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PIDJOD1.001.000.00%3460649

PIICJOD1.961.903.16%36021,622
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PMHCUSD0.830.830.00%000
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PSEUSD4.994.990.00%000

QUDSUSD0.900.92-2.17%18137,509123,798

RSRJOD3.203.200.00%000

TICUSD1.201.200.00%000

TNBUSD1.151.17-1.71%5252,62461,558

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.430.422.38%57,0502,932

VOICJOD7.357.350.00%000

WASSELJOD0.800.800.00%101,0521,187

WATANIYAUSD0.900.847.14%6060,61053,309
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(حجم)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Volume

بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالً . عن إغالق األسبوع الماضً% 0.80نقطة أي بنسبة  4.17نقطة مرتفعا  527.24أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 
شركة  14وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 818دوالر نفذت من خالل  6,174,028سهم بقٌمة  3,897,727لألسبوع المنصرم 

عن اغالق األسبوع % 1.76دٌنار منخفضا بنسبة  5.59أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركات أخرى 10بٌنما انخفضت أسعار إغالق 
دوالر مرتفعا  1.58هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 127دوالر نفذت من خالل  1,284,146سهم بقٌمة  162,372السابق، حٌث بلغ حجم التداول 

دوالر منخفضا بنسبة  2.89اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن فقد اغلق على . دوالر 1,851,241سهم بقٌمة  1,203,617، وقد بلغ حجم التداول %5.33بنسبة 
.  دوالر 663,707سهم بقٌمة  230,304عن االغالق السابق، حٌث بلغ حجم التداول علٌه % 0.34

 

المجموعة األهلية للتأمين ودار الشفاء لصناعة األدوية تفصحان عن بياناتهما المالية للربع األول

، وتشٌر بٌانات الشركة للربع األول من هذا العام إلى أّن 31/03/2014كما فً  (AIG)استلمت بورصة فلسطٌن البٌانات المالٌة للمجموعة األهلٌة للتأمٌن 

، 2013دوالر فً الربع األول من العام  108,939دوالر مقارنة مع صافً أرباح قبل الضرٌبة بمقدار  255,920صافً أرباح الفترة قبل الضرٌبة قد بلغ 
عن بٌاناتها المالٌة للربع األول من العام الحالً، محققة  (PHARMACARE)كما وأفصحت شركة دار الشفاء لصناعة األدوٌة %. 134.9بارتفاع بلغت نسبته 

، 09/06/2014دوالر، هذا وقد قام مجلس ادارة الشركة بالتوصٌة للهٌئة العامة التً ستعقد بتارٌخ  746,063الشركة صافً أرباح بعد الضرٌبة بمقدار 
.   من القٌمة االسمٌة للسهم% 8بتوزٌع أرباح نقدٌة على المساهمٌن بنسبة 

 

(ISBK)البنك االسالمي الفلسطيني 
عصري بما  كنًوقع مدٌر عام البنك اإلسالمً الفلسطٌنً ورئٌس مجلس إدارة شركة بٌدر لإلعمار والتطوٌر، مذكرة تفاهم لعقد مضاربة عقارٌة إلنشاء حً س

حٌث أن البنك سٌعمل على االستثمار فً المجال العقاري مع شركة بٌدر إلنشاء هذا المشروع وفق عقد المضاربة المعروف . ٌشمل إنشاء فلل ووحدات سكنٌة
.  شرعاً، والمضاربة هً إحدى صٌغ التموٌل اإلسالمً التً ٌقدم فٌها أحد الشرٌكٌن المال واآلخر الجهد والخبرة

 

(WASSEL)الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية 
، حٌث وافق المجلس على رفع توصٌة للهٌئة العامة غٌر العادٌة بتحوٌل عملة األساس 01/06/2014عقدت الشركة اجتماع مجلس ادارتها ٌوم األحد الموافق 

