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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضً% 4.48نمطة أي بنسبة  22.95نمطة منخفضا   488.82أغلك مؤشر المدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

 5وعن مستوٌات األسعار فمد ارتفعت أسعار اغاللات . صفمة 234دوالر نفذت من خالل  900,721سهم بمٌمة  583,883اإلجمالً لألسبوع المنصرم 
، حٌث بلغ %2.80دٌنار منخفضا بنسبة  5.54أغلك سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 14شركات بٌنما انخفضت أسعار إغالق 

، ولد %9.56دوالر منخفضا بنسبة  1.23هذا واغلك سهم بادٌكو على سعر . صفمة 24دوالر نفذت من خالل   65,319سهم بمٌمة  8,333حجم التداول 
حٌث بلغ حجم % 2.50منخفضا بنسبة  2.73اما بالنسبة لسهم بنن فلسطٌن، فمد اغلك على . دوالر 235,587سهم بمٌمة  188,891بلغ حجم التداول 

 .دوالر  299,114سهم بمٌمة  108,718التداول علٌه 
  

 في تشرين الثاني الماضي% 4.5ارتفاع الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي في فلسطين بنسبة : اإلحصاء
ممارنة  2014خالل شهر تشرٌن الثانً % 4.55ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء أن الرلم المٌاسً لكمٌات اإلنتاج الصناعً فً فلسطٌن سجل ارتفاعاً بنسبة 

خالل  109.95بالرغم من انخفاض نشاط الصناعات التحوٌلٌة، مشٌراً إلى أن الرلم المٌاسً لكمٌات اإلنتاج الصناعً ارتفع إلى  2014بشهر تشرٌن األول 
 (.100= 2011سنة األساس)خالل الشهر السابك  105.16ممارنة بـ  2014شهر تشرٌن الثانً 

  
 محدودية كمية الوقود الواردة تدفع بمحطة غزة لتوليد الكهرباء الستئناف عملية التشغيل بقدرة مولد واحد

لمحطة للتشغٌل ت ااستؤنف تشغٌل محطة غزة لتولٌد الكهرباء، بعد تولفها التام منذ مطلع األسبوع الماضً إثر نفاد الولود المتوفر لدٌها فً حٌنه حٌث عاد
رفٌك ملٌحة مدٌر مشروع محطة غزة لتولٌد الكهرباء أنه تم تشغٌل مولد .وأكد د. مجدداً بمدرة مولد واحد من مولداتها نظراً لمحدودٌة كمٌة الولود المتوفرة لدٌها

 .نواحد فمط نظراً لمحدودٌة كمٌة السوالر المتوفرة مبٌناً أن عملٌة تشغٌل مولدٌن مرتبطة بتزوٌد المحطة بكمٌة مالئمة تفً بتشغٌل مولدٌ
  

 بورصة عمان
ملٌون دٌنار لألسبوع  17.2ملٌون دٌنار ممارنة مع  10.1حوالً  06/01 – 04/01بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما . ملٌون دٌنار لالسبوع السابك 68.6ملٌون دٌنار ممارنة مع  30.4، ولد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %41.0السابك وبنسبة إنخفاض 
أما عن مستوٌات األسعار، فمد   .عمداً  13,295ملٌون سهم، نفذت من خالل  37.1عدد األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فمد بلغ 

نمطة لألسبوع السابك بانخفاض نسبته   2,165.5نمطة ممارنة مع  2,151إنخفض الرلم المٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة لد  62شركة مع إغاللاتها السابمة، فمد تبٌن بأن  149ولدى ممارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %.0.66

 .شركة 61أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم 
  
 بنوك أردنية 4لـ " والشراء"البيع"و"الحياد"توصي بـ" هيرميس"

