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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع . عن إغالق األسبوع الماضي% 1.15نقطة أي بنسبة  5.75نقطة مرتفعا  504.79أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركة بينما انخفضت أسعار  16وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 690دوالر نفذت من خالل  7,750,676سهم بقيمة  5,340,879المنصرم 

عن األسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 0.68دينار مرتفعا بنسبة  5.90أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات أخرى 8إغالق 

، وقد بلغ حجم التداول %3.15دوالر مرتفعا بنسبة   1.31هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة 131دوالر نفذت من خالل   1,285,549سهم بقيمة  154,764

سهم بقيمة  350,568حيث بلغ حجم التداول عليه %. 0.36منخفضا بنسبة  2.77اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر 191,324سهم بقيمة  147,477

 .دوالر 976,269
  

 سلطة النقد
، الذي يستعرض آخر المستجدات والتطورات االقتصادية على الصعيد المحلي واإلقليمي 2014أصدرت سلطة النقد تقرير التطورات االقتصادية للربع الثالث 

، 2013مقارنة مع الربع المناظر من عام  2014في الربع الثالث % 7.4وأشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في األداء االقتصادي، بانخفاض النمو الحقيقي إلى   .والعالمي

على أساس سنوي، على خلفية تباطؤ النمو في االستهالك الحكومي % 1.5متأثراً بأداء كٍل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ تباطأ النمو نسبياً في الضفة الغربية إلى 

، %31.9أما في قطاع غزة فقد بدت آثار الحرب اإلسرائيلية األخيرة جليةً على األداء االقتصادي، إذ انكمش النمو الحقيقي إلى . وفي االستثمار، مقابل تنامي الواردات

لسلع األساسية إلى القطاع ل اجراء توقف اإلنتاج في العديد من القطاعات والدمار الذي لحق بالقاعدة اإلنتاجية، إضافةً إلى استمرار الحصار الخانق والقيود على دخو

قبل،  منوأوضح التقرير أن هذا األداء انعكس على معدالت البطالة التي شهدت مزيداً من االرتفاع إلى مستويات مثيرة للقلق لم يشهدها االقتصاد  .خالل تلك الفترة

جهاد الوزير ورئيس جمعية . هذا و قام محافظ سلطة النقد د. 2014في الربع الثاني % 44.5، مقارنة مع %47.4خاصة في قطاع غزة، التي وصلت فيها إلى 

على المصلحة العامة ظا المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري في فلسطين نزار الريماوي، مذكرة تفاهم بهدف تنظيم العالقة وتوطيدها بين الطرفين، وذلك حفا

  .الخصوص هذاوتوفير خدمة نظام االستعالم الموحد عن الشيكات لمن يرغب من أعضاء الجمعية شريطة االلتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات النافذة ب
  

 (UCI)اإلتحاد لإلعمار و اإلستثمار 
تخدام الصالحيات ضد اس أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية قراراً ضد سلطة األراضي الفلسطينية لصالح شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار أنهت به التعسف في

الل أكثر من ة خمالك األراضي الفلسطينية، وأوقفت المخالفات التي ارتكبت بحق شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار وعطلت أعمالها وألحقت بها خسائر فادح

أن الشركة كانت على يقين من انتصار الحق وطالبت سلطة األراضي بالتعاون مع " طابو"وقال المهندس خالد السبعاوي، مدير عام الشركة ومؤسس مشروع   .سنتين

إن المصلحة مشتركة بيننا وبين سلطة : "وقال السبعاوي. الشركة لما فيه مصلحة المستثمرين وأبناء الشعب الفلسطيني وتسهيل المعامالت واالسراع في انجازها

 ."األراضي ونأمل أن يكون هذا التعاون نموذجاً يُحتذى به
  

 أخبار الشركات
مليون دوالر  2.06وحققت الشركة أرباح تقدر بـ . %15الهيئة العامة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبه  TICأوصى مجلس إدارة شركة التكافل الفلسطينية للتأمين 

كما أظهرت البيانات المالية السنوية  .وذلك وفقا للبيانات األولية %172، أي بارتفاع يقدر بـنسبة 2013ألف دوالر خالل  755.3 بالمقارنة بـ أرباح تقدر بـ  2014خالل 

ألف دينار  224كما حققت الشركة إجمالي إيرادات بحوالي . %50تقدر بـحوالي  2014، عن تراجع في الخسائر خالل  AREلشركة المؤسسة العقارية العربية  األولية

 .  %85بنسبة تراجع  2013مليون دينار لعام  1.5مقارنة بحوالي  2014في 
  

 بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة  10.6مليون دينار مقارنة مع  8.9حوالي  05/03 – 01/03بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة التي . مليون دينار لالسبوع السابق 52.9مليون دينار مقارنة مع   44.5، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %16انخفاض 

أما عن مستويات األسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم . عقداً  16,610مليون سهم، نفذت من خالل  45.7سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها %. 0.38نقطة لألسبوع السابق بإنخفاض نسبته  2,195.5نقطة مقارنة مع  2,187.1إلغالق هذا األسبوع إلى 

 .شركة 83شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم  45شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن  171لهذا األسبوع والبالغ عددها 
  

 (JMRC)الرهن العقاري 
من رأس   %12أن الهيئة العامة قررت الموافقة باإلجماع على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  - (JMRC) قالت الشركة األردنية إلعادة تمويل الرهن العقاري

مليون  2من سندات قرض الشركة والبالغ عددها ألفي سند بقيمة اسمية بلغت  162أنها باعت اإلصدار كما قالت . 2014المال والمصادقة على البيانات المالية لعام 

 . 2015فبراير  24سنوياً استحقاق % 3و أوضحت أن السندات ألجل سنة واحدة بسعر فائدة ثابت  .دينار
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ خاللها حجم  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 3.03نقطة أي بنسبة  117.13نخفضا نقطة م  3,747.54اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية   25,129درهم نفذت من خالل  2,286,213,631سهم بقيمة  1,619,336,868التداول االجمالي 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 5.563منخفضا بنسبة  7.13درهم وأغلق على  408,097,107سهم بقيمة  55,543,973

 %.7.911درهم منخفضا بنسبة  2.91درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  298,393,736سهم بقيمة  100,133,405
  

 (EMAAR)إعمار العقارية 
كما تم تحديد  .مليار درهم 1.07فلساً للسهم بقيمة  15من رأس المال بواقع % 15قالت شركة إعمار العقارية أن مجلس اإلدارة قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 

مليارات درهم  3.7إلى % 45نمو صافي أرباح المجموعة بنسبة  2014لشركة إعمار للعام  وأظهرت البيانات المالية. أبريل 15موعد إنعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 

، Ba1 نظرتها إلى إعمار العقارية من مستقره إلى إيجابية ، وأبقت على تصنيفها عند " موديز" وغيرت وكالة التصنيف االئتماني .2013مليار درهم بالعام  2.54  مقابل

النفقات   إعمار، إضافة إلى نهجها المنضبط في  مشيرة إلى أن هذا التغيير في النظرة يعكس تنامي قّوة أعمال التطوير العقاري، والضيافة وعمليات التجزئة لدى

كما قالت البورصة المصرية أن لجنة   .وتوقعت لها مستقبالً مالياً مستقراً  -BBB كما ثبتت وكالة ستاندارد اند بورز تصنيف شركة إعمار العقارية على الفئة .الرأسمالية

 (. مليون دوالر 115)مليون جنيه  878قيد األوراق المالية وافقت يوم األربعاء، على قيد شركة إعمار للتنمية العقارية برأس مال 


