
ABRAJUSD1.001.000.00%61,5891,589

AHCJOD0.730.730.00%000

AIBUSD1.081.10-1.82%25,5005,955

AIGUSD0.150.150.00%1444,9166,322

APCJOD3.703.700.00%000

APICUSD1.101.090.92%5128,917141,562

AQARIYAJOD0.690.664.55%1117,80017,711

ARABJOD0.920.920.00%000

AREJOD0.300.300.00%000

AZIZAJOD2.903.12-7.05%34551,881

BOPUSD2.722.78-2.16%42102,135279,661

BPCUSD3.153.18-0.94%1119,70862,080

ELECTRODEJOD2.012.000.50%12,7477,750

GCOMUSD0.080.09-11.11%11,00080

GMCJOD0.710.710.00%000

GUIUSD1.881.880.00%000

ISBKUSD1.201.200.00%5188,529226,335

JCCJOD0.860.851.18%1615,88718,651

JPHUSD1.621.620.00%000

JREIUSD0.570.570.00%000

LADAENJOD0.190.190.00%000

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.770.770.00%000

NCIUSD0.970.970.00%000

NICUSD3.003.05-1.64%811,70435,686

NSCJOD1.591.459.66%2200439

PADICOUSD1.331.302.31%92275,835353,708

PALAQARJOD0.640.640.00%000

PALTELJOD5.545.500.73%63106,597827,774

PCBUSD0.730.730.00%000

PECUSD1.071.09-1.83%810,62811,417

PHARMACAREUSD3.733.730.00%46,75425,163

PIBCUSD1.000.991.01%310,00010,069

PICOUSD1.191.190.00%000

PIDJOD1.051.050.00%000

PIICJOD1.921.920.00%000

PLAZAJOD1.561.560.00%000

PRICOJOD0.490.490.00%811,5507,961

PSEUSD4.954.950.00%000

QUDSUSD1.021.04-1.92%1019,40019,640

RSRJOD3.253.250.00%000

TICUSD1.361.360.00%000

TNBUSD1.141.103.64%341,576,0431,796,622

TRUSTUSD2.512.500.40%112,62531,689

UCIUSD0.400.41-2.44%817,0666,826

VOICJOD7.557.550.00%124256

WASSELJOD0.970.8711.49%265,9585,398

WATANIYAUSD0.700.674.48%118602,020413,940
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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.47نقطة أي بنسبة  2.28اً رتفعنقطة م  490.64أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركة بينما  12وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 503دوالر نفذت من خالل  4,316,164سهم بقيمة   3,195,587لألسبوع المنصرم 

، حيث بلغ حجم التداول %0.73دينار مرتفعا بنسبة  5.54أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات أخرى 9انخفضت أسعار إغالق 

، وقد بلغ حجم التداول %2.31دوالر مرتفعا بنسبة  1.33هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة 63دوالر نفذت من خالل   827,774سهم بقيمة  106,597

سهم   102,135حيث بلغ حجم التداول عليه % 2.16منخفضا بنسبة  2.72اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر 353,708سهم بقيمة  275,835

 .دوالر  279,661بقيمة 
  

 أخبار األسبوع
ن الذي مريشاركت بورصة فلسطين في المؤتمر السنوي السادس الذي نظمته جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط وحفل توزيع جوائز عالقات المستث 

بورصة في المؤتمر األول ألسواق رأس المال العربية الذي تم عقده الكما شاركت . عقد في مركز دبي العالمي، بدعم ومشاركة مجموعة من البورصات اإلقليمية

وهيئة األوراق المالية والسلع بدولة " تومسون رويترز"في دبي خالل شهر تشرين األول بتنظيم من اتحاد هيئات األوراق المالية العربية وبالتعاون مع مؤسسة 

، و الذي أشار إلى أن الناتج المحلي 2015النقد، قامت بإصدار تقرير التنبؤات اإلقتصادية لعام أما بالنسبة لسلطة  .اإلمارات العربية المتحدة وصندوق النقد العربي

وذلك بالمقارنة مع % 2.4، وللقطاع العام بنسبة %3.6، وأن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة %2.9اإلجمالي سيشهد خالل العام المقبل نمواً بنسبة 

د الصدمات زايكما أشار التقرير إلى أن االقتصاد الفلسطيني شهد مزيداً من المعاناة في ظل استمرار حالة التباطؤ للعام الثالث على التوالي، جراء ت. 2014العام 

و في ظل هذا التباطؤ ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء أن الرقم القياسي ألسعار  .التي تعرض لها في السنوات األخيرة، وتزايد تأثيرها على األداء االقتصادي

في الضفة % 0.27، بواقع 2014مقارنة مع شهر تشرين األول  2014خالل شهر تشرين الثاني % 0.07المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 

