
ABRAJUSD0.990.990.00%000

AHCJOD0.520.511.96%33,0302,222

AIBUSD1.101.090.92%127,4538,128

AIGUSD0.150.16-6.25%2231,8014,769

APCJOD3.403.400.00%000

APICUSD1.211.24-2.42%61104,415134,707

AQARIYAJOD0.650.650.00%022,34920,489

ARABJOD0.970.970.00%000

AREJOD0.320.320.00%000

AZIZAJOD2.982.980.00%000

BOPUSD2.872.870.00%132187,893535,266

BPCUSD3.023.000.67%638,090114,603

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.130.14-7.14%25129,12917,129

GMCJOD0.740.75-1.33%63,5003,717

GUIUSD1.771.751.14%1500885

ISBKUSD1.201.200.00%11260,811303,102

JCCJOD0.880.90-2.22%134,4405,641

JPHUSD1.991.990.00%000

JREIUSD0.590.590.00%000

LADAENJOD0.280.29-3.45%21,931763

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.740.740.00%000

NCIUSD0.880.90-2.22%2023,00020,784

NICUSD3.253.153.17%1515,79950,270

NSCJOD1.341.2110.74%125,0009,097

PADICOUSD1.431.49-4.03%214520,262764,148

PALAQARJOD0.660.660.00%000

PALTELJOD5.545.59-0.89%4318,667146,966

PCBUSD0.790.790.00%000

PECUSD1.341.330.75%216,6758,927

PHARMACAREUSD3.803.86-1.55%37002,675

PIBCUSD0.930.97-4.12%26,6516,185

PICOUSD1.201.200.00%000

PIDJOD1.001.000.00%01,0001,410

PIICJOD2.002.000.00%000

PLAZAJOD1.641.640.00%000

PMHCUSD0.830.830.00%000

PRICOJOD0.630.621.61%4583,31172,572

PSEUSD4.994.990.00%000

QUDSUSD0.990.936.45%1122,25021,085

RSRJOD3.203.200.00%000

TICUSD1.201.154.35%21,0001,200

TNBUSD1.171.170.00%106,9308,147

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.420.412.44%310,6564,480

VOICJOD7.307.300.00%000

WASSELJOD0.820.820.00%294,7665,512

WATANIYAUSD0.880.880.00%3523,63020,418

LADAEN

PADICO

االكثر تذاوال من حيث القيمة

PADICO 764,148

BOP 535,266
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11عذد الشركات المنخفضة

1,545,639عذد االسهم المتذاوله

11عذد الشركات المرتفعة
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالً . عن إغالق األسبوع الماضً% 0.68  نقطة أي بنسبة 3.55نقطة منخفضا  517.21أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 
شركة  11وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 759دوالر نفذت من خالل  2,295,297سهم بقٌمة  1,545,639لألسبوع المنصرم 

عن اغالق األسبوع % 0.89دٌنار منخفضا بنسبة  5.54أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 11بٌنما انخفضت أسعار إغالق 
دوالر منخفضا بنسبة  1.43هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 43دوالر نفذت من خالل  146,966سهم بقٌمة  18,667السابق، حٌث بلغ حجم التداول 

دوالر دون أن ٌظهر أي تغٌر عن  2.87فقد اغلق على   اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن. دوالر 764,148سهم بقٌمة  520,262، وقد بلغ حجم التداول 4.03%
. دوالر 535,266سهم بقٌمة  187,893االغالق السابق، حٌث بلغ حجم التداول علٌه 

 

في الربع األخير من العام الماضي% 0.3تباطؤ نمو االقتصاد الفلسطيني إلى : سلطة النقد

الذي تناول آخر المستجدات والتطورات فً العدٌد من المؤشرات االقتصادٌة على "2013تقرٌر التطورات االقتصادٌة للربع الرابع من العام "أصدرت سلطة النقد 

وأشار التقرٌر إلى  .رفٌةلمصالصعٌد العالمً واإلقلٌمً والمحلً، كالنمو واألسعار والتضخم والبطالة وأسعار الفائدة والمالٌة العامة والقطاع الخارجً والتطورات ا

وأوضح التقرٌر أن هذا  .مقارنة مع الربع السابق% 0.3، إذ لم تتجاوز نسبة النمو الـ2013أن االقتصاد الفلسطٌنً شهد مزٌداً من التباطؤ خالل الربع الرابع 

، وشهد %1.2نسبته  اوزالتباطؤ ٌأتً فً ظل مسارٌن متباٌنٌن للنمو فً كل من الضفة الغربٌة وقطاع غزة ففً حٌن كان النمو فً الضفة الغربٌة متواضعاً، لم تتج
وبٌن التقرٌر أٌضا أن هذا التباطؤ انعكس على مؤشرات سوق العمل، لترتفع  .، ما أثر على النمو الكلً لفلسطٌن خالل الربع الحالً%2.3قطاع غزة انكماشاً بنحو 

. 2012، والتً تعد أعلى من مستواها فً كل من الربع السابق من نفس العام والربع المناظر من العام %25.2 نسبة البطالة إلى

 

مليون دوالر 30البنك الدولي يدعم موازنة السلطة بـ 

وهذا . ملٌون دوالر أمرٌكً إلى السلطة الفلسطٌنٌة، من الصندوق االستئمانً متعدد المانحٌن لخطة اإلصالح والتنمٌة الفلسطٌنٌة 30حول البنك الدولً مبلغاً قدره 
وبٌن البنك الدولً أن هذه األموال التً تسهم بها حكومة الٌابان سوف تساعد فً دعم  .الصندوق هو آلٌة عمل متعددة المانحٌن لدعم الموازنة الفلسطٌنٌة ٌدٌره البنك

