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AZIZAJOD2.902.900.00%25452,229
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GCOMUSD0.080.09-11.11%313,8711,110
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GUIUSD1.881.880.00%000
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NCIUSD1.010.956.32%63,0002,902

NICUSD3.303.154.76%48772,799

NSCJOD1.741.664.82%1100245

PADICOUSD1.361.350.74%116358,183477,611

PALAQARJOD0.640.640.00%000

PALTELJOD5.705.503.64%13398,748777,053

PCBUSD0.730.730.00%000

PECUSD1.031.030.00%168,7829,240

PHARMACAREUSD3.743.730.27%13,00011,220

PIBCUSD1.001.000.00%000

PICOUSD1.191.190.00%000

PIDJOD1.051.050.00%96,5869,754

PIICJOD1.921.920.00%06,74218,258

PLAZAJOD1.451.50-3.33%310,00020,829

PRICOJOD0.530.513.92%56194,689140,104

PSEUSD4.954.950.00%000

QUDSUSD0.970.98-1.02%660,70058,929

RSRJOD3.253.250.00%000

TICUSD1.361.360.00%18,33411,334

TNBUSD1.291.1512.17%59150,662179,134

TRUSTUSD2.502.51-0.40%1319798

UCIUSD0.400.400.00%138,3003,272

VOICJOD7.927.920.00%000

WASSELJOD1.101.027.84%233,1283,245

WATANIYAUSD0.850.823.66%208759,337629,456
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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم . عن إغالق األسبوع الماضي% 3.05نقطة أي بنسبة  15.17اً رتفعنقطة م  511.77أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركات  8شركة بينما انخفضت أسعار إغالق  14وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 832دوالر نفذت من خالل  3,938,562سهم بقيمة   2,420,629

 133دوالر نفذت من خالل   777,053سهم بقيمة  98,748، حيث بلغ حجم التداول %3.64دينار مرتفعا بنسبة  5.70أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . أخرى

اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق . دوالر 477,611سهم بقيمة  358,183، وقد بلغ حجم التداول %0.74دوالر مرتفعا بنسبة  1.36هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة

 .دوالر  1,451,031سهم بقيمة  520,536حيث بلغ حجم التداول عليه % 3.32مرتفعا بنسبة  2.80على 
  

 عينة المؤشر
، وسيتم العمل بالعينة الجديدة اعتباراً من أول جلسة 2015أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة العينة الجديدة للشركات المدرجة المكونة لمؤشر القدس للعام 

 48من القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة % 82شركة تمثل حوالي  15حيث تضم العينة الجديدة  .04/01/2015والتي تصادف يوم األحد الموافق  2015تداول في العام 

الشركات المدرجة خالل الفترة  ولوأشار عويضة إلى أّن اختيار الشركات تّم باالستناد إلى المنهجية المعتمدة لعينة احتساب مؤشر القدس، والتي تم تطبيقها على نشاط تدا .شركة

وأضاف عويضة أّن العناصر الرئيسية لالختيار هي  .2014شركة كما كان خالل العام  15، مبيناً بأن عدد شركات العينة لم يتغير وبقي 15/12/2014ولغاية  01/01/2014من 

مليون دوالر أمريكي ومعدل دوران السهم الذي  15من إجمالي عدد الجلسات المنعقدة والقيمة السوقية التي يجب أن ال تقل عن % 50عدد أيام التداول التي يجب أن ال تقل عن 

شركات مدرجة، والستكمال العينة فقد تم منح بعض االستثناءات وفق ما تسمح به المنهجية بعد عمل المفاضالت الالزمة  10، حيث حققت هذه الشروط %3يجب أن ال يقل عن 

 .بموجب محددات إضافية تتضمنها المنهجية
  

 استحداث أدوات اإلستثمار
اديميين والمستشارين المختصين، ألكعقد، مؤخراً، في نادي رجال األعمال في مدينة رام هللا لقاء طاولة مستديرة، بمبادرة من بورصة فلسطين، حضره نخبة من رجال األعمال وا

فاروق زعيتر، رئيس مجلس إدارة البورصة، بالحضور مؤكداً على . ورحب د .وذلك لبحث إمكانية استحداث أدوات استثمارية تتالءم والوضع االقتصادي الخاص بفلسطين

ورحب الحضور بفكرة انعقاد اللقاء مؤكدين على   .ضرورة هذا اللقاء بصورة دورية، لبحث ومناقشة أفكار ومشاريع تعود بالفائدة على البيئة االستثمارية واالقتصاد الوطني

تثمارية جديدة، كالوضع واسضرورة تنظيمه لضمان متابعة مخرجاته ووضعها موضع التنفيذ، كما تحدثوا عن بعض المستلزمات الضرورية للمساهمة في استحداث أدوات مالية 

مؤكدين على أهمية دور الهيئات الرقابية، كسلطة النقد وهيئة سوق رأس المال ومراقب الشركات في إنجاح هذه المفاهيم االستثمارية . القانوني والتعليمات المنظمة لهذه األدوات

 .الطلب عليها وتسويقها  العصرية، إضافة إلى ضرورة توفر الوعي العام بهذه األدوات وفوائدها، والعمل على تحفيز
  

 بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة إرتفاع  12.8مليون دينار مقارنة مع  17.2حوالي  31/12 – 28/12المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من بلغ 

أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة . مليون دينار لالسبوع السابق  51.3مليون دينار مقارنة مع   68.6، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي 33.9%

أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى  .عقداً  20,524مليون سهم، نفذت من خالل  68خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

شركة  189ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %.0.28نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته  2,159.4نقطة مقارنة مع  2,165.5

 .شركة 67شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم  75مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 
  

 تعديالت على قواعد التداول
وتشمل .  2015يناير 4وافق المأعلنت بورصة عٌمان عن إدخال بعض التعديالت على قواعد التداول المعمول بها وأوقات ومراحل جلسة التداول اعتباراً من صباح يوم األحد 

حد األدنى المسموح به خالل ال التعديالت إلغاء األمر بسعر مفتوح، وحظر إدخال أوامر شراء على أسعار تزيد على الحد األعلى المسموح به وأوامر بيع على أسعار تقل عن

ي والتي لم يتم رونكما قامت بإلغاء مرحلة ما قبل اإلغالق ومرحلة التداول على سعر اإلغالق واعتبار مدة سريان األوامر المدخلة إلى نظام التداول اإللكت. مراحل جلسة التداول

 .ألف ديناراً بدالً من خمسمائة ألف دينار تخفيض الحد األدنى المسموح به لتنفيذ الصفقات ليصبح مائتي تنفيذها منتهية بعد نهاية آخر جلسة تداول في السنة الميالدية باإلضافة إلى 
 .و أعلنت البورصة تغيير أوقات ومراحل جلسة التداول

 
 سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول االجمالي  4عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 2.91نقطة أي بنسبة  113نقطة منخفضاً  3,774اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

سهم بقيمة  96,109,294صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية   37,060درهم نفذت من خالل  3,649,884,457سهم بقيمة  2,188,213,735

سهم بقيمة   286,157,274اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 5.098منخفضا بنسبة  7.26درهم وأغلق على   728,404,624

 %.8.15درهم منخفضا بنسبة   2.93درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر   891,575,203
  

  (EMAAR)أعمار
وقالت الشركة إنها ستسعى  .نيينلمععلنت شركة إعمار العقارية عن هيكلية مؤسسية جديدة تتطلع من خاللها إلى مواصلة مسيرتها التنموية وتعزيز القيمة التي تحققها لجميع اأ

دة، وتقديم خدمة عمالء عالمية محدلتحقيق أهداف المرحلة المقبلة من خالل تعزيز معايير اإلدارة المهنية المتخصصة للمشاريع، وتنفيذها وتسليمها ضمن الجداول الزمنية ال

بما يضمن استكمالها " إعمار"وفي هذا اإلطار تم تعيين نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين لقيادة قسم تخطيط وإدارة المشاريع، لوضع برامج مناسبة إلدارة مشاريع  .المستوى

 .ضمن الجداول الزمنية المحددة
  

  (DIC)دبي لالستثمار
 10وقال كبير المسؤؤلين التنفيذين ان الشركة تخطط لمشروعات بحوالي   .قالت شركة دبي لالستثمار ان الخبر المنشور بشأن مشروعات الشركة خالل السنوات الخمسة القادمة

ل بككما أكد أن الشركة ستركز بشكل رئيسي على صناعات تمويل القطاع اإلنشائي التأسيسية والتكميلية، مثل مواد البناء واأللمنيوم والزجاج   .مليارات درهم خالل خمس سنوات

كشف الرئيس التنفيذي أن الشركة حالياً في مرحلة متقدمة من المفاوضات لالستحواذ . أنواعه، من منطلق أن قطاع اإلنشاءات هو الذي يقود مسيرة النمو االقتصادي في اإلمارات

  .مليون دوالر 100في شركتين تعمل إحداهما في القطاع المالي والثانية في المجال العقاري، ويبلغ حجم االستثمار في هذا االستحواذ % 51على نسبة 
  

 (UPP)االتحاد العقارية 
وقال أن المشروع األول الذي ستبدأ  .، بحسب المدير العام للشركة2015مليار درهم خالل العام  1,8تبدأ شركة االتحاد العقارية العمليات اإلنشائية لثالثة مشروعات جديدة بقيمة 

وأضاف أن الشركة بصدد تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع جرين  .ألف وحدة سكنية  700أبراج تشمل  5في تنفيذه خالل العام المقبل هو مشروع ذا فيرتكس الذي يضم الشركة 

وأشار إن الشركة تعتزم . شقة دوبلكس بتشطيبات داخلية فاخرة 16فيال و 210كوميونيتي في مجمع دبي لالستثمار إلتاحة المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة ويشمل المشروع 

مليار  1,8الى نحو  2015مليون درهم في موتورز سيتي ليصل إجمالي القمة االستمارية للمشروعات التي تبدأ الشركة بتنفيذها خالل   300تطوير مشروع عقاري جديدة بقيمة 

 . درهم
 


