
ABRAJUSD0.990.990.00%9102101

AHCJOD0.630.5221.15%89,2587,398

AIBUSD1.101.100.00%2566621

AIGUSD0.140.15-6.67%826,1543,672

APCJOD3.403.400.00%000

APICUSD1.171.21-3.31%150621,313731,346

AQARIYAJOD0.650.650.00%000

ARABJOD0.970.970.00%000

AREJOD0.310.32-3.13%1157

AZIZAJOD2.982.980.00%000

BOPUSD2.882.870.35%112276,643790,355

BPCUSD3.053.020.99%1218,24355,641

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.130.130.00%2171,7009,318

GMCJOD0.720.74-2.70%610,30010,460

GUIUSD1.781.770.56%12,5274,496

ISBKUSD1.201.200.00%135,7987,012

JCCJOD0.880.880.00%61,5401,911

JPHUSD1.991.990.00%000

JREIUSD0.590.590.00%000

LADAENJOD0.290.283.57%219076

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.740.740.00%000

NCIUSD0.880.880.00%74,4903,951

NICUSD3.183.25-2.15%31,8505,937

NSCJOD1.381.342.99%11,0001,946

PADICOUSD1.371.43-4.20%147363,091498,721

PALAQARJOD0.660.660.00%000

PALTELJOD5.405.54-2.53%193194,7101,484,739

PCBUSD0.790.790.00%000

PECUSD1.351.340.75%1516,86922,611

PHARMACAREUSD3.803.800.00%43,50213,308

PIBCUSD0.940.931.08%13,2003,008

PICOUSD1.201.200.00%000

PIDJOD1.001.000.00%21,0001,410

PIICJOD1.902.00-5.00%32,0005,360

PLAZAJOD1.641.640.00%000

PMHCUSD0.830.830.00%000

PRICOJOD0.590.63-6.35%2442,31936,102

PSEUSD4.994.990.00%000

QUDSUSD0.950.99-4.04%1110105

RSRJOD3.203.200.00%000

TICUSD1.201.200.00%000

TNBUSD1.151.17-1.71%2223,39727,092

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.430.422.38%813,3005,586

VOICJOD7.327.300.27%170723

WASSELJOD0.800.82-2.44%52,7643,124

WATANIYAUSD0.850.88-3.41%4139,21533,778
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالً . عن إغالق األسبوع الماضً% 2.13  نقطة أي بنسبة 11.04نقطة منخفضا  506.17أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 
شركات بٌنما  10وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 829دوالر نفذت من خالل  3,769,913سهم بقٌمة  1,757,236لألسبوع المنصرم 

عن اغالق األسبوع السابق، حٌث % 2.53دٌنار منخفضا بنسبة  5.40أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 13انخفضت أسعار إغالق 
، %4.20دوالر منخفضا بنسبة  1.37هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 193دوالر نفذت من خالل  1,484,739سهم بقٌمة  194,710بلغ حجم التداول 

عن االغالق السابق، % 0.35دوالر مرتفعا بنسبة  2.88فقد اغلق على   اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن. دوالر 498,721سهم بقٌمة  363,091وقد بلغ حجم التداول 
.  دوالر 790,355سهم بقٌمة  276,643حٌث بلغ حجم التداول علٌه 

 

(PADICO)فلسطين للتنمية واالستثمار
، حٌث تم الموافقة على توصٌة مجلس االدارة بتوزٌع ارباح نقدٌة على المساهمٌن بنسبة 19/05/2014عقدت الشركة اجتماع هٌئتها العامة العادي ٌوم االثنٌن الموافق 

من النظام الداخلً للشركة ( 18)كما أقرت الهٌئة خالل اجتماعها غٌر العادي المنعقد بنفس الٌوم توصٌة مجلس اإلدارة بتعدٌل المادة الـ . من القٌمة االسمٌة للسهم% 6
من % 20من رأس المال لألفراد، وأن ال تزٌد على نسبة % 10المتعلقة بتقٌٌد ملكٌة األسهم، حٌث تنص المادة المعدلة على أن ال تزٌد حصة المساهم الواحد على 
".  بادٌكو"فً % 16رأس المال للشركات والمؤسسات، علما أن التعدٌل جاء اثر وصول حصة شركة االتصاالت إلى 

 

لخزينة الدولة 2013مليون دوالر من أرباحه للعام  26تقر تحويل " صندوق االستثمار" الهيئة العامة لـ

، حٌث تم المصادقة على الحسابات الختامٌة للصندوق، والتً 18/05/2014نظم صندوق االستثمار الفلسطٌنً اجتماع هٌئته العامة السنوي العادي ٌوم األحد الموافق 
لخزٌنة الدولة، لٌصل بذلك  2013ملٌون دوالر من أرباحه للعام  26ملٌون دوالر، وقد أوصى الصندوق بتحوٌل  40.7بٌنت تحقٌق أرباح قبل الضرٌبة بلغت حوالً 

.  ملٌون دوالر 713.5إلى حوالً   2013وحتى نهاٌة العام  2003مجموع األرباح المحولة للخزٌنة منذ تأسٌس الصندوق العام 

 

 1997مليار دوالر أرباح البنوك العاملة في فلسطين منذ عام  1,023: الوزير

 2013وحتى نهاٌة عام  1997جهاد الوزٌر ان البنوك العاملة فً فلسطٌن حققت أرباحا قٌمتها ملٌار وثالثة وعشرون ملٌون دوالر منذ عام . أعلن محافظ سلطة النقد د
فً حٌن بلغ عدد المودعٌن فً المصارف حتى نهاٌة العام الماضً . ملٌون دوالر 398فً حٌن بلغت األرباح التً حققتها هذه البنوك خالل السنوات الثالث األخٌرة 