دوالر، واطفاء خسائر متراكمة بمبلغ  6,500,000دٌنار الى  6,500,000من الدٌنار األردنً الى الدوالر األمرٌكً، وتخفٌض رأس مال الشركة من 
سهم لالكتتاب الخاص لمساهمً الشركة كل حسب  6.5ملٌون دوالر من خالل طرح  13ملٌون دوالر الى  6.5دوالر، ورفع رأس المال من  2,667,842

.   دوالر امرٌكً لكل سهم 1حصته وبواقع سهم لكل سهم، القٌمة االسمٌة 

 

بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع السابق  6.7ملٌون دٌنار مقارنة مع  8.9حوالً  05/06–01/06بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 26.8ملٌون دٌنار مقارنة مع  44.6، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %33.0وبنسبة ارتفاع 
أما عن مستوٌات األسعار، فقد إرتفع الرقم  .عقداً  21,285ملٌون سهم، نفذت من خالل  44.3المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار %. 1.04نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته  2,130نقطة مقارنة مع  2,153القٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة قد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها،  97شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  171اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة 45بٌنما انخفضت أسعار أسهم 

فى الربع األول% 12من الذهب يرتفع " المركزى األردني"احتياطي 

ملٌون دٌنار مقارنة  478لتصل إلى % 12ارتفعت قٌمة أونصات الذهب الموجودة لدى البنك المركزي األردنً حتى نهاٌة الربع األول من العام الحالً بنسبة 
ٌعادلماأوأونصةألف 520مجموعهماالذهبمناألردنًالمركزيالبنكلدىالذهبأونصاتعددبلغفقد،ملٌون دٌنار فً نهاٌة العام الماضً 425.6مع 

 .المركزيالبنكبٌاناتبحسبالماضً (مارس)آذارشهرنهاٌةفً (طن 16.2)
 

سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ خاللها حجم  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 0.26نقطة أي بنسبة  13.21نقطة مرتفعا  5,100اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارٌة  50,414درهم نفذت من خالل  9,381,532,148سهم بقٌمة  3,022,255,888التداول االجمالً 
اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول %. 2.87درهم منخفضا بنسبة  10.15درهم وأغلق على  1,568,748,045سهم بقٌمة  154,233,421

%.  4.03درهم  منخفضا بنسبة  6.43درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  2,808,564,605سهم بقٌمة  428,148,402علٌها 

 

(ARTC)أرابتك القابضة 
وذلك حسب بٌانات نشرها سوق دبً المالً، وتعادل النسبة  %28.8الرئٌس التنفٌذي للشركة رفع ملكٌته فً أسهم الشركة لترتفع إلى  واصل السٌد حسن إسمٌك،

علما بأنه قام سابقا  بزٌادة حصته . ملٌارات درهم 8ملٌون سهم، وتبلغ القٌمة السوقٌة لهذه األسهم التً ٌملكها قرابة  1,267ما قٌمته " إسمٌك"التً ٌملكها حالٌا 
إن زٌادة حصته فً الشركة فً اآلونة األخٌرة ٌرجع إلى إٌمانه المطلق " اسمٌك"خالل األسابٌع السابقة، وقال % 21.46إلى % 8.03فً رأسمال الشركة من 

.  تم عن طرٌق الشراء المباشر من السوق" أرابتك"باستراتٌجٌتها الفاعلة وآفاق نموها مستقبالً، وأوضح أن رفع حصته فً 

  

(ALDAR)الدار العقارية 
وأوضحت  .2014ملٌار دوالر كان موعد استحقاقها فً نهاٌة ماٌو  1.25أعلنت الشركة المدرج أسهمها فً سوق ابو ظبً المالً، عن أنها سددت سندات بقٌمة 

، ومن جانبه قال رئٌس مجلس إدارة الشركة أن الشركة %2.8إلى % 5.8الشركة فً بٌان لها أن هذه الخطوة قد خفضت المتوسط المرجح لتكلفة االقتراض من 
.مشروعاً تطوٌرٌاً جدٌداً، مشٌراً إلى االستفادة من المحفظة الواسعة من األراضً للشركة 20تدرس حالٌاً 