 .في قطاع غزة% 0.10في القدس، وبمقدار % 0.55الغربية، بينما سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 
  

 بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع السابق  10.8مليون دينار مقارنة مع  13.1حوالي  18/12 – 14/12بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم . مليون دينار لالسبوع السابق 54.2مليون دينار مقارنة مع  65.7، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %21.2وبنسبة ارتفاع 

أما عن مستويات األسعار، فقد إنخفض الرقم  .عقداً  27,428مليون سهم، نفذت من خالل  83.4المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار %. 0.86نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته   2145.6نقطة مقارنة مع  2,127.2القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها،  62شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن  168اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة 80بينما انخفضت أسعار أسهم 
  

 العجز التجارى باألردن
 2013مقارنة بنفس الفترة من 2014خالل التسعة اشهر األولى من عام % 1.9أعلنت دائرة اإلحصاءات العامة عن ارتفاع العجز فى الميزان التجارى بنسبة 

بنسبة  2014أوضحت الدائرة فى تقريرها الشهرى ارتفاع قيمة الصادرات الكلية خالل التسعة أشهر األولى من عام  .مليون دينار 7649.8حيث بلغت قيمة 

 3882.2إلى % 8.6و ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خالل التسعة أشهر بنسبة  .2013مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام  4478.6حيث بلغت % 7.1

بانخفاض نسبته  2014مليون دينار خالل التسعة أشهر األولى من عام  596.4وبلغت قيمة المعاد تصديره  .مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى

بارتفاع نسبته  2014مليون دينار خالل التسعة أشهر األولى من عام   12128.4و بالنسبة للمستوردات، فبلغت قيمتها  .2013مقارنة بنفس الفترة من عام % 2.1

 .2013مقارنة مع نفس الفترة من عام % 3.7
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ خاللها  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 4.68نقطة أي بنسبة  168.25نقطة منخفضاً  3,426.7اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية   58,450درهم نفذت من خالل  6,750,163,515سهم بقيمة  3,726,014,477حجم التداول االجمالي 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم . عن االغالق السابق% 6.22منخفضاً بنسبة  6.78درهم وأغلق على   1,787,181,803سهم بقيمة  274,487,015

 %.14.02درهم منخفضاً بنسبة   2.76درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر   1,355,850,318سهم بقيمة   486,398,021التداول عليها 
 

  (DIC)دبي لالستثمار
شركة، دخلت في مرحلة مفاوضات متقدمة لعقد صفقتي استحواذ تأمل في  38أن شركة دبي لالستثمار، التي تمتلك حصصاً في أكثر من إحدى المجالت اذكرت 

مليون  100ونقلت المجلة عن خالد بن كلبان العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة قوله، إن القيمة اإلجمالية لالستثمار قد تناهز  .إبرامهما في الشهور المقبلة

وقال أن االستحواذ على شركة .دوالر، غير أنه لم يحدد الشركتين المستهدفتين، فيما أشار إلى أن إحداهما تعمل في الخدمات المالية واألخرى في القطاع العقاري

%  50مؤكداً أن ة، للخدمات المالية سيكون قراراً صائباً إذ إن من شأنه مساعدة دبي لالستثمار في تجهيز بعض الشركات في محفظتها لعروض اكتتاب أولية عام

ومضى قائالً إن شركة الخدمات المالية المستهدفة تمتلك خبرة في إدارة .من الشركات التابعة لها جاهزة للتخارج إما عن طريق البيع التجاري أو االكتتاب العام 

 .دراسة االستقصائيةال األصول، واالستشارة المؤسساتية، وجمع القروض، والوساطة المالية، مؤكداً التوصل إلى اتفاق على القيمة، وأنها تعكف حالياً على إجراء
مشيراً . التجاري بيعو تابع قائالً أن دبي لالستثمار في مرحلة متقدمة للتخارج من شركة أخرى تمتلكها، ولكن هذه المرة من خالل طرح أولي عام بدل عملية ال

 .2015إلى اعتزامه طرحها لالكتتاب األولي العام نهاية 
  

 (DSI)دريك آند سكل 
وبموجب العقد .مليون درهم، وذلك لتنفيذ مشروع لصالح قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي  82.5فازت شركة دريك آند سكل لألعمال الهندسية بعقد قيمته تبلغ 

و سيناقش مجلس  .شروعالمستقوم الشركة بتنفيذ األعمال الميكانيكية والكهربائية والتهوية وتكييف الهواء والخدمات الصحية وتركيب نظام جديد إلدارة المبنى في 

 .من أسهم الشركة%  10، شراء ما يصل إلى 2014ديسمبر  22إدارة شركة دريك آند سكل انترناشيونال في جلسته المقبلة يوم اإلثنين الموافق 


