
ABRAJUSD0.830.86-3.49%12,0681,716

AHCJOD0.950.950.00%000

AIBUSD1.061.050.95%2925981

AIGUSD0.140.137.69%82,357321

APCJOD3.533.530.00%000

APICUSD1.091.080.93%4662,70766,478

AQARIYAJOD0.620.620.00%000

ARABJOD0.960.960.00%000

AREJOD0.310.310.00%000

AZIZAJOD2.982.980.00%000

BOPUSD2.792.80-0.36%72120,096334,648

BPCUSD3.053.050.00%316,76851,142

ELECTRODEJOD2.002.000.00%09872,784

GCOMUSD0.120.120.00%000

GMCJOD0.790.7012.86%86,3006,231

GUIUSD1.751.702.94%1408714

ISBKUSD1.171.21-3.31%1543,25051,500

JCCJOD0.920.884.55%510,45413,420

JPHUSD1.931.901.58%825,81747,810

JREIUSD0.550.550.00%000

LADAENJOD0.280.280.00%000

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.750.750.00%39,1009,598

NCIUSD0.940.922.17%73,0952,881

NICUSD3.203.151.59%44,72215,001

NSCJOD1.361.38-1.45%13,0005,755

PADICOUSD1.541.419.22%118236,168353,437

PALAQARJOD0.660.660.00%000

PALTELJOD5.415.410.00%13397,715745,652

PCBUSD0.840.840.00%000

PECUSD1.281.30-1.54%31,2001,556

PHARMACAREUSD3.753.80-1.32%11,1004,125

PIBCUSD0.990.954.21%6106,501101,176

PICOUSD1.201.200.00%000

PIDJOD1.001.000.00%000

PIICJOD1.801.800.00%000

PLAZAJOD1.561.560.00%000

PMHCUSD0.830.830.00%000

PRICOJOD0.590.573.51%2336,33329,833

PSEUSD5.005.000.00%000

QUDSUSD0.840.85-1.18%520,10016,284

RSRJOD3.203.151.59%24,00017,877

TICUSD1.141.140.00%000

TNBUSD1.141.121.79%1521,58024,331

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.410.42-2.38%13,7571,540

VOICJOD7.507.500.00%11101,171

WASSELJOD0.720.720.00%51,4061,394

WATANIYAUSD0.850.806.25%4159,30846,590

NSC

PEC

االكثر تذاوال من حيث القيمة

PALTEL 745,652

PADICO 353,437

BOP 334,648

PIBC

APIC 66,478

101,176

ABRAJ

ISBK

UCI

%7 بنسبة باالرباح نموا يحقق العربي البنك

عذد الشركات المتذاولة

 االسهم عدد

المتداولة
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-3.49%
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(قيمة)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Value
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(حجم)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Volume

بورصة فلسطين

بلػ حجم التداول اإلجمالً . عن إؼالق األسبوع الماضً% 1.77نقطة أي بنسبة  8.87نقطة مرتفعا  508.8أؼلق مإشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 
شركة بٌنما  15وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار اؼالقات . صفقة 538دوالر نفذت من خالل  1,955,946سهم بقٌمة  901,332لألسبوع المنصرم 

دٌنار دون أن ٌظهر أي تؽٌر عن االؼالق السابق، حٌث بلػ  5.41أؼلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركات أخرى 7انخفضت أسعار إؼالق 
، وقد بلػ %9.22دوالر مرتفعا بنسبة  1.54هذا واؼلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 133دوالر نفذت من خالل  745,652سهم بقٌمة  97,715حجم التداول 
عن االؼالق السابق، % 0.36دوالر منخفضا بنسبة  2.79اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن فقد اؼلق على . دوالر 353,437سهم بقٌمة  236,168حجم التداول 

. دوالر 334,648سهم بقٌمة  120,096حٌث بلػ حجم التداول علٌه 

 

(WASSEL)الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية 
، ومن أهم األمور التً سٌتم مناقشها خالل االجتماع تخفٌض رأسمال 05/08/2014حددت الشركة موعدا الجتماع هٌئتها العامة ؼٌر العادي ٌوم الثالثاء الموافق 

وزٌادة رأسمال الشركة من . دوالر( 2,667,842)دوالر وذلك الطفاء خسائر متراكمة فً الشركة بقٌمة  6,500,000دوالر الى  9,167,842الشركة من 
دوالر عن طرٌق االكتتاب الخاص لمساهمً الشركة كل بحسب حصته وبواقع سهم لكل سهم وبقٌمة اسمٌة دوالر امرٌكً  13,000,000دوالر الى  6,500,000

.  لكل سهم

في حزيران% 35.6ارتفاع تسجيل الشركات الجديدة بنسبة ": االقتصاد"

مقارنة بالشهر السابق وارتفاعاً بنسبة % 35.6قالت وزارة االقتصاد الوطنً أن عدد الشركات الجدٌدة المسجلة خالل شهر حزٌران المنصرم شهد ارتفاعاً بنسبة 
مقارنة مع الشهر السابق، وانخفاضا % 50.3، بٌنما سجل رأس المال المصرح به لهذه الشركات ارتفاعاً بنسبة 2013بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام % 6.3

.بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضً% 44.5بنسبة 

 

بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع السابق وبنسبة  6.0ملٌون دٌنار مقارنة مع  4.5حوالً  17/07–13/07بلػ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 30.2ملٌون دٌنار مقارنة مع  22.7، وقد بلػ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %24.9إنخفاض 
أما عن مستوٌات األسعار، فقد إنخفض الرقم القٌاسً العام  .عقداً  10,352ملٌون سهم، نفذت من خالل  21.4التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلػ 

