
ABRAJUSD0.830.830.00%000

AHCJOD0.900.7913.92%63,3984,296

AIBUSD1.101.072.80%129,86210,734

AIGUSD0.140.137.69%212,7221,781

APCJOD3.403.400.00%000

APICUSD1.151.18-2.54%70329,555375,599

AQARIYAJOD0.620.620.00%000

ARABJOD0.960.960.00%000

AREJOD0.310.310.00%000

AZIZAJOD2.982.980.00%000

BOPUSD2.882.89-0.35%89211,036601,404

BPCUSD3.053.050.00%44,03412,304

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.130.128.33%1223,9732,995

GMCJOD0.690.70-1.43%75,3025,180

GUIUSD1.711.710.00%000

ISBKUSD1.221.25-2.40%581,876100,691

JCCJOD0.900.900.00%72,7523,416

JPHUSD1.941.940.00%94,2008,082

JREIUSD0.550.550.00%000

LADAENJOD0.270.28-3.57%32,001786

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.750.750.00%000

NCIUSD0.880.90-2.22%65,6194,945

NICUSD3.253.201.56%226,05784,685

NSCJOD1.381.380.00%000

PADICOUSD1.521.64-7.32%3301,748,7292,631,242

PALAQARJOD0.660.660.00%000

PALTELJOD5.485.56-1.44%118348,1982,695,255

PCBUSD0.840.840.00%000

PECUSD1.361.39-2.16%4119,68226,832

PHARMACAREUSD3.803.800.00%320,10376,722

PIBCUSD0.980.962.08%41,5251,495

PICOUSD1.201.200.00%000

PIDJOD1.001.000.00%1400564

PIICJOD1.891.97-4.06%198261

PLAZAJOD1.561.560.00%000

PMHCUSD0.830.830.00%000

PRICOJOD0.580.60-3.33%2031,01025,444

PSEUSD5.005.000.00%000

QUDSUSD0.900.900.00%55,8505,167

RSRJOD3.203.200.00%13,82717,273

TICUSD1.201.200.00%12,8003,360

TNBUSD1.151.150.00%2417,34419,961

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.420.420.00%1134,28214,391

VOICJOD7.507.352.04%51441,497

WASSELJOD0.750.79-5.06%4436471

WATANIYAUSD0.870.870.00%1711,5829,766
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بورصة فلسطٌن

بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضً% 1.92نقطة أي بنسبة  10.15نقطة منخفضا  517.14أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 
وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار . صفقة 820دوالر نفذت من خالل  6,746,600سهم بقٌمة  2,968,397اإلجمالً لألسبوع المنصرم 

دٌنار منخفضا بنسبة  5.48أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 13شركات بٌنما انخفضت أسعار إغالق  6اغالقات 
هذا واغلق سهم . صفقة 118دوالر نفذت من خالل  2,695,255سهم بقٌمة  348,198عن اغالق األسبوع السابق، حٌث بلغ حجم التداول % 1.44

اما بالنسبة لسهم بنك . دوالر 2,631,242سهم بقٌمة  1,748,729، وقد بلغ حجم التداول %7.32دوالر منخفضا بنسبة  1.52بادٌكو على سعر 
. دوالر 601,404سهم بقٌمة  211,036االغالق السابق، حٌث بلغ حجم التداول علٌه % 0.35دوالر منخفضا بنسبة  2.88فلسطٌن فقد اغلق على 

تنتهً من عقد اجتماعات هٌئاتها العامة العادٌة 49شركة مدرجة من أصل  45

الذي تم فٌه المصادقة على توصٌة مجلس اإلدارة بتوزٌع أرباح نقدٌة  12/06/2014اجتماع هٌئته العامة العادٌة فً  (PIBC)عقد بنك االستثمار الفلسطٌنً 

على مساهمً الشركة،  لٌصل عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة التً عقدت اجتماعات هٌئاتها العامة % 3.77وأسهم مجانٌة بنسبة % 2.73بنسبة 
 (AIG)شركات لم تعقد اجتماعات هٌئاتها العامة حتى اآلن منها شركة المجموعة األهلٌة للتأمٌن  4شركة، وبذلك ٌتبقى  45إلى  2013العادٌة للسنة المالٌة 

شركات مدرجة بتحدٌد مواعٌد اجتماعاتها وهً المؤسسة العربٌة  3موعداً لعقد اجتماع هٌئتها العامة، فٌما لم تقم  30/06/2014التً حددت فً وقت سابق 
. (PALAQAR)، وشركة بال عقار لتطوٌر وإدارة وتشغٌل العقارات (JREI)، القدس لالستثمارات العقارٌة (AHC)للفنادق 

تحسن فً األوضاع االقتصادٌـة الشهـر الجاري: سلطة النقد

وأوضحت سلطة النقد  .، تحسن دورة األعمال فً االقتصاد الفلسطٌنً فً هذا الشهر2014أظهرت نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال لشهر حزٌران 