أما فٌما ٌتعلق بالسٌاسة النقدٌة باعتبارها المهمة األهم ألي بنك مركزي فً العالم، . ألف قرض 358ملٌون مودع فً حٌن بلغ عدد القروض التً حصلوا علٌها  1.4
علما انه لٌس باالمكان فً الوقت الحالً إصدار العملة لعدة أسباب، . وبسبب ارتباطها باصدار العملة الوطنٌة، فتبقى السٌاسات النقدٌة التً تمارسها سلطة النقد محدودة

باالضافة الى  بر،منها عدم نضوج الوضع السٌاسً وعدم توافر بعض الشروط القانونٌة والسٌاسٌة المرتبطة باتفاق بارٌس االقتصادي، وعدم السٌطرة على المعا
.الصعوبات التً ٌواجهها االقتصاد المحلً، وتعمق األزمة المالٌة الحكومٌة

 

بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع السابق وبنسبة  9.8ملٌون دٌنار مقارنة مع  6.9حوالً  22/05–18/05بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 49.0ملٌون دٌنار مقارنة مع  34.7، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %29.1إنخفاض 
أما عن مستوٌات األسعار، فقد إنخفض الرقم القٌاسً العام ألسعار  .عقدا   17,777ملٌون سهم، نفذت من خالل  36.9التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة %. 0.6نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته  2,141نقطة مقارنة مع  2,128األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
 79شركة قد أظهرت ارتفاعا  فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم  57شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  166أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة

 (JOPT)مصفاة البترول األردنية 
وبٌن رئٌس مجلس إدارة الشركة أن الشركة . ملٌون طن من األسمدة الفوسفاتٌة لمدة سنة إلى السوق الهندٌة 2.5أبرمت شركة مناجم الفوسفات األردنٌة عقودا لتورٌد 

ن أن عملٌات التورٌد بموجب وبٌوقعت هذه االتفاقٌة، وفق أفضل األسعار المتداولة فً األسواق العالمٌة، وأعلى من أسعار العقد األخٌر الذي ٌنتهً فً حزٌران المقبل، 
. العقد الجدٌد ستبدأ لمدة سنة اعتبارا من حزٌران المقبل

 

سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ خاللها حجم  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 6.12نقطة أي بنسبة  317.11نقطة منخفضا  4,864اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارٌة  66,661درهم نفذت من خالل  10,816,005,552سهم بقٌمة  2,812,912,333التداول االجمالً 
اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول علٌها %. 7.75درهم منخفضا بنسبة  9.64درهم وأغلق على  2,694,622,284سهم بقٌمة  281,551,407
ورجح خبراء أن ما شهدته %. 13.37درهم  منخفضا بنسبة  6.22درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  3,745,775,175سهم بقٌمة  561,809,413

التً نفذت فً أغلب ٌع األسواق االماراتٌة من انخفاضات حادة خالل األسبوع المنصرم كان بسبب مبالغة بعض شركات الوساطة فً التداول بالهامش، وأن عملٌات الب
كما ورجح محللون أخرون أن موجة االنخفاض التً شهدتها األسواق االماراتٌة خالل األونة األخٌرة كانت . الصفقات المبرمة كانت تنفذ أوتوماتٌكٌا  بوساطة النظام

ة، والذي كان أخر المحفزات اشئتصحٌحا لالرتفاعات الكبٌرة التً شهدتها األسهم منذ بداٌة العام ترقبا لألسهم المختارة لإلدراج على مؤشر مورجان ستانلً لألسواق الن
السابقة جعلت من الصعوبة بمكان  ترةالدافعة للسوق فً الفترة األخٌرة بعد انتهاء موسم التوزٌعات ونتائج الربع األول، وأن القفزات السعرٌة التً بلغتها األسهم خالل الف

صحٌح للعودة إلى التدخول الصنادٌق والمحافظ العالمٌة التً ترصد مؤشر مورجان ستانلً لألسواق الناشئة للشراء عند هذه المستوٌات، مما زاد من حدة عملٌات 
.   مستوٌات أكثر إغراء

 

2014خالل الربع األول %  46مليار درهم بنسبة  5.45األرباح المجمعة لسوق دبي ترتفع إلى 

ملٌار درهم مقارنة  5.45، ارتفاع األرباح المجمعة لتلك الشركات إلى 2014أظهرت الحصٌلة اإلجمالٌة لنتائج الشركات المدرجة بسوق دبً المالً بنهاٌة الربع األول 
وقد . عن الفترة المقابلة من العام السابق%  46ملٌار درهم وبنسبة بلغت  1.71، وذلك بارتفاع قدره 2013ملٌار درهم تم تحقٌقها خالل نفس الفترة من عام  3.74بـ 

، حٌث بلغت األرباح المجمعة لشركات قطاع البنوك 2014ساهم قطاع البنوك بشكل رئٌسً فً ارتفاع األرباح المجمعة لشركات سوق دبً المالً خالل الربع األول 
من إجمالً األرباح المجمعة لشركات سوق دبً % 48وبنسبة  2014ملٌار درهم، حٌث ساهم بالجزء األكبر من األرباح اإلجمالٌة للسوق خالل الربع األول  2.64
، حٌث حققت شركة 2014من إجمالً األرباح المجمعة لسوق دبً المالً خالل الربع األول % 23كما وساهم قطاع العقارات واإلنشاءات الهندسٌة بنسبة  .المالً

مقارنة بنفس الفترة من عام %  55، وبنسبة ارتفاع قدرها 2014ملٌون درهم خالل الربع األول  862.5أكبر شركة فً سوق دبً المالً أرباحا قدرها " إعمار"
.2014من األرباح اإلجمالٌة للربع األول %  9بنسبة ( دو)كما ساهمت شركة االتصاالت المتكاملة  .2013


