
ABRAJUSD0.990.990.00%0549544

AHCJOD0.690.639.52%93,0622,860

AIBUSD1.071.10-2.73%52,9383,159

AIGUSD0.140.140.00%615,4002,156

APCJOD3.403.400.00%000

APICUSD1.171.170.00%74454,871511,981

AQARIYAJOD0.650.650.00%7175,585160,974

ARABJOD0.970.970.00%000

AREJOD0.310.310.00%000

AZIZAJOD2.982.980.00%000

BOPUSD2.902.880.69%94184,970533,012

BPCUSD3.053.050.00%56,11018,380

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.130.130.00%1622,2123,087

GMCJOD0.700.72-2.78%1680671

GUIUSD1.751.78-1.69%1218382

ISBKUSD1.201.200.00%1622,89127,301

JCCJOD0.850.88-3.41%1742,31151,378

JPHUSD1.981.99-0.50%68901,749

JREIUSD0.590.590.00%000

LADAENJOD0.300.293.45%15021

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.750.741.35%361,50065,035

NCIUSD0.880.880.00%21,3891,222

NICUSD3.203.180.63%617,88757,240

NSCJOD1.381.380.00%000

PADICOUSD1.501.379.49%196733,1561,051,578

PALAQARJOD0.660.660.00%000

PALTELJOD5.695.405.37%115237,2871,833,278

PCBUSD0.790.790.00%000
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WATANIYAUSD0.840.85-1.18%3145,84038,537
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االكثر تذاوال من حيث القيمة
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 القدس مؤشر ارتفاع

الماضي األسبوع اغالق عن% 3.34 بنسبة

عذد الشركات المتذاولة
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بورصة فلسطٌن

عن إغالق األسبوع الماضً فً ظل التفاؤل بتشكٌل % 3.34نقطة أي بنسبة  16.90نقطة مرتفعا  523.07أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 
سهم بقٌمة  2,096,451حٌث بلغ حجم التداول اإلجمالً لألسبوع المنصرم . حكومة التوافق الوطنً وما سٌترتب علٌه من آثار على االقتصاد الفلسطٌنً

شركات  8شركة بٌنما انخفضت أسعار إغالق  11وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 670دوالر نفذت من خالل  4,434,880
 237,287عن اغالق األسبوع السابق، حٌث بلغ حجم التداول % 5.37دٌنار مرتفعا بنسبة  5.69أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . أخرى

، وقد بلغ حجم التداول %9.49دوالر مرتفعا بنسبة  1.50هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 115دوالر نفذت من خالل  1,833,278سهم بقٌمة 
عن االغالق السابق، حٌث بلغ % 0.69دوالر مرتفعا بنسبة  2.90اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن فقد اغلق على . دوالر 1,051,578سهم بقٌمة  733,156

.  دوالر 533,012سهم بقٌمة  184,970حجم التداول علٌه 

 

%2.2سلطة النقد تتوقع أن ٌصل معدل التضخم خالل العام الجاري إلى 
، ٌعتبر 2014خالل الربع األول من العام % 2.2بٌن تقرٌر صدر عن دائرة األبحاث والسٌاسات النقدٌة فً سلطة النقد أن معدل التضخم فً فلسطٌن، الذي بلغ 

الذي وصل فٌه معدل التضخم إلى  2013، أو فً الربع الرابع من العام %1.7، البالغة 2013أعلى من مثٌالته، سواء المتحققة فً الربع المناظر من العام 
، فً %2.5إلى نحو  2014أما بالنسبة للتوقعات المستقبلٌة، فأشارت التنبؤات إلى أن أسعار المستهلك فً فلسطٌن سترتفع خالل الربع الثانً من العام . 2.0%

انسحابها من " سً سً سً"وبررت . 2015فً العام % 1.8، وحوالً %2.2حوالً  2014حٌن سٌبلغ معدل التضخم المتنبأ به بالمتوسط خالل العام 
الجدٌدة فً شمال طة المشروع بعدم توفر السٌولة لدى شركة تولٌد الطاقة بغزة نتٌجة تراكم الدٌون المستحقة لها على وزارة المالٌة، لإلنفاق على بناء المح

.  الضفة

 

(PEC)الفلسطٌنٌة للكهرباء 
المالك األكبر لها، فً مشروع أول محطة لتولٌد " سً سً سً"تم االعالن عن خفض  فً حصة الشركة الفلسطٌنٌة للكهرباء التً تعد شركة اتحاد المقاولٌن 

، وحصة الشركة العربٌة الفلسطٌنٌة %13من % 40فقط، لترتفع حصة صندوق االستثمار الفلسطٌنً الى نحو % 5الى % 53الطاقة فً الضفة الغربٌة من 
لكل منهما، فٌما بقٌة حصة % 10، ودخول شرٌكٌن جدٌدٌن هما البنك العربً، وشركة االتصاالت الفلسطٌنٌة بحصة %1.75من % 4إلى " اٌبك"لالستثمار 