ولدى مقارنة أسعار اإلؼالق للشركات %. 0.34نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته  2,119نقطة مقارنة مع  2,112ألسعار األسهم إلؼالق هذا األسبوع إلى
شركة قد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار  59شركة مع إؼالقاتها السابقة، فقد تبٌن بؤن  168المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالػ عددها 

 .شركة 68أسهم 

مليون دوالر صافي أرباح البنك العربي في النصف األول من العام الحالي  415

ملٌون دوالر  414.9، حٌث بلؽت االرباح الصافٌة بعد الضرٌبة والمخصصات %7بنسبة  2014حقق البنك العربً نمواً فً األرباح للنصؾ االول من العام 
ملٌار دوالر أمٌركً بنهاٌة  1.7وأوضح البنك فً بٌان له، أن ودائع العمالء ارتفعت بمبلػ . ملٌون دوالر لنفس الفترة من العام السابق 387.3مقارنة مع 

، كما نما اجمالً التسهٌالت 30/06/2013ملٌار دوالر أمٌركً بنهاٌة  32.7ملٌار دوالر أمٌركً مقارنة مع  34.4لتصل الى % 5بواقع  30/06/2014
وأكد المدٌر العام التنفٌذي للبنك السٌد . 30/06/2013ملٌار دوالر أمٌركً كما فً  22.9ملٌار دوالر أمٌركً مقارنة مع  23.7لتصل إلى % 4االئتمانٌة بنسبة 

على التوالً مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، % 7و % 3نعمة الصباغ، أن البنك ومن خالل كفاءة توظٌفاته حقق نموا فً صافً الفوائد والعموالت بنسبة 
%. 14.15وكذلك احتفاظه بنسبة كفاٌة رأس المال التً بلؽت %62.5إضافة إلى احتفاظه بنسبة سٌولة مرتفعة حٌث بلؽت صافً القروض إلى الودائع ما نسبته

 

(JOPT)مصفاة البترول األردنية 
، حٌث وافقت الهٌئة العامة ؼٌر العادٌة للشركة على توصٌة مجلس 16/07/2014عقدت الشركة اجتماع هٌئتها العامة العادٌة وؼٌر العادٌة ٌوم األربعاء الموافق 

ملٌون دٌنار وتوزٌعها كؤسهم مجانٌة بنسبة  12.5سهم من خالل رسملة /ملٌون دٌنار 50سهم بدال من /ملٌون دٌنار 62.5ادارة الشركة برفع راس المال لٌصبح 
هذا وقد وافقت الهٌئة العامة للشركة على توصٌة مجلس االدارة بتوزٌع أرباح . من راس المال المدفوع على المساهمٌن كل حسب مساهمته فً رأسمال الشركة% 25

. فلسا للسهم الواحد 200من راس المال المدفوع، أي بمبلػ % 20على المساهمٌن بنسبة 

سوق دبي المالي

جلسات تداول بلػ خاللها حجم  5عن إؼالق األسبوع السابق، تم عقد % 7.18نقطة أي بنسبة  328.37نقطة مرتفعا  4,903اؼلق المإشر العام لسوق دبً على 
صفقة، وقد بلػ حجم التداول على شركة اعمار العقارٌة  63,210درهم نفذت من خالل  9,100,893,943سهم بقٌمة  4,623,848,820التداول االجمالً 
اما شركة ارابتك القابضة فقد بلػ حجم التداول علٌها %. 3.22درهم مرتفعا بنسبة  9.95درهم وأؼلق على  703,553,606سهم بقٌمة  72,177,846

%. 17.86درهم  مرتفعا بنسبة  4.95درهم، هذا واؼلق سهم شركة ارابتك على سعر  3,090,787,783سهم بقٌمة  664,347,421

 

(ARTC)أرابتك القابضة 
، تجري محادثات لشراء نصؾ حصة "أرابتك القابضة"، ثانً أكبر المساهمٌن فً شركة "آبار لالستثمار"عن مصادر مطلعة قولها إن شركة " بلومبٌرغ"نقلت وكالة 

إلى " أرابتك"تتطلع لزٌادة حصتها فً " آبار لالستثمار"وأضافت المصادر التً رفضت الكشؾ عن هوٌتها أن %. 28.9، والبالؽة "أرابتك"الرئٌس التنفٌذي السابق لـ
.   دراهم للسهم الواحد 6إلى  5تتفاوض على سعر ٌتراوح ما بٌن " آبار"، ما ٌجعلها أكبر مساهم فً شركة البناء، مشٌرًة إلى أن %30أكثر من 

 

(DSI)دريك آند سكل انترناشيونال 
.  ملٌون درهم 65، على اصدار سندات قابلة للتحوٌل بقٌمة 13/07/2014اعلنت الشركة عن موافقة الجمعٌة العامة الؽٌر عادٌة التى انعقدت ٌوم االحد الموافق 

ملٌون درهم بسعر اصدار درهم امارتً واحد لبرنامج تحفٌز العاملٌن ولن ٌتم تحصٌل قٌمته واعتبارهها تعوٌضات  10وافادت الشركة ان االصدار االول بقٌمة 
ملٌون درهم لؽرض ادخال شرٌك استراتٌجً للشركة، على ان ٌكون معامل التحوٌل هو القٌمة الوسقٌة فً تارٌخ  55فٌما جاء االصدار الثانً بقٌمة . ومكافآت

. التحوٌل، على اال ٌقل باي حال من االحوال عن القٌمة االسمٌة


