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TICUSD1.501.500.00%000

TNBUSD1.171.20-2.50%3937,58044,156

TRUSTUSD2.692.690.00%000

UCIUSD0.380.39-2.56%930,11111,146

VOICJOD8.208.200.00%000

WASSELUSD0.860.860.00%000

WATANIYAUSD0.640.65-1.54%2015,3729,914
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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضي% 1.63نقطة أي بنسبة  8.15نقطة منخفضا  491.88أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 631دوالر نفذت من خالل  2,547,459سهم بقيمة  1,101,604اإلجمالي لألسبوع المنصرم 
عن % 1.88دينار منخفضا بنسبة  5.73أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة أخرى 17شركات بينما انخفضت أسعار إغالق  4

  1.27هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة 166دوالر نفذت من خالل   1,013,376سهم بقيمة  124,687األسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول 
 2.70اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر 407,786سهم بقيمة  314,799، وقد بلغ حجم التداول %1.55دوالر منخفضا بنسبة 

 .دوالر 666,955سهم بقيمة  244,006حيث بلغ حجم التداول عليه %. 1.82منخفضا بنسبة 
  

 اجتماعات و توصيات مجالس ادارة الشركات و الهيئات العامة حتى نهاية شهر آذار في بورصة فلسطين
و أوصى  17/03/2015، اجتمع مجلس االدارة في تاريخ (BOP)بنك فلسطين : استمرت خالل االسبوع اجتماعات مجالس االدارة للشركات المدرجة التالية

و لم  17/03/2015، اجتمع المجلس في (TNB)البنك الوطني . 24/04/2015نقدا و تعين اجتماع الهيئة العامة في % 12أسهم منحة و % 9.375توزيع 

كما ستقعد كل من الشركات التالية اجتماع هيئتها العامة . 2015يوصي بتوزيع أي أرباح و تعين اجتماع الهيئة العامة خالل األسبوع األول من شهر أيار 
، أبراج الوطنية 24/03/2015 (PALTEL)، االتصاالت الفلسطينية 22/03/2015 (ELECTRODE)مصنع الشرق لإللكترود (: حتى نهاية شهر آذار)

(ABRAJ) 26/03/2015 التأمين الوطنية ،(NIC) 26/03/2015 الشركة العقارية التجارية لإلستثمار ،(AQARIYA) 31/03/2015  . 
  

 بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع  8.3مليون دينار مقارنة مع  11.4حوالي  19/03 - 15/03بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما . مليون دينار لالسبوع السابق 41.7مليون دينار مقارنة مع  57.2، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %37.3السابق وبنسبة ارتفاع 
أما عن مستويات األسعار، فقد . عقدا  18,873مليون سهم، نفذت من خالل  56.1عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 
%.  0.78نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته  2,184.9نقطة مقارنة مع  2,168إنخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت  41شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن  169ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 
 .شركة 97ارتفاعا  في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

  
 على أساس سنوي% 3.1االقتصاد األردني يرتفع 

ا طفيف ا وسط صراع بين دعم الدولي واالستهالك المحلي، ومرونة السياسة النقدية وت ر التزام صندوق أثيقال تقرير لبنك عودة أن االقتصاد األردني شهد نمو 
ا طفيف ا إلى  .النقد الدولي على مؤشر الثقة في الدولة على أساس سنوي مقارنة  بـ % 3.1و أضاف أنه وبين كل ذلك شهد الناتج المحلي اإلجمالي األردني نمو 

ومع استمرار اإلمدادات من الدول المجاورة يتأثر  .كمعدل نمو على المدى البعيد وسط الرياح المعاكسة% 5، ولكنه يظل تحت الـ 2013في عام % 2.9

وأشار التقرير أن االقتصاد  .االقتصاد األردني وتقل الثقة في قطاع األعمال وتتأثر التجارة الخارجية والسياحة واالستثمار والقطاع المالي والميزان الخارجي

وكان لإلصالحات المالية دور حيث عملت  .بتقليل االختالالت المالية على الرغم من تنامي الضغوط من الالجئين خاصة من سوريا 2014األردني اتسم عام 

%  8.3وزاد الدين المحلي إلى  .وكانت تلك الزيادة في تسارع مع الزيادة في النفقات، لتقليل فجوة العجز المحلي. على زيادة معدالت اإلنتاج فزاد الدخل القوي

 .من الناتج المحلي اإلجمالي% 87مليون دوالر أمريكي في نهاية نوفمبر ويمثل  31.6ليصل إلى  2014شهر من عام  11في 
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 6.32نقطة أي بنسبة  234.35نخفضا نقطة م  3,473.42اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة  27,224درهم نفذت من خالل  2,326,122,313سهم بقيمة   1,737,846,163خاللها حجم التداول االجمالي 
اما شركة ارابتك . عن االغالق السابق% 7.365منخفضا بنسبة  6.54درهم وأغلق على  715,021,891سهم بقيمة  109,019,194اعمار العقارية  

درهم منخفضا بنسبة  2.62درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  195,333,628سهم بقيمة  72,028,542القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 
10.274.% 

  
 (EMAAR)إعمار العقارية 

كما أن الشركة التي ستتولى تطوير المشروع هي كابيتال . إعمار العقارية أنها ليست طرفا في عملية تطوير مشروع العاصمة الجديدة بمصر قالت شركة

حيث كانت مصر قد أعلنت خالل المؤتمر اإلقتصادي المنعقد في مدينة شرم الشيخ  .سيتي بارتنرز المحدودة، وأنه ال توجد عالقة بين هذه الشركة وإعمار

وستنفذ المشروع شركة كابيتال سيتي بارتنرز المحدودة وهي  .مليار دوالر 45لدعم إقتصادها، عن مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة بتكلفة تقدر بنحو 

على  دوقصندوق خاص لالستثمارات العقارية أسسته مجموعة من المستثمرين العالميين من بينهم دمحم العبار رئيس شركة إعمار العقارية، ويركز الصن
 .كما نفت الشركة استقالة دمحم العبار رئيس مجلس إدارة الشركة .شراكات االستثمار ومشاريع تطوير البنية التحتية العمرانية في األسواق الدولية عالية النمو

  .م1997وقالت أن العبار ملتزم التزاما  تاما  تجاه الشركة التي أسهم في تأسيسها في عام 
  

 (ARTC)أرابتك القابضة 
وأوضحت الشركة أنها تعتبر هذا المشروع استراتيجيا من شأنه  .قالت شركة أرابتك القابضة أنها ملتزمة وماضية قدما في مشروع المليون وحدة سكنية بمصر

وأكدت الشركة على أنها في المراحل النهائية النجاز اإلتفاق النهائي مع الجهات المعنية في مصر  .أن يحقق عوائد مجزية للشركة والمساهمين والمستثمرين

وأشارت إلى أن التأخير في اإلعالن عن ذلك يعود إلى سعي الجانبين إلى أفضل  .بهدف البدء في تنفيذ المرحلة األولى من المشروع في أقرب وقت ممكن

 2014كانت الشركة قد وقعت في أبريل  .النتائج الممكنة واالتفاق على أدق التفاصيل في جميع النواحي المرتبطة بالمشروع لكي يحقق النتائج المرجوة منه

جمالية تقدر بـ ة إمذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع بالنيابة عن الحكومة المصرية لتطوير وإنشاء مشروع سكني كبير، يضم مليون وحدة سكنية بأنحاء مصر، بتكلف
 .مليار دوالر 40

 