%.  20كما هً " بادٌكو القابضة"شركة فلسطٌن للتنمٌة واالستثمار 

 

مستعدون للنظر فً اٌة مقترحات للقطاع الخاص بشأن ضرٌبة الدخل: مصطفى

محمد مصطفى، استعداد الحكومة للنظر فً اٌة مقترحات ٌتقدم بها القطاع الخاص بشأن قانون ضرٌبة الدخل، . أكد نائب رئٌس الوزراء للشؤون االقتصادٌة د
مصطفى أن اللجنة . هذا وقد قال د. على ارباح االسهم من المصدر% 10من بٌنها التعدٌالت االخٌرة فً قانون ضرٌبة الدخل، خاصة خصم ضرٌبة بنسبة 

بشأن اعادة  منًالوزارٌة والمجلس التنسٌقً لمؤسسات القطاع الخاص اتفقا على عقد اجتماع كل شهرٌن لمناقشة القضاٌا االقتصادٌة، لكنه أكد أن ال سقف ز
.  النظر فً تعدٌالت قانون ضرٌبة الدخل

 

بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع السابق  6.9ملٌون دٌنار مقارنة مع  6.7حوالً  29/05–26/05بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 34.7ملٌون دٌنار مقارنة مع  26.8، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %3.5وبنسبة إنخفاض 
أما عن مستوٌات األسعار، فقد إرتفع الرقم  .عقدا   13,634ملٌون سهم، نفذت من خالل  28.1المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار %. 0.12نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته   2,128نقطة مقارنة مع  2,130القٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة قد أظهرت ارتفاعا  فً أسعار أسهمها،  44شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  170اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة 82بٌنما انخفضت أسعار أسهم 

ملٌار دٌنار موجودات البنوك المرخصة بنهاٌة الربع األول 43.3: المركزي األردنً

ملٌار دٌنار، حٌث  43.3أشارت بٌانات صادرة عن البنك المركزي األردنً أن مجموع موجودات البنوك الرخصة حتى نهاٌة الربع األول من العام الحالً بلغ 
ملٌار دٌنار دٌون على القطاع العام و  10.6ملٌار دٌنار، منها  38.4وبلغ مجموع الموجودات المحلٌة حوالً . ملٌار دٌنار 4.9بلغ مجموع الموجودات األجنبٌة 

ملٌون  86ملٌار دٌنار دٌون على القطاع الخاص و  1.7ملٌون دٌنار دٌون على المؤسسات العامة و  457ملٌار دٌنار دٌون على الحكومة المركزٌة و  10.2
ملٌار دٌنار أرصدة لدى البنك المركزي بالدٌنار  5.8ملٌون دٌنار نقد فً الصندوق و  335ملٌار دٌنار احتٌاطٌات و  6.2دٌنار دٌون على المؤسسات المالٌة و 

.  ملٌار دٌنار موجودات أخرى 3.4مالٌٌن دٌنار أرصدة لدى البنك المركزي بالعمالت األجنبٌة  709و 

 

سوق دبً المالً

جلسات تداول بلغ خاللها  4عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 4.59نقطة أي بنسبة  223.44نقطة مرتفعا  5,087اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار  52,836درهم نفذت من خالل  9,998,695,118سهم بقٌمة  2,210,059,799حجم التداول االجمالً 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم %. 8.40درهم مرتفعا بنسبة  10.45درهم وأغلق على  2,506,848,972سهم بقٌمة  248,528,211العقارٌة 
%.  7.72درهم  مرتفعا بنسبة  6.70درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  3,947,900,220سهم بقٌمة  613,626,929التداول علٌها 

 

(ARTC)أرابتك القابضة 
ملٌون  943.2، وهو ما ٌعادل %21.46إلى % 8.03العضو المنتدب والرئٌس التنفٌذي للشركة بزٌادة حصته فً رأسمال الشركة من السٌد حسن إسمٌكقام

ه إن زٌادة حصته فً الشركة فً اآلونة األخٌرة ٌرجع إلى إٌمانه المطلق باستراتٌجٌتها الفاعلة وآفاق نموها مستقبال ، وأوضح أن رفع حصت" اسمٌك"وقال  .سهم

كما وبٌن . تم عن طرٌق الشراء المباشر من السوق، ورأى أنه قام بتوجٌه استثماراته إلى المكان الصحٌح، استنادا  إلى األداء اإلٌجابً للشركة" أرابتك"فً 
ة شركأن الشركة مهتمة بإنشاء مطار فً مدٌنة السادس من أكتوبر، مؤكدا  تلقً الدعم المطلوب من القٌادة المصرٌة فً هذا الخصوص، وقال أن ال" اسمٌك"

ذوي الدخل  كانتعتزم الدخول فً مشارٌع البنٌة التحتٌة فً مصر، السٌما محطات الكهرباء والقطارات، إلى جانب مضٌها فً مشروع الملٌون وحدة سكنٌة إلس
.المتوسط والمحدود


