
ABRAJUSD0.700.700.00%52,1431,519

AHCJOD0.950.950.00%000

AIBUSD1.121.120.00%000

AIGUSD0.140.140.00%000

APCJOD3.533.530.00%000

APICUSD1.101.11-0.90%2844,98749,593

AQARIYAJOD0.600.600.00%000

ARABJOD0.960.960.00%000

AREJOD0.250.27-7.41%2207

AZIZAJOD3.123.120.00%000

BOPUSD2.812.800.36%78204,336572,139

BPCUSD3.153.120.96%85,50217,209

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.100.11-9.09%1054,4145,131

GMCJOD0.780.754.00%22,2002,370

GUIUSD1.881.851.62%26001,119

ISBKUSD1.311.300.77%98,48811,292

JCCJOD0.860.89-3.37%910,13712,260

JPHUSD1.911.92-0.52%163,000120,330

JREIUSD0.550.550.00%000

LADAENJOD0.210.23-8.70%4550170

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.720.73-1.37%2800812

NCIUSD1.051.022.94%51,1501,168

NICUSD3.173.170.00%1028,35789,892

NSCJOD1.421.420.00%000

PADICOUSD1.571.58-0.63%77672,0911,046,231

PALAQARJOD0.640.65-1.54%140,00036,107

PALTELJOD5.505.59-1.61%130143,5681,110,889

PCBUSD0.760.760.00%000

PECUSD1.251.250.00%03,0003,750

PHARMACAREUSD3.783.780.00%432,321122,197

PIBCUSD1.001.000.00%32,5192,498

PICOUSD1.251.250.00%000

PIDJOD1.071.070.00%000

PIICJOD1.901.95-2.56%15001,340

PLAZAJOD1.561.560.00%000

PMHCUSD0.870.870.00%000

PRICOJOD0.590.61-3.28%1541,84035,357

PSEUSD5.005.000.00%000

QUDSUSD0.900.900.00%000

RSRJOD3.253.250.00%000

TICUSD1.271.270.00%000

TNBUSD1.151.18-2.54%4550,67757,354

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.420.412.44%15021

VOICJOD7.507.60-1.32%250529

WASSELJOD0.720.720.00%000

WATANIYAUSD0.770.78-1.28%2741,37932,354

0.96%

-3.37%

االسبوعي التقرير
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15عذد الشركات المنخفضة

1,454,679عذد 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

3,333,639 ($)قيمة االسهم المتذاولة 

الشركات الخمس االكثر انخفاضاالشركات الخمس االكثر ارتفاعا
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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضً%  0.93نقطة أي بنسبة 4.79 نقطة منخفضا  513.02أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار . صفقة 481دوالر نفذت من خالل  3,333,639سهم بقٌمة  1,454,679اإلجمالً لألسبوع المنصرم 
دٌنار منخضا بنسبة  5.50أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 15شركات بٌنما انخفضت أسعار إغالق  7اغالقات 

دوالر  1.57هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 130دوالر نفذت من خالل  1,110,889سهم بقٌمة  143,568، حٌث بلغ حجم التداول 1.61%

دوالر  2.81اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن فقد اغلق على . دوالر 1,046,231سهم بقٌمة  672,091، وقد بلغ حجم التداول %0.63منخفضا بنسبة 

 .دوالر 572,139سهم بقٌمة  204,336، حٌث بلغ حجم التداول علٌه %0.36مرتفعا بنسبة 
   

   (TNB)البنك الوطني 
، 2014تشرٌن أول  2أعلن البنك الوطنً عن بدء االكتتاب الثانوي العام لمساهمٌه ٌوم األربعاء واستمراره لغاٌة نهاٌة ٌوم عمل الخمٌس الموافق  

، وذلك من 2014آب  27ملٌون سهما جدٌدا لمساهمً البنك المسجلٌن فً سجل المساهمٌن كما فً نهاٌة جلسة تداول ٌوم األربعاء  25 وسٌتم طرح

هم خالل فروع البنك الوطنً وبنك القاهرة عمان أو عن طرٌق حواالت بنكٌة للمساهمٌن المقٌمٌن خارج فلسطٌن و نشٌر بالذكر انه ٌحق لكل مسا
من عدد األسهم المملوكة له فً شركة البنك الوطنً المساهمة العامة المحدودة وذلك بالقٌمة االسمٌة البالغة دوالرا واحدا %50  اإلكتتاب بنسبة قدرها

وحول األسهم غٌر المكتتب بها وكسور األسهم، ستؤول فٌما بعد لتصرف مجلس ادارة البنك بما ال ٌتعارض مع األنظمة والتعلٌمات بعد . للسهم الواحد
 .الحصول على الموافقات الالزمة من هٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنٌة

