
ABRAJUSD0.860.833.61%55,3204,216

AHCJOD1.000.9011.11%75,2507,033

AIBUSD1.101.100.00%84,3894,779

AIGUSD0.140.140.00%1019,9382,592

APCJOD3.403.400.00%000

APICUSD1.111.15-3.48%4373,29981,523

AQARIYAJOD0.620.620.00%000

ARABJOD0.960.960.00%025,00033,850

AREJOD0.310.310.00%000

AZIZAJOD2.982.980.00%000

BOPUSD2.852.88-1.04%94174,373492,948

BPCUSD3.003.05-1.64%410,27731,439

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.130.130.00%915,8502,061

GMCJOD0.700.691.45%31,2581,231

GUIUSD1.701.71-0.58%54,7007,990

ISBKUSD1.231.220.82%514,35817,242

JCCJOD0.900.900.00%3529,42336,573

JPHUSD1.951.940.52%82,7685,268

JREIUSD0.550.550.00%000

LADAENJOD0.280.273.70%120079

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.750.750.00%000

NCIUSD0.880.880.00%63,2082,823

NICUSD3.253.250.00%55,92519,189

NSCJOD1.381.380.00%000

PADICOUSD1.501.52-1.32%107337,432513,415

PALAQARJOD0.660.660.00%000

PALTELJOD5.455.48-0.55%152162,4231,239,913

PCBUSD0.840.840.00%000

PECUSD1.311.36-3.68%3672,96596,081

PHARMACAREUSD3.803.800.00%000

PIBCUSD0.950.98-3.06%12438,187436,341

PICOUSD1.201.200.00%000

PIDJOD1.001.000.00%28,31311,725

PIICJOD1.891.890.00%000

PLAZAJOD1.561.560.00%07381,624

PMHCUSD0.830.830.00%000

PRICOJOD0.580.580.00%1624,18219,912

PSEUSD5.005.000.00%000

QUDSUSD0.840.90-6.67%96,0005,074

RSRJOD3.203.200.00%012,74157,505

TICUSD1.201.200.00%06,0007,200

TNBUSD1.121.15-2.61%1636,20141,395

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.410.42-2.38%1219,9558,182

VOICJOD7.507.500.00%000

WASSELJOD0.730.75-2.67%2361375

WATANIYAUSD0.810.87-6.90%4351,03942,475
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بورصة فلسطٌن

بلغ حجم التداول اإلجمالً لألسبوع . عن إغالق األسبوع الماضً% 1.47نقطة أي بنسبة  7.60نقطة منخفضا  509.54أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 
شركات بٌنما انخفضت  6وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 655دوالر نفذت من خالل  3,232,052سهم بقٌمة  1,572,073المنصرم 

عن اغالق األسبوع السابق، حٌث بلغ حجم % 0.55دٌنار منخفضا بنسبة  5.45أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 13أسعار إغالق 
، وقد بلغ حجم %1.32دوالر منخفضا بنسبة  1.50هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 152دوالر نفذت من خالل  1,239,913سهم بقٌمة  162,423التداول 
االغالق السابق، حٌث بلغ حجم % 1.04دوالر منخفضا بنسبة  2.85اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن فقد اغلق على . دوالر 513,415سهم بقٌمة  337,432التداول 

. دوالر 492,948سهم بقٌمة  174,373التداول علٌه 

  (PEC)الفلسطٌنٌة للكهرباء 

، 25/06/2014ء الموافق بعاأكد السٌد ولٌد سلمان الرئٌس التنفٌذي للشركة، أن ادارة محطة غزة لتولٌد الكهرباء ستضطر الى اطفاء المحطة ابتداءا من فجر ٌوم االر
وأشار سلمان إلى أن . اً منذ مطلع االسبوعٌجٌنظراً لنفاذ الوقود الالزم لتشغٌلها، الفتاً إلى أن كمٌة الوقود التً تم تموٌلها بمنحة قطرٌة منذ نحو ثالثة أشهر بدأت بالنفاذ تدر

