
ABRAJUSD1.001.000.00%000

AHCJOD0.480.50-4.00%149,29333,372

AIBUSD1.201.200.00%813,38615,904

AIGUSD0.140.140.00%22260,52335,038

APCJOD3.703.700.00%000

APICUSD1.081.12-3.57%56476,221510,732

AQARIYAJOD0.700.700.00%000

ARABJOD0.960.960.00%01,0001,354

AREJOD0.290.290.00%000

AZIZAJOD2.802.800.00%000

BOPUSD2.922.920.00%105170,726501,244

BPCUSD3.273.250.62%1416,13952,626

ELECTRODEJOD2.002.01-0.50%1200564

GCOMUSD0.070.08-12.50%37,915554

GMCJOD0.770.726.94%39921,072

GUIUSD1.701.72-1.16%1300510

ISBKUSD1.231.220.82%2317,76521,712

JCCJOD0.690.690.00%33,2573,170

JPHUSD1.801.752.86%31,5002,715

JREIUSD0.570.570.00%052,35229,841

LADAENJOD0.320.320.00%000

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD1.031.003.00%1150218

NCIUSD1.061.050.95%29961,056

NICUSD3.003.09-2.91%25,95018,133

NSCJOD1.821.820.00%000

PADICOUSD1.271.270.00%41239,536304,915

PALAQARJOD0.610.610.00%000

PALTELJOD5.235.25-0.38%7643,224320,045

PCBUSD0.630.630.00%000

PECUSD1.051.050.00%258,3588,672

PHARMACAREUSD3.663.660.00%09423,448

PIBCUSD1.001.000.00%000

PICOUSD1.181.180.00%000

PIDJOD1.051.050.00%000

PIICJOD1.901.852.70%18,00021,439

PLAZAJOD1.451.450.00%000

PRICOJOD0.440.46-4.35%41,300821

PSEUSD4.954.950.00%000

QUDSUSD1.081.043.85%70224,809237,738

RSRJOD2.702.700.00%024,76894,321

TICUSD1.501.500.00%000

TNBUSD1.351.313.05%82875,2001,157,139

TRUSTUSD2.692.690.00%000

UCIUSD0.350.37-5.41%1958,00020,889

VOICJOD8.458.450.00%000

WASSELUSD1.021.020.00%0296302

WATANIYAUSD0.620.63-1.59%3143,64926,714
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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.19نقطة أي بنسبة  0.94نقطة منخفضا  483.53أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركات بينما انخفضت أسعار إغالق  9وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 597دوالر نفذت من خالل  3,426,255سهم بقيمة  2,606,747المنصرم 

سهم بقيمة  43,224عن األسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 0.38دينار منخفضا بنسبة  5.23أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات أخرى 10

اما . دوالر 304,915سهم بقيمة  239,536دوالر دون أي تغير، وقد بلغ حجم التداول   1.27هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة 76دوالر نفذت من خالل  320,045

 .دوالر 501,244سهم بقيمة  170,726حيث بلغ حجم التداول عليه . دون أي تغير 2.92بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على 
  

 هيئة سوق رأس المال
م الحاصل في حوكمة تقدعرضت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية النتائج االجمالية للمرحلة التجريبية من نموذج قياس حوكمة الشركات والذي يهدف الى قياس مدى ال

، مع مجالس إدارات الشركات (IFC) الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، جاء ذلك خالل لقاء موسع عقدته الهيئة على مدى يومين، وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية

الذي يهدف الى قياس مدى التزام الشركات المساهمة العامة بقواعد   Scorecardويذكر أن نموذج قياس حوكمة الشركات. المساهمة العامة المدرجة وإدارتها التنفيذية العليا

تجربة نوعية تنفرد بها  تبرحوكمة الشركات على اساس كمي وموضوعي وبطريقة علمية ممنهجة تتسم بالشفافية والوضوح وفقا ألحدث الممارسات الدولية في هذا المجال، يع

 .فلسطين بين دول المنطقة
  

 (GUI)العالمية المتحدة للتأمين 
ألف دوالر، وذلك عن السنة  400ماليين دوالر، أي ما يعادل  8من رأسمال الشركة البالغ % 5أقرت الجمعية العامة للشركة توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 

ات دموأكد براهمة في كلمة له، أن السنة الماضية شهدت تطورا ملحوظا باتجاه تحقيق الخطة والرؤية االستراتيجية للشركة لجهة تقديم أفضل الخ .2014-12-31المنتهية في 

على أكثر من صعيد، واستطاعت  زاتالتأمينية لكافة القطاعات والشرائح في المجتمع، مضيفا ان الشركة استطاعت أن تثبت أنها قادرة على المنافسة، وحققت العديد من اإلنجا

ن كما وتم خالل االجتماع، المصادقة على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال ونشاطات الشركة العام الماضي، عالوة على تقرير مدققي الحسابات ع .تعزيز تواجدها في السوق

، كمدققي «سابا وشركاهم-ديلويت أند توش»ميزانية الشركة وحساباتها، اضافة إلى ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن السنة ذاتها، عالوة على إعادة تعيين شركة 

