
ABRAJUSD0.750.77-2.60%59,1736,880

AHCJOD0.950.950.00%000

AIBUSD1.081.080.00%69,63510,194

AIGUSD0.140.140.00%622,3002,922

APCJOD3.533.530.00%000

APICUSD1.101.100.00%124284,481312,763

AQARIYAJOD0.620.620.00%000

ARABJOD0.960.960.00%000

AREJOD0.300.300.00%000

AZIZAJOD3.122.984.70%31,0004,156

BOPUSD2.812.800.36%89140,877395,849

BPCUSD3.113.100.32%1123,05071,460

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.110.110.00%1235,1094,045

GMCJOD0.750.741.35%1111,55011,809

GUIUSD1.851.850.00%630,00055,500

ISBKUSD1.231.211.65%637,17045,729

JCCJOD0.900.891.12%149,14810,969

JPHUSD1.901.900.00%113,8717,216

JREIUSD0.550.550.00%000

LADAENJOD0.270.270.00%000

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.700.72-2.78%1472466

NCIUSD1.051.005.00%833,46333,494

NICUSD3.233.220.31%1266,079211,377

NSCJOD1.361.360.00%000

PADICOUSD1.621.563.85%179798,0791,278,797

PALAQARJOD0.650.66-1.52%110092

PALTELJOD5.585.60-0.36%132246,3831,933,739

PCBUSD0.760.760.00%000

PECUSD1.251.250.00%000

PHARMACAREUSD3.793.790.00%12,69410,210

PIBCUSD1.101.100.00%000

PICOUSD1.251.250.00%000

PIDJOD1.051.005.00%33,7965,608

PIICJOD2.052.002.50%104,97413,999

PLAZAJOD1.561.560.00%000

PMHCUSD0.830.830.00%000

PRICOJOD0.620.603.33%1634,18229,595

PSEUSD5.005.000.00%000

QUDSUSD0.900.855.88%7852,716734,343

RSRJOD3.123.120.00%000

TICUSD1.241.240.00%000

TNBUSD1.141.140.00%84167,194204,189

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.420.412.44%620,3108,530

VOICJOD7.607.70-1.30%150536

WASSELJOD0.720.720.00%000

WATANIYAUSD0.840.813.70%3742,13734,971
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االكثر تذاوال من حيث القيمة
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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالً . عن إغالق األسبوع الماضً% 1.05نقطة أي بنسبة  5.45مرتفعا نقطة  522.06أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

شركة  15وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 802دوالر نفذت من خالل  5,439,436سهم بقٌمة  2,889,993لألسبوع المنصرم 
، حٌث بلغ حجم التداول %0.36دٌنار منخفضا بنسبة  5.58أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركات أخرى 5بٌنما انخفضت أسعار إغالق 

، وقد بلغ حجم %3.85دوالر مرتفعا بنسبة  1.62هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 132دوالر نفذت من خالل  1,933,739سهم بقٌمة  246,383
عن االغالق السابق، حٌث % 0.36دوالر مرتفعا بنسبة  2.81اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن فقد اغلق على . دوالر 1,278,797سهم بقٌمة  798,079التداول 

 .دوالر 395,849سهم بقٌمة  140,877بلغ حجم التداول علٌه 
  

  (TNB)البنك الوطني 
قٌع االتفاق النهائً تو أعلن البنك الوطنً عن توقٌعه لمذكرة تفاهم مبدئٌة مع بنك اإلتحاد فً األردن لالستحواذ على أصوله والتزاماته فً فلسطٌن، على أن ٌتم

ووقع المذكرة رئٌس مجلس إدارة البنك الوطنً طالل ناصر الدٌن، ورئٌس مجلس إدارة بنك اإلتحاد عصام السلفٌتً، وذلك بعد . خالل األشهر القلٌلة المقبلة
لى موافقة سلطة ل عمباحثات بٌن الطرفٌن استمرت عدة أشهر، وأعلن المصرفان بأنهما سٌبدءان بعملٌات الفحص النافً للجهالة وتشكٌل الفرق الفنٌة بعد الحصو

وقال ناصر الدٌن إن توقٌع مذكرة التفاهم المبدئٌة مع بنك اإلتحاد، جاء بعد تفاهم إدارة البنكٌن على كافة األمور . النقد الفلسطٌنٌة المبدئٌة على بنود مذكرة التفاهم
ا وهنالك توافق كبٌر بٌن بٌرالجوهرٌة والبنود األساسٌة والمتمثلة بطرٌقة االستحواذ وآلٌة سداد قٌمته وترتٌبات استٌعاب الموظفٌن، مضٌفا ان البنكٌن قطعا شوطا ك

 .  الطرفٌن على كافة األمور، واألشهر القلٌلة القادمة ستشهد اإلعالن عن االتفاق النهائً وصٌغته
  

  (PALTEL)مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
ان قطاع االتصاالت الفلسطٌنً دفع فاتورة باهظة جراء  (CNBC Arabia)قال الرئٌس التنفٌذي لمجموعة االتصاالت الفلسطٌنة عمار العكر فً مقابلة له مع قناة 