سوى إطفائها لحٌن توفر الكمٌة ار عملٌة اطفاء محطة تولٌد الكهرباء تتم بشكل فنً بحسب كمٌة الوقود المتوفرة وبمجرد نفاذ هذه الكمٌة لن ٌكون أمام ادارة المحطة من خٌ
.خٌرةاالالالزمة العادة تشغٌلها، حٌث ال ٌتوفر لدى المحطة منذ عدة أشهر أي مخزون ٌكفل االستمرار بتشغٌل المحطة بعد انتهاء المنحة القطرٌة 

 

  ملٌون دوالر العجز التجاري الفلسطٌنً فً نٌسان 398.7

فً نٌسان الماضً مقارنة مع الشهر % 15.6أظهر مسح دوري للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً، أن العجز فً المٌزان التجاري الفلسطٌنً سجل ارتفاعا بنسبة 
فقد انخفضت الصادرات الفلسطٌنٌة لتصل الى . ملٌون دوالر مع نهاٌة شهر نٌسان الماضً 398.7، لٌصل الى 2013عن الشهر المناظر من عام % 21.4السابق، و

.ملٌون دوالر 468.9فً المقابل، ارتفعت الواردات الفلسطٌنٌة فً شهر نٌسان لتصل إلى . ملٌون دوالر 70.2حوالً 

 

أزمة فائض السٌولة فً طرٌقها إلى الحل: الوزٌر

ملٌون  900ت بمجموع حناأعلن محافظ سلطة النقد جهاد الوزٌر أن أزمة فائض الشٌقل لدى البنوك العاملة فً فلسطٌن فً طرٌقها إلى الحل، مع قبول إسرائٌل ثالث ش
 قعةوتواجه البنوك العاملة فً فلسطٌن أزمة تراكم الشٌقل لدٌها، فٌما تمتنع إسرائٌل عن قبول هذا الفائض فً بنوكها خالفا لالتفاقات المو. شٌقل على مدى األٌام الماضٌة

. بٌن الجانبٌن، منذ نحو شهرٌن، فً إطار عقوبات فرضتها على السلطة الوطنٌة ردا على المصالحة بٌن حركتً فتح وحماس

 

بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع السابق وبنسبة  8.4ملٌون دٌنار مقارنة مع  12.9حوالً  26/06–22/06بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة التً . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 42.0ملٌون دٌنار مقارنة مع  64.7، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %54.2ارتفاع 
أما عن مستوٌات األسعار، فقد إنخفض الرقم القٌاسً العام ألسعار األسهم  .عقداً  17,016ملٌون سهم، نفذت من خالل  51.9سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا %. 1.05نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته  2,138نقطة مقارنة مع  2,115إلغالق هذا األسبوع إلى 
.شركة 85شركة قد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم  52شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  170األسبوع والبالغ عددها 

االردن ٌصدر سندات الٌوروبوند فً السوق العالمٌة بملٌار دوالر

ملٌار دوالر، وبموجب االتفاقٌة مة وقعت كل من الحكومتٌن األردنٌة واالمرٌكٌة اتفاقٌة كفالة اصدار سندات الٌوروبوند فً السوق العالمٌة بضمانة الحكومة االمرٌكٌة وبقٌ
وتعد هذه المرة هى الثانٌة التً تقدم فٌها الحكومة . ستتمكن األردن من طرح سندات بقٌمة ملٌار دوالر فً السوق العالمٌة واالستفادة من معدالت الفائدة المنافسة فٌها

ملٌون  250ملٌار ومة االمرٌكٌة كفالة الصدار سندات لصالح االردن، اذ سبق ان ضمنت الحكومة االمرٌكٌة اصدار سندات الٌوروبوند لحساب الحكومة االردنٌة بقٌ
.دوالر

 

