
ABRAJUSD0.950.950.00%000

AHCJOD0.520.520.00%000

AIBUSD1.111.20-7.50%31,2691,439

AIGUSD0.130.130.00%20670,95887,196

APCJOD3.723.73-0.27%22,33012,255

APICUSD1.031.030.00%79,2789,546

AQARIYAJOD0.620.64-3.13%21,6861,474

ARABJOD0.960.960.00%000

AREJOD0.270.28-3.57%37,7922,967

AZIZAJOD2.752.750.00%000

BOPUSD2.552.521.19%123708,4341,774,777

BPCUSD3.153.111.29%5297,642937,548

ELECTRODEJOD2.002.000.00%000

GCOMUSD0.070.09-22.22%2151,7614,109

GMCJOD0.710.710.00%000

GUIUSD1.671.670.00%14,3617,283

ISBKUSD1.231.25-1.60%25,3206,639

JCCJOD0.690.70-1.43%67,8837,741

JPHUSD1.771.80-1.67%92,7324,868

JREIUSD0.570.570.00%000

LADAENJOD0.310.310.00%000

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.900.900.00%000

NCIUSD0.960.951.05%1500480

NICUSD2.802.800.00%000

NSCJOD1.821.820.00%000

PADICOUSD1.171.160.86%71193,858224,261

PALAQARJOD0.610.610.00%000

PALTELJOD5.375.40-0.56%7740,433306,223

PCBUSD0.670.670.00%000

PECUSD1.021.03-0.97%1012,13012,320

PHARMACAREUSD3.423.66-6.56%83,61612,611

PIBCUSD1.001.000.00%000

PICOUSD1.141.140.00%000

PIDJOD1.051.050.00%000

PIICJOD1.801.800.00%000

PLAZAJOD1.451.450.00%000

PRICOJOD0.520.53-1.89%2247,32534,208

PSEUSD4.954.950.00%000

QUDSUSD0.940.931.08%2043,66640,621

RSRJOD2.762.634.94%22,89910,988

TICUSD1.501.500.00%000

TNBUSD1.301.32-1.52%2221,17227,576

TRUSTUSD2.692.690.00%000

UCIUSD0.340.35-2.86%712,2954,180

VOICJOD8.458.450.00%000

WASSELUSD1.021.020.00%000

WATANIYAUSD0.680.680.00%2070,77248,335
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.23نقطة أي بنسبة 1.09نقطة منخفضا 480.39أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركات بينما 6وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة464دوالر نفذت من خالل 3,579,648سهم بقيمة 2,220,112لألسبوع المنصرم  

، حيث %0.56دينار منخفضا عن األسبوع الماضي بنسبة 5.37أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة أخرى14انخفضت أسعار إغالق 

عن 0.86%دوالر مرتفعا بنسبة 1.17هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة77دوالر نفذت من خالل 306,223سهم بقيمة 40,433بلغ حجم التداول 

عن % 1.19مرتفعا بنسبة 2.55اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر224,261سهم بقيمة 193,858األسبوع الماضي ، وقد بلغ حجم التداول 

.دوالر1,774,777سهم بقيمة 708,434حيث بلغ حجم التداول عليه . األسبوع الماضي

سلطة النقد

األول من ين خالل الربع أصدرت سلطة النقد الفلسطينية العددَ الرابع عشر من تقرير التضخم في فلسطين، والذي يتضمن تطورات أسعار المستهلك في فلسط

الربع األول من العام ويشير التقرير إلى انخفاض نسبة التضخم في فلسطين خالل. ، إضافة إلى توقعات معدل التضخم ألرباع العامين الحالي والقادم2015العام 

. في الربع المناظر %2.2في الربع السابق، ونحو % 1.3على أساس سنوي، مقارنة بنحو % 0.6إلى نحو   2015

السلع األساسية، ال ار بعض ويأتي هذا التراجع في معدالت التضخم في فلسطين متّسقاً مع تغيّرات األسعار في غالبية دول العالم، التي شهدت استمرار تراجع أسع

.2014سيما النفط والغذاء منذ نهاية الربع الثالث من العام 

الحمد هللا يؤكد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض باالقتصاد الوطني

وطني ودعم جهود رامي الحمد هللا، على الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، على مبدأ التعاون المشترك، للنهوض باالقتصاد ال. أكد رئيس الوزراء د

عددا من وبحث رئيس الوزراء مع الوفد. جاء ذلك خالل لقائه المجلس التنسيقي للقطاع الخاص المكون من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص .التنمية في فلسطين