 .حسابات عن السنة الحالية، وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم
  

 بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة انخفاض  11.7مليون دينار مقارنة مع  7.2حوالي  09/04– 05/04بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة . مليون دينار لالسبوع السابق 58.5مليون دينار مقارنة مع  36.2، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي 38.2%

أما عن مستويات األسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقدا   14,081مليون سهم، نفذت من خالل  39.3خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

 161ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها % 1.52نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته  2,133.2نقطة مقارنة مع  2,100.8

 .شركة 96شركة قد أظهرت ارتفاعا  في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم  36شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن 
  

 (JOPT)مصفاة البترول األردنية 
مليار دينار في نهاية العام  1.36مليار دينار مقابل  1.09الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول األردنية، إن مديونية الشركة المستحقة على مختلف الجهات انخفضت إلى ل قا

و  .ماليين دينار من الديون المستحقة لصالح المصفاة خالل الشهر الحالي 306و قال أن هذا االنخفاض يأتي بعد أن قامت شركة الكهرباء الوطنية بتسديد مبلغ  .2014الماضي 
ات النفطية قد أسهم في تحسن شتقأكد أن تراجع أسعار النفط في السوق العالمية خفف العبء المالي على شركة المصفاة وعبء السيولة النقدية وأن انخفاض أسعار النفط والم

حيث كان شح السيولة يؤدي في , بقةلساالسيولة النقدية للشركة، ما يمكنها حاليا  من تسديد المبالغ المستحقة للموردين بشكل أفضل بكثير مما كان عليه الوضع خالل السنوات ا

 .كثير من األحيان إلى تأخير توريد النفط والمنتجات النفطية إلى المملكة
  

 (ARAB)البنك العربي 
سنى له تقديمها أثناء المحاكمة يت أكد البنك العربي أنه مقتنع بسالمة موقفه في قضية نيويورك، وسيقدم دفاعه لمحكمة االستئناف والطعن بجميع اإلجراءات واألدلة التي لم

عادة النرر في قرار هيئة ة إلوأصدر البنك العربي بيانا تعقيبا  على قرار محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك بخصوص طلبات كان البنك قد تقدم بها لهذه المحكم .االبتدائية

وقال البيان إن هذا القرار جاء متوقعا  كونه صادر عن محكمة الدرجة األولى  .المحلفين الصادر في شهر أيلول من العام الماضي حول مسؤولية البنك المدنية في قضية نيويورك

في محاولة منها لتبرير قراراتها االجرائية الخاطئة أثناء المحاكمة، وان هذا القرار سيمكن البنك العربي من  -وليس عن محكمة االستئناف  –ذاتها التي تمت المحاكمة لديها 

 .مواصلة اجراءات االستئناف بخصوص هذه القضية وسيعزز من موقفه أمام محكمة االستئناف
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول االجمالي  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 3.86نقطة أي بنسبة  139نقطة مرتفعا  3,754.1اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

سهم بقيمة  47,393,905صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية   41,462درهم نفذت من خالل  3,928,028,172سهم بقيمة   3,657,458,541

سهم بقيمة  172,118,769اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 1.275مرتفعا بنسبة  7.15درهم وأغلق على  340,652,675

 %.5.809درهم مرتفعا بنسبة  2.55درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  436,408,029
  

 (DIC)دبي لالستثمار 
لمقبلة تماشيا  مع النمو المتوقع س اقال مدير عام مجمع دبي لالستثمار، إنه سيتم تشيد مجمع دبي لالستثمار ـ التجاري والسكني والصناعي ـ ثمانية فنادق خالل السنوات الخم

 .2015في الربع األول من % 10و  8كما قال خالد بن كلبان أنه يتوقع نمو ارباح شركته بنسبة بين  .ومطار آل مكتوم الدولي" 2020إكسبو "للمجمع لقربه من موقع معرض 
وتقترب التوزيعات من حوالي نصف أرباح . 2014للسهم عن العام % 6من رأس المال المصدر وأسهم منحة بنسبة % 12هذا و أقر مساهمو الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 

 .أبريل الجاري 19وسيكون التوزيع لحامل سهم الشركة حتى نهاية جلسة يوم األحد %. 48بنسبة  2014العام 
  

 (UPP)االتحاد العقارية 
وسيتم بمقتضى االتفاق تأسيس شركة ذات مسؤولية . في السعودية" نايف الراجحي االستثمارية"أعلنت شركة االتحاد العقارية، اإلماراتية عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة 

غرين "فيال وشقة في  226كما أان الشركة تؤكد على التخطيط لبدء تطوير . محدودة في الرياض لممارسة نشاط االستثمار والتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية

مع شركة " االتحاد العقارية"كما قال أحد المحللين الماليين، أن شراكة  .مليون دوالر لتمويل مشاريعها الجديدة 700ونفت الشركة اقتراض  .بحلول شهر يوليو" كوميونيتي

 .2020ستوفر لالتحاد العقارية فرص التطوير في مناطق سيتزايد عليها الطلب خالل السنوات القادمة لقربها من موقع اكسبو " دبي لالستثمار"