ولإلصالحات االقتصادٌة ى، الحاجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطٌنٌة، مما ٌوفِّر الدعم لخدمات التعلٌم، والرعاٌة الصحٌة والخدمات االجتماعٌة الحٌوٌة األخر
 .الجارٌة حالٌاً 

 

بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع السابق  6.2ملٌون دٌنار مقارنة مع  9.8حوالً  15/05–11/05بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 30.9ملٌون دٌنار مقارنة مع  49.0، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %58.3وبنسبة ارتفاع 
أما عن مستوٌات األسعار، فقد إرتفع الرقم القٌاسً  .عقداً  16,557ملٌون سهم، نفذت من خالل  38.5المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق %. 0.65نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته  2,127نقطة مقارنة مع  2,141العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة قد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما  56شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  166للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة 81انخفضت أسعار أسهم 

مليون 200ارتفاع ودائع البنوك األردنية مليار دينار وانخفاض التسهيالت 

بنهاٌة ( ملٌار دوالر 40)ملٌار دٌنار  28.53مسجلة % 3.3ارتفعت ودائع البنوك المرخصة فً األردن بواقع ملٌار دٌنار خالل الربع األول من العام الحالً 
.  ملٌار دٌنار 18.7ملٌون دٌنار وصوال الى  200، مقابل تراجع لحجم اقراض البنوك المرخصة، حٌث انخفض رصٌد التسهٌالت البنكٌة بواقع 2014الربع األول 

 

سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ خاللها  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 2.28نقطة أي بنسبة  120.95نقطة منخفضا  5,181اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار  65,331درهم نفذت من خالل  12,371,424,726سهم بقٌمة  3,386,919,126حجم التداول االجمالً 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم %. 2.96درهم مرتفعا بنسبة  10.45درهم وأغلق على  2,136,317,780سهم بقٌمة  203,949,409العقارٌة 
%.  6.37درهم  مرتفعا بنسبة  7.18درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  4,777,877,003سهم بقٌمة  690,123,277التداول علٌها 

 

MSCI يعلن اسماء الشركات المنضمة لمؤشر األسواق الناشئة

. ٌة ٌونٌو المقبلبداالقائمة النهائٌة لألسهم اإلماراتٌة والقطرٌة التً ستنضم إلى تركٌبة مؤشر األسواق الناشئة على أن ٌبدأ التطبٌق الفعلً للترقٌة مع MSCIاعلن

اعمار، بنك الخلٌج ً، والمنضمون الجدد للمؤشر فً سوقً دبً وابو ظبً ، هم بنك ابوظبً التجاري، الدار العقارٌة، ارابتك القابضة، موانئ دبً، سوق دبً المال
اما الشركات المنضمة لمؤشر االسواق الناشئة فً بورصة قطر هً مصرف الرٌان، بروة العقارٌة، بنك قطر  .االول، بنك ابوظبً الوطنً وبنك دبً االسالمً

وٌشار الى ان الشركات التً . التجاري، بنك الدوحة، اورٌدو، قطر للكهرباء والمٌاه، صناعات قطر، بنك قطر االسالمً، بنك قطر الوطنً، وفودافون قطر
لالنضمام الى مؤشِر االسواق الناشئة ستشهد بداٌة جدٌدة، وقد جاءت تلك الخطوة بعد اعالن إدراج أسواق أبوظبً ودبً وقطر فً  MSCIاختٌرت اسهمها من قبل

تثمارات األجنبٌة السالمؤشر خالل وقٍت سابق، ففً ترقٌة تلك االسواق واختٌاِر االسهم المنضمة بداٌة ٌ جدٌدة تعزز من السٌولة وتنشط تدفق رؤوس األموال وا
. ترٌلٌونات دوالر 3.3متوسطة وطوٌلة االجل لتتبع العدٌد من صنادٌق االستثمارالعالمٌة للمؤشر، والتً تصل قٌمة ادارة اصولها الى نحوِ 

 

سوق دبي يستعد لتدشين آلية تمنع التغييرات المفاجئة بأسعار األسهم 

، وبموجب النظام الجدٌد، سٌجري إضافة 14/05/2014تستعد سوق دبً لتدشٌن طرٌقة جدٌدة الحتساب سعر إغالق األسهم اعتباراً من ٌوم األربعاء الموافق 
وتسبق هذه الخطوة انضمام  .التً ٌجري خاللها تجمٌع األوامر فً هذه الفترة، لٌتم تنفٌذها بعد اإلغالق( الدقائق العشرة األخٌرة من التداول)فترة ما قبل االغالق 

 .كما تهدف هذه الخطوة إلى منع التغٌرات السعرٌة الفجائٌة فً الدقائق األخٌرة للتداول .سوق دبً، إلى مؤشر مورغان ستانلً لألسواق الناشئة نهاٌة الشهر الحالً
الماضً فً سوق  عاموبحسب أحد المتداولٌن سٌتم تحدٌد سعر اإلغالق بموجب مزاد ٌأخذ بعٌن االعتبار أوامر األسعار المتقاربة، وهً الطرٌقة المطبقة منذ ال

.أبوظبً لألوراق المالٌة