ملٌون  30ملٌون دوالر، وقد كان لمجموعة االتصاالت الحصة األكبر من تلك الخسائر والتً تجاوزت  35العدوان االسرائٌلً على غزة حٌث بلغت الخسائر نحو 
 .تدوالر امرٌكً، وذلك جراء تدمٌر البنى التحتٌة والشبكات والمبانً ومحطات البث والكوابل واألعمدة وبالتحدٌد الشبكة األرضٌة لالتصاال

  
 بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع السابق وبنسبة  5.1ملٌون دٌنار مقارنة مع  7.4حوالً  28/08-24/08بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 
أما عدد األسهم المتداولة . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 25.6ملٌون دٌنار مقارنة مع  37.1، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %44.9ارتفاع 

أما عن مستوٌات األسعار، فقد إرتفع الرقم القٌاسً العام ألسعار  .عقدا  19548ملٌون سهم، نفذت من خالل  35.7التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات % 1.36نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته  2109.4نقطة مقارنة مع  2138.2األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة قد أظهرت ارتفاعا  فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت  108شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  182المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة 35أسعار أسهم 
  

  (JOPT)مصفاة البترول األردنية 
ومن أهم القرارات الجدٌرة بالذكر . 16/07/2014باالفصاح عن نتائج اجتماع الهٌئة العامة المنعقد بتارٌخ  27/08/2014قامت الشركة ٌوم االربعاء الموافق 

من رأس المال المدفوع لمالك السهم اصوال فً السجالت حتى تارٌخ انعقاد % 20اال و هو اقرار توصٌة مجلس االدارة بتوزٌع أرباح على المساهمٌن بنسبة 
من رأس المال المدفوع و % 25ملٌون دٌنار و توزٌعها كأسهم مجانٌة بنسبة  12.5اضافة الى ذلك تمت الموافقة على توصٌة مجلس االدارة برسملة . االجتماع

ٌوم من  15ملٌون سهم اي بربع سهم لكل سهم للمساهم المسجل فً سجالت الشركة الٌوم التالً النقضاء مدة  50ملٌون دٌنار مقسم الى  50المسدد كامال و البالغ 
 .القرارالمناسب خاذتارٌخ موافقة هٌئة األوراق المالٌة على ذلك، ووافق المساهمٌن باالجماع على هذه التوصٌة و عرضها على الهٌئة العامة الغٌر عادٌة الت

  
 سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 0.42نقطة أي بنسبة  21نقطة مرتفعا  4928اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارٌة  39,103درهم نفذت من خالل  6,448,354,858سهم بقٌمة  2,498,771,042االجمالً 
اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول علٌها %. 1.91درهم منخفضا بنسبة  10.25درهم وأغلق على  425,542,261سهم بقٌمة  40,840,468

 %.10.30درهم مرتفعا بنسبة  4.71درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 3,243,140,048سهم بقٌمة  701,678,478
  

 (DIC)دبي لالستثمار 
.  فً اإلمارات والمنطقة ناءعززت دبً لالستثمار القدرات اإلنتاجٌة لشركاتها العاملة فً مواد البناء على خلفٌة تسارع وتٌرة النمو والطلب فً قطاع العقارات والب

شركة من شركات دبً لالستثمار، حٌث كشفت كل من شركة زجاج واإلمارات  18وتأتً هذه الخطوة فً أعقاب الطلبٌات والمشارٌع الكبٌرة التً فازت بها 
 .ألنظمة المبانً الحدٌدٌة ودبً للرافعات عن فوزها بعدد من المشارٌع الجدٌدة والهامة فً دبً وأبوظبً وقطر والسعودٌة وغٌرها

  
 (ARTC)أرابتك القابضة 

فً أبوظبً  راتقال حسن أسمٌك الرئٌس التنفٌذي السابق لشركة أرابتك القابضة فً دبً إنه ٌجري محادثات حول بٌع جزء من حصته الً صندوق آبار لالستثما
وأضاف اسمٌك، الذي استقال بشكل مفاجئ من أرابتك فً شهر حزٌران لكنه %. 4وٌرٌد سعرا ٌتجاوز خمسة دراهم للسهم وهو ما ٌفوق سعر السوق الحالً بنحو 

وتعقٌبا على هذه %. 27.90ال ٌزال أكبر المساهمٌن فً الشركة، إنه ٌجري محادثات مع صندوق آبار المملوك لحكومة أبوظبً لبٌع جزء من حصته البالغة 
ة األسبوع ارتفاع داٌاألنباء قال محللون أن عودة الحدٌث عن حصة الرئٌس التنفٌذي السابق فً شركة أرابتك منح السوق فرصة الستعادة النشاط، حٌث لوحظ منذ ب

فً تعزٌز نشاطها لك قٌمة السٌولة المتداولة على السهم، مما دفعه لتحقٌق مكاسب جٌدة، مؤكدا ان الثقة عادت إلى تعامالت األسواق، ومن المتوقع أن ٌساهم ذ
.بنسب أعلى مع بداٌة الشهر المقبل وبدء المراهنة على أرباح الشركات للربع الثالث من العام الجاري والتً من المتوقع ان تكون جٌدة  