  
 (PALTEL) مجموعة االتصاالت الفلسطينية 

وأكدت . صباح الٌوم  فً أحد البنوك فً قطاع غزة' جوال'استنكرت مجموعة االتصاالت الفلسطٌنٌة، االستٌالء على أموال من حسابات شركتها التابعة 
 استنفاد ٌتمّ المجموعة أنها التزمت بقرارات حكومة الوفاق الوطنً، وأن أّي تصرف ٌستبق القرارات القضائٌة النهائٌة هو سلوك غٌر مبّرر، فاألصل أن 

وقالت الشركة فً بٌان أن مثل هذه الممارسات إنما تنقل رسالة غٌر مطمئنة للقطاع الخاص الفلسطٌنً، وتتناقض . كافة اإلجراءات القانونٌة بشكل كامل
ب تطلمع أهداف تعزٌز القطاع الخاص لٌتمكن من مواصلة االستثمار وتقدٌم خدماته والمساهمة فً التنمٌة المجتمعٌة، كما تأتً فً توقٌت حساس ٌ

وطالبت المجموعة بالنأي بالقطاع الخاص عن . تكثٌف الجهود نحو إعادة إعمار قطاع غزة وتمكٌن القطاع الخاص من التعافً بعد العدوان
 .إجراءات غٌر قانونٌة أو تجاذبات داخلٌة  أي

  
 بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع   6.8ملٌون دٌنار مقارنة مع  5.9حوالً  18/09 – 14/09بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

ملٌون دٌنار لالسبوع  33.9ملٌون دٌنار مقارنة مع   29.5، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %13.1السابق وبنسبة انخفاض 
أما عن مستوٌات  .عقدا  16749ملٌون سهم، نفذت من خالل  31.0أما عدد األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . السابق

نقطة لألسبوع السابق بانخفاض  2129.0نقطة مقارنة مع  2124.2األسعار، فقد إنخفض الرقم القٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
 57شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  184ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها % 0.23نسبته 

 .شركة 85شركة قد أظهرت ارتفاعا  فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم 
  

 من الناتج المحلي% 63الدين العام في األردن يشكل : المالية
وقال وزٌر المالٌة . من الناتج المحلً اإلجمالً 79ر5ملٌون دٌنار ما نسبته  20347وصل صافً رصٌد الدٌن العام لنهاٌة تموز الماضً إلى حوالً 

العجز  ٌمةالدكتور أمٌه طوقان فً تعلٌقه على بٌانات النشرة المالٌة للوزارة التً افصحت عنها ٌوم االربعاء، ان صافً رصٌد الدٌن العام ٌتضمن ق
وأشار وزٌر المالٌة إلى أن البٌانات تبٌن أن . 2011ملٌار دٌنار منذ عام  4والذي تجاوز  2014النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنٌة لغاٌة تموز

كبر األ ارتفاع المدٌونٌة إلى مستوٌات عالٌة ٌعزى بشكل رئٌسً إلى استمرار تموٌل خسائر شركة الكهرباء الوطنٌة، حٌث ٌمثل قطاع الطاقة التحدي
 .الذي ٌواجه االقتصاد األردنً والمالٌة العامة

  
 سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ خاللها  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 2.76نقطة أي بنسبة  137رتفعا نقطة م 5098اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار  31,756درهم نفذت من خالل  5,527,165,687سهم بقٌمة  1,802,399,129حجم التداول االجمالً 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم %. 5.46بنسبة مرتفعا درهم  11.6درهم وأغلق على  1,256,556,873سهم بقٌمة   111,165,892العقارٌة 

 %.8.35درهم مرتفعا بنسبة  4.80درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 2,303,350,510سهم بقٌمة  488,003,797التداول علٌها 
  

 (EMAAR)إعمار العقارية 
من الشهر الجاري لألفراد،  24على أن ٌستمر حتى " إعمار مولز"من أسهم شركة مجموعة % 15بدأ ٌوم األحد الماضً االكتتاب فً ما ال ٌقل عن 

درهم للسهم الواحد وسوف تحدد سعر البٌع النهائً بناء على عملٌة البناء  2.90درهم و  2.50حددت الشركة نطاق السعر ما بٌن .  للمؤسسات 26و
وتوقع الخبراء أن تظل األسهم فً هذا المسار األفقً الذي ٌتسم بالهدوء النسبً، حتى االنتهاء مع اكتتاب إعمار مولز . السعري الحقا  فً إعالن رسمً

من إجمالً األسهم % 10وذكرت الشركة فً بٌان أنه سٌكون ما نسبته . أكتوبر المقبل 2سبتمبر الجاري، وإدراج الشركة فً السوق فً  26فً 
على سبٌل األولوٌة عن مقدمً طلبات االكتتاب اآلخرٌن، وسٌكون لكل مساهم " إعمار العقارٌة"المعروضة للبٌع متاحا  للتخصٌص للمساهمٌن فً شركة 

وبالسعر الذي تم تحدٌده فً عملٌة البناء السعري للمؤسسات " إعمار مولز"سهما  مملوكة بذلك التارٌخ سهم واحد فً  36لدٌه " إعمار العقارٌة"فً 
 .  االستثمارٌة

 