جيع االستثمار وتشة، المواضيع ذات االهتمام المشترك، واهمها سداد مستحقات القطاع الخاص، باإلضافة إلى تعديل النظام الجمركي القائم، واالعفاءات الجمركي

لسطيني، وعرقلة واطلع رئيس الوزراء الوفد على تطورات األوضاع االقتصادية، والمعيقات اإلسرائيلية في وجه تنمية وتطّور االقتصاد الف .في كافة القطاعات

نونية من قاالعمل حكومة الوفاق، والمساس بدورها في اإليفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، من خالل حجز أموال الضرائب بشكل متكرر، واالقتطاعات غير

ة التنسيق وأبدى رئيس الوزراء استعداده لتسهيل عقد اجتماعات دورية بين مؤسسات القطاع الخاص وجهات االختصاص من القطاع العام، وزياد .أموال المقاصة

.على كافة المستويات

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع السابق 9.8مليون دينار مقارنة مع 9.7حوالي 04/06–31/05بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم . مليون دينار لالسبوع السابق39.3مليون دينار مقارنة مع  48.7، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي % 0.8وبنسبة انخفاض 

أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع الرقم  .عقداً 18,761مليون سهم، نفذت من خالل  47.4المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ  

ولدى مقارنة أسعار %. 0.43نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته 2,177.2نقطة مقارنة مع 2,186.6القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، 68شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 171اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة74بينما انخفضت أسعار أسهم 

ان"تداول أسهم الزيادة لـ  "فيالدلفيا لألدوية"و" بنك القاهرة عمَّ
وكانت الهيئة العامة للبنك قد وافقت في اجتماعها  .األردن-األردن، وشركة فيالدلفيا لصناعة األدوية -بدأ تداول أسهم الزيادة للرأسمال كل من بنك القاهرة عمان 

مليون دينار من األرباح المدورة، وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين 35مليون دينار عن طريق رسملة 160غير العادي على رفع رأسمال البنك إلى 

أسهم، ليصبح رأسمال 3على توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع سهمين لكل " فيالدلفيا"وكذلك وافقت الهيئة للعامة لـ . كل حسب مساهمته% 28بنسبة 

.ماليين دينار5الشركة 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ خاللها حجم 5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 0.79نقطة أي بنسبة 32نقطة مرتفعا 4,032.24اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية  32,590درهم نفذت من خالل 3,107,254,956سهم بقيمة  2,162,560,280التداول االجمالي 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم . عن االغالق السابق% 2.179مرتفعا بنسبة 7.970درهم وأغلق على  380,441,877سهم بقيمة 48,175,815

. درهم دون أي تغير2.300درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 198,197,517سهم بقيمة 86,687,140التداول عليها  

(EMFD)إعمار مصر للتنمية 
353.8"مليار جنيه 2.7حزيران الجاري لجمع ما يصل الى 25بالمئة من أسهمها في بورصة مصر في 15تنتهي شركة اعمار مصر للتنمية من طرح نحو 

مليون سهم من أسهم الشركة في البورصة مصر على شريحتين لالفراد 600وقالت الشركة انها ستطرح بحد أقصى  .من خالل زيادة رأسمالها" مليون دوالر

عن النطاق السعري االسترشادي وبدء عملية بناء سجل اكتتاب " إعمار العقارية"هذا و أعلنت شركة.جنيه للسهم4.49والمؤسسات بسعر يبلغ حده االقصى 

"  إعمار مصر"وحددت شركة  .في البورصة المصرية" إعمار مصر"لشريحة الطرح الخاص المتعلقة بالطرح العام األولي وتداول األسهم العادية الجديدة لـ

.جنيه مصري للسهم4.25جنيه مصري و 3.50النطاق السعري االسترشادي بين 

(DUBAIPARKS)دبي باركس آند ريزورتس 
" فرالند دبيري"قالت شركة دبي باركس آند ريزورتس إنه تم إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الستئجار المساحات المخصصة للمطاعم والمتاجر ضمن مجمع 

ألف قدم مربع، ويعتبر 220وأشار بيان نشر على موقع السوق أن المساحات المتاحة أمام المستثمرين تقدر بحوالي  .الذي يدخل في صلب مشروع الشركة

.  من المكونات الرئيسية لمشروع الشركة، حيث يمثل مدرخله الرئيسي" ريفرالند دبي"