سوق دبً المالً

جلسات تداول بلغ خاللها حجم  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 8.07نقطة أي بنسبة  370.52نقطة منخفضا  4,222اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارٌة  55,005درهم نفذت من خالل  7,315,133,520سهم بقٌمة  2,960,177,096التداول االجمالً 
اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول علٌها %. 6.26درهم منخفضا بنسبة  8.98درهم وأغلق على  1,466,441,010سهم بقٌمة  168,017,228
رجح خبراء أن ما شهدته %. 27.23درهم  منخفضا بنسبة  3.10درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  2,322,981,392سهم بقٌمة  696,862,537

ٌن بالهامش، واشتدت اولاألسواق االماراتٌة من انخفاضات حادة خالل األسبوع المنصرم ٌرجع إلى كثافة ضغوط البٌع التً مارستها بنوك وشركات وساطة مقرضة للمتد
، فضالً عن العوامل الجٌوسٌاسٌة المتعلقة بالوضع فً العراق، وقالوا أن موجة الهبوط الحالٌة كشفت الستار عن تجاوزات ارتكبتها "أرابتك"عملٌات البٌع مع تراجع سهم 

، األمر الذي عرضهم لمخاطر تضررت معها األسواق، عندما أقدمت "أرابتك"بنوك وشركات وساطة أفرطت فً إقراض المستثمرٌن الذٌن ركزوا تعامالتهم على سهم 
هذا وقد  .، مما دفعهم إلى بٌع أسهم أخرى، بسبب عدم وجود مشترٌن للسهم"أرابتك"الجهات المقرضة على الضغط على المقترضٌن لتغطٌة مراكزهم المكشوفة من سهم 

إقراض العمالء بضمان األسهم فً حمل محللون مالٌون البنوك المسؤولٌة األكبر فً التراجع الحاد الذي سجلته األسهم المحلٌة فً األسابٌع األخٌرة عبر توسعها العشوائً 
. ومن دون ضوابط تحكمها المخاطر الطبٌعٌة لألسواق

 

(ARTC)أرابتك القابضة 
فً الشركة، مرجحا أنه قد ٌبٌع حصته % 28.85قال الرئٌس التنفٌذي السابق لشركة أرابتك القابضة حسن أسمٌك لروٌترز إنه تلقى ثالثة عروض لشراء حصته البالغة 

وٌذكر أن الشركة قامت ببعض األجراءات الداخلٌة بهدف . دراهم للسهم، وان لم ٌحصل على السعر المناسب سٌحتفظ بحصته بالشركة 7الى  6إذا تلقى عرضا بسعر 
هذا وقد أكد خادم . فٌنموظتحسٌن اإلنتاجٌة وتخفٌض النفقات لالرتقاء بأدائها والمضً قدماً بمسٌرة النمو والتطور وهذه اإلجراءات تخللها تسرٌح عدد محدود من ال

الشركة من سوق دبً  شطبالقبٌسً، رئٌس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة ماضٌة فً إنجاز مشارٌعها اإلنشائٌة، وتطوٌر أعمالها، مؤكدا عدم صحة الشائعات حول نٌة 
بدأت تتالشى، وأنه ٌحتمل أن  2018ألن تصبح ضمن أكبر عشر شركات إنشاءات فً العالم بحلول " أرابتك"فً حٌن رجح بعض المحللٌن بأن طموحات . المالً
. إلى الحال السابق قبل عهد الرئٌس التنفٌذي المستقٌل حسن اسمٌك كشركة إنشاءات إقلٌمٌة فقطتعود 

 

ال تغٌٌر على مواعٌد التداول خالل رمضان: اإلمارات

من دون تغٌٌر، بحٌث تبدأ  هً أعلنت هٌئة األوراق المالٌة والسلع أن مواعٌد جلسات التداول فً أسواق األوراق المالٌة االماراتٌة خالل شهر رمضان المبارك ستظل كما
.  من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانٌة من بعد الظهر


