
ABRAJUSD0.860.860.00%16858

AHCJOD0.951.00-5.00%11,0001,340
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BOPUSD2.802.85-1.75%6260,559169,828

BPCUSD3.083.002.67%8110,833341,366

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.120.13-7.69%915,0321,814

GMCJOD0.700.700.00%11,6721,651

GUIUSD1.701.700.00%000

ISBKUSD1.201.23-2.44%620,10024,120

JCCJOD0.890.90-1.11%1013,66617,092

JPHUSD1.861.95-4.62%1229,84856,108

JREIUSD0.550.550.00%000

LADAENJOD0.280.280.00%000

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.750.750.00%42,0602,178

NCIUSD0.900.882.27%856,70050,982

NICUSD3.153.25-3.08%61,9526,188

NSCJOD1.381.380.00%000

PADICOUSD1.461.50-2.67%74224,503328,732

PALAQARJOD0.660.660.00%000

PALTELJOD5.425.45-0.55%8287,820669,995

PCBUSD0.840.840.00%000

PECUSD1.271.31-3.05%1114,83518,818

PHARMACAREUSD3.803.800.00%000

PIBCUSD0.950.950.00%000

PICOUSD1.201.200.00%000

PIDJOD1.001.000.00%000

PIICJOD1.801.89-4.76%2135343

PLAZAJOD1.561.560.00%000

PMHCUSD0.830.830.00%000

PRICOJOD0.570.58-1.72%512,91810,477

PSEUSD5.005.000.00%000

QUDSUSD0.840.840.00%000

RSRJOD3.203.200.00%000

TICUSD1.201.200.00%000

TNBUSD1.131.120.89%2125,62829,157

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.430.414.88%521,1688,474

VOICJOD7.507.500.00%000

WASSELJOD0.720.73-1.37%1380386

WATANIYAUSD0.840.813.70%2927,18021,996
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15عذد الشركات المنخفضة

793,631عذد االسهم المتذاوله

7عذد الشركات المرتفعة
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 اغالق

االسبوع العملة

فلسطين بورصة عضو

www.united.ps االلكتروني الشركة موقع راجع العالمية و االقليمية االسواق و الفلسطيني المالي السوق عن االخبار من لمزيد

1,798,339 ($)قيمة االسهم المتذاولة 

الشركات الخمس االكثر انخفاضاالشركات الخمس االكثر ارتفاعا
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالً . عن إغالق األسبوع الماضً% 0.90نقطة أي بنسبة  4.60نقطة منخفضا  504.94أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 
شركات  7وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 399دوالر نفذت من خالل  1,798,339سهم بقٌمة  793,631لألسبوع المنصرم 

عن اغالق األسبوع % 0.55دٌنار منخفضا بنسبة  5.42أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 15بٌنما انخفضت أسعار إغالق 
دوالر منخفضا  1.46هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 82دوالر نفذت من خالل  669,995سهم بقٌمة  87,820السابق، حٌث بلغ حجم التداول 

دوالر منخفضا بنسبة  2.80اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن فقد اغلق على . دوالر 328,732سهم بقٌمة  224,503، وقد بلغ حجم التداول %2.67بنسبة 
.  دوالر 169,828سهم بقٌمة  60,559االغالق السابق، حٌث بلغ حجم التداول علٌه % 1.75

بورصة فلسطين تنهي استعداداتها لبدء أول عملية تداول للسندات على أنظمتها اإللكترونية

ات القرض التً أعلن سندأعلنت بورصة فلسطٌن إنهائها االستعدادات الفنٌة واللوجستٌة للتعامل بأداة مالٌة جدٌدة سٌتم إدراجها للتداول فً السوق قرٌباً، وهً 
آالف سند قرض بقٌمة إجمالٌة تبلغ  10البنك التجاري الفلسطٌنً عن طرحها لالكتتاب العام بناء على قرار هٌئته العامة لرفع رأسمال الشركة، حٌث تم طرح 

وجاء إعالن البورصة هذا خالل اجتماع عقدته ٌوم . ، لتستحق بعد خمس سنوات من هذا التارٌخ03/07/2014مالٌٌن دوالر، وسٌتم إصدارها بتارٌخ  10
الحافظ "، فً مقر هٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنٌة وضم االجتماع ممثلٌن عن شركات الوساطة العاملة فً فلسطٌن، وممثلٌن عن 22/06/2014األحد الموافق 

.  (HSBC)البنك البرٌطانً للشرق األوسط " األمٌن

(AIG)المجموعة األهلية للتأمين 
، حٌث تم اتخاذ عدد من القرارات كان أهمها اعتماد توصٌات 30/06/2014عقدت الشركة اجتماع هٌئتها العامة العادي وغٌر العادي ٌوم االثنٌن الموافق 