ضاً على مستوى أٌ أن هذا التحسن ٌأتً إثر اإلعالن عن توقٌع اتفاق المصالحة بداٌة الشهر الحالً، ورأت أن التأثٌرات اإلٌجابٌة التفاق المصالحة انعكست
ن العام الماضً،  ر مالتفاؤل بٌن أوساط المؤسسات الصناعٌة، إذ تشٌر البٌانات إلى ارتفاعها بشكل كبٌر خالل الشهر الحالً مقارنة بالشهرٌن السابق والمناظ

داء اإلٌجابٌة ألصوأنه بالرغم من استمرار األوضاع االقتصادٌة والسٌاسٌة واألمنٌة المتدهورة فً القطاع جراء استمرار الحصار وإغالق المعابر، إال أن ا
. التفاق المصالحة قد نجحت فً التخفٌف من التدهور المستمر فً قٌمة المؤشر منذ بداٌة العام

 

بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع  8.1ملٌون دٌنار مقارنة مع  8.4حوالً  19/06–15/06بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 40.7ملٌون دٌنار مقارنة مع  42.0، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %3.0السابق وبنسبة ارتفاع 
أما عن مستوٌات األسعار، فقد  .عقداً  17,356ملٌون سهم، نفذت من خالل  33.5عدد األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

%.  1.19نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته  2,164نقطة مقارنة مع  2,138إنخفض الرقم القٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة قد ( 50)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن ( 169)ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 86)أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم 

العام الجارى% 3.1البنك الدولً ٌتوقع تراجع االقتصاد األردنً الى 

وٌرجح البنك الدولً ان ٌصل النمو . 2014خالل عام % 3.1قال تقرٌر صادر عن البنك الدولً انه ٌتوقع تراجع للنمو االقتصادي االردنً الى مستوى 
منحة مجلس التعاون "وٌؤكد البنك الدولً ان المساعدات الخلٌجٌة .2016فً عام % 4على ان ٌصل الى مستوى  2015فً عام % 3.5الى مستوى 

.ملٌارات دوالر ٌضاف الٌها المساعدة التً ٌقوم بها صندوق النقد ساهمت فً حماٌة االقتصاد االردنً من الصدمات الخارجٌة 5بقٌمة " الخلٌجً

 

سوق دبً المالً

جلسات تداول بلغ  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 5.04نقطة أي بنسبة  243.59نقطة منخفضا  4,836اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة  54,127درهم نفذت من خالل  8,253,732,679سهم بقٌمة  2,831,814,369خاللها حجم التداول االجمالً 

اما شركة ارابتك القابضة فقد %. 2.74درهم منخفضا بنسبة  9.58درهم وأغلق على  1,162,568,198سهم بقٌمة  127,020,440اعمار العقارٌة 
درهم  منخفضا بنسبة  4.26درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  3,449,391,998سهم بقٌمة  804,700,036بلغ حجم التداول علٌها 

14.80  .%

 

(ARTC)أرابتك القابضة 
، على استقالة الرئٌس التنفٌذي حسن اسمٌك من 18/06/2014أعلنت الشركة أن مجلس ادارتها قد وافق فً اجتماعه الذي عقده ٌوم األربعاء الموافق 

وقال اسمٌك أنه ال ٌفكر ببٌع حصته فً الشركة حتى اآلن، وأن شركة . مجلس إدارة الشركة، وتعٌٌن محمد علً الفهٌم رئٌسا تنفٌذٌا باإلنابة لفترة مؤقتة
. ، التً تملك معظمها خالل األسابٌع الماضٌة"أرابتك القابضة"من أسهم % 28.8مبادلة لم تعرض علٌه شراء حصته فً االسهم، حٌث ٌملك اسمٌك قرابة 

، مما أوجد موجة تصحٌح حادة للسهم لٌصل %18.85لتصل الى % 21.57من " أرابتك القابضة"شركة آبار لالستثمار بخفض ملكٌتها فً هذا وقد قامت 

أن نسبة ملكٌة شركات آبار للطاقة، وآبار لالستثمارات البترولٌة، وآبار لالستثمار البترولً، وآبار دراهم، وقد أعلن سوق دبً المالً  4الى مستوٌات الـ 

. "آبار لالستثمار"، وقد تم جمع نسب ملكٌة مجموعة شركات آبار معاً، كمجموعة مرتبطة تحت اسم %5العقارٌة، فً أرابتك قد انخفضت دون مستوى 

وعزى خبراء ومراقبون %. 18.94ملٌون سهم، لتبلغ حالٌا  3.96وبواقع % 0.09وٌجدر بالذكر أن آبار لالستثمار قامت برفع حصتها بنسبة طفٌفة بلغت 
تى والحالة الفوضً التى خٌمت على تداوالت أرابتك خالل الجلسات الماضٌة، الى فوضً التصرٌحات وشبهة التالعبات التى اكتنفت تداوالت السهم، 

جاءت ما بٌن زٌادة فً حصص بعض المساهمٌن وتقلٌص فً حصص البعض اآلخر، والتى أدت لخروج إشاعات تفٌد عن نٌة أرابتك فً التخارج من 
.السوق اإلماراتً