، واعادة انتخاب 2013، والمصادقة على الحسابات الختامٌة والمٌزانٌة العمومٌة للسنة المالٌة %10مجلس االدارة بما ٌخص رفع االحتٌاطً االختٌاري بنسبة 
.  2014شركة طالل ابو غزالة وشركاهم لتدقٌق حسابات الشركة عن عام 

  

بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع السابق  8.4ملٌون دٌنار مقارنة مع  12.9حوالً  03/07–29/06بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 42.0ملٌون دٌنار مقارنة مع  64.7، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %54.2وبنسبة ارتفاع 
أما عن مستوٌات األسعار، فقد إنخفض الرقم  .عقداً  17,016ملٌون سهم، نفذت من خالل  51.9المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار %. 1.05نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته  2,138نقطة مقارنة مع  2,115القٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة قد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها،  52شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  170اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة 85بٌنما انخفضت أسعار أسهم 

(FRST)األردن األولى لإلستثمار
، حٌث تم تخفٌض رأس مال الشركة المصرح به 20/04/2014قامت الشركة بتخفٌض رأس مالها بناءا على قرار الهٌئة العامة غٌر العادي الذي عقد بتارٌخ 

، والتً وصلت الى 31/12/2013سهم، وذلك الطفاء الخسائر المتراكمة للشركة كما فً نهاٌة /ملٌون دٌنار 75سهم لٌصبح /ملٌون دٌنار 150والمدفوع من 
.   دٌنار أردنً( 75,635,771)

 

(JOEP)الكهرباء االردنية 
ول على رخصة دائمة لحصأقرت الهٌئة العامة غٌر العادٌة لشركة الكهرباء األردنٌة اتفاقٌة تسوٌة ومصالحة عن فترة االمتٌاز مع الحكومة، باإلضافة إلقرارها ا

.  عاما 13ملٌون دٌنار إلى الخزٌنة بالتقسٌط على مدى  65للتوزٌع والتزوٌد بالتجزئة مدتها عشرون عاما مقابل دفع الشركة 

 

سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ خاللها  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 4.19نقطة أي بنسبة  176.89نقطة مرتفعا  4,399اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار  69,147درهم نفذت من خالل  9,393,581,419سهم بقٌمة  4,478,323,766حجم التداول االجمالً 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم %. 2.56درهم مرتفعا بنسبة  9.21درهم وأغلق على  1,074,601,786سهم بقٌمة  120,182,475العقارٌة 
%.  13.55درهم  مرتفعا بنسبة  3.52درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  2,811,041,792سهم بقٌمة  917,461,801التداول علٌها 

 

(ARTC)أرابتك القابضة 
فً قطاع  سٌةقال السٌد خادم القبٌسً رئٌس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة اآلن فً مرحلة إعادة هٌكلة، وخطتها هً إعادة التركٌز على أعمالها األسا

وأشار إلى أن الشركة لن تلغً أٌا من مشارٌعها، وستمضً قدما بها، وسٌتم تعٌٌن فرٌق جدٌد من ذوي  .المقاوالت واإلنشاءات، بهدف تحسٌن اإلنتاجٌة والكفاءة

لتركٌز فٌها على م االخبرات والكفاءات مع رئٌس تنفٌذي لدٌه دراٌه بقطاع المقاوالت، أما بخصوص التوسع فً النشاطات األخرى كالنفط والغاز والعقارات فسٌت
ولكنها لن تسحب " أرابتك"مستقبال، وهً مستمرة بدعم " أرابتك"قد تدرس زٌادة حصتها فً شركة " آبار"وقال القبٌسً فً مؤتمر صحفً أن  .التحالفات

ورفض القبٌسً الخوض فً تفاصٌل حصة الرئٌس التنفٌذي السابق السٌد حسن إسمٌك، لكنه ألمح إلى أنه اشتراها بأسماء . إدراجها من السوق وال ترغب بذلك
وقال أٌضا أن مشروع الملٌون وحدة سكنٌة فً مصر مشروع استراتٌجً مهم ألرابتك، وقد وصل إلى مرحلة التصامٌم، . مختلفة وقرر فجأة جمعها باسمه

.وسٌكون هناك أخبار جٌدة حٌاله قرٌبا
 

(UPP)االتحاد العقارية 
ق الشركة أرباحاً تحقأكدت الشركة فً بٌان لسوق دبً المالً، الخبر المنشور فً وسائل االعالم بأن رئٌس مجلس إدارة الشركة السٌد خالد بن كلبان، ٌتوقع أن 

وبذلك تقفز أرباح الشركة أكثر . ملٌون درهم خالل النصف األول من العام الحالً، وأنه سوف ٌتم اإلفصاح رسمٌا فً حال تأكٌد تلك األرباح 700صافٌة بقٌمة 
. ملٌون درهم 135.16، عندما حققت الشركة ارباحا بمقدار 2013مقارنة بنتائج النصف األول من العام % 500من 