ٌاد ممابل توصٌة بالبٌع الحلامت المجموعة المالٌة هٌرمٌس بتحدٌد المٌمة العادلة ألربعة من البنون األردنٌة المدرجة بسوق األوراق المالٌة، والتى غلبها علٌها 
خالل الربع الرابع  من العام المنمضً بالممارنة مع الربع الثالث من العام ذاته مع % 3وتولعت هٌرمٌس نمو إٌرادات البنون باألردن . وأخرى بالشراء

عن سعر % 1.12دٌنار بارتفاع نسبته  2.7وحددت هٌرمٌس المٌمة العادلة لبنن األردن . 2013بالممارنة مع عام % 6بحوالً  2014ارتفاعها خالل عام 
دٌنار ممابل  5.3إلى % 41.75لتراجع لٌمته العادلة بنسبة " اإلسكان للتجارة والتموٌل"وأوصت ببٌع سهم ".محاٌد"دٌنار مع التوصٌة بـ 2.67السهم البالغ 
 .دٌنار 9.1سعره البالغ 

 
 سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ خاللها  5عن إغالق األسبوع السابك، تم عمد % 2.64نمطة أي بنسبة  99.71نمطة منخفضاً  3,674اغلك المؤشر العام لسوق دبً على 
صفمة، ولد بلغ حجم التداول على شركة اعمار  38,787درهم نفذت من خالل  3,428,004,132سهم بمٌمة  2,043,235,916حجم التداول االجمالً 

اما شركة ارابتن المابضة فمد . عن االغالق السابك% 4.27منخفضا بنسبة  6.95درهم وأغلك على  731,329,058سهم بمٌمة  108,140,076العمارٌة  
 %.1.02درهم منخفضا بنسبة  2.90درهم، هذا واغلك سهم شركة ارابتن على سعر  770,621,948سهم بمٌمة  277,748,514بلغ حجم التداول علٌها 

  
 دبي تعتمد موازنة العام الجديد دون عجز

ملٌار درهم  41بإجمالً نفمات لدره  2015اعتمد الشٌخ دمحم بن راشد آل مكتوم حاكم دبً لانون الموازنة العامة للمطاع الحكومً فً إمارة دبً للعام المالً 
ولال عبد الرحمن صالح المدٌر العام لدائرة المالٌة بحكومة دبً، إن دبً نجحت فً تجاوز مرحلة عجز الموازنة، . بدون عجز( درهم 3ر67الدوالر ٌعادل )

، وأضاف أن تحمٌك نمطة التعادل بٌن اإلٌرادات والنفمات الحكومٌة جاء نتٌجة 2014بالمئة عن المعتمد للعام المالً  9بل حافظت على زٌادة النفمات بنسبة 
تصاد والبنٌة التحتٌة اللانتهاج سٌاسات مالٌة صارمة صدرت عن اللجنة العلٌا للسٌاسة المالٌة، وكان تركٌزها منصباً على زٌادة اإلنفاق الرشٌد لتنمٌة لطاعات ا

 .والمواصالت، واألمن والعدل والسالمة، والخدمات الحكومٌة والتمٌز، والتنمٌة االجتماعٌة
  

 2015النمو المتوقع لدبي خالل %  4.5
لمحٌطة ة اأكد تمرٌر نشرته مجموعة أكسفورد لألعمال أن األسس الموٌة اللتصاد دبً وتنوعه جعلته بمنأى عن المخاوف، رغم الظروف االلتصادٌة الصعب

حٌث ستكون المطاعات العمارٌة والتصنٌعٌة والخدمات أكبر المساهمٌن فً %  4.5وصوال إلى  2015وتولع التمرٌر أن ٌتسارع النمو فً دبً فً . بالمنطمة
 %.   4بحدود  2014النمو، فٌما كانت تولعات نمو الناتج المحلً اإلجمالً فً 

  
 (ARTC)أرابتك 

ولالت الشركة، فً بٌان نشر على مولع سوق دبً أنها . أعلنت الشركة  أنها ال تخطط ألٌة عملٌات استحواذ حالٌا، وأنها تنفً األخبار التً نشرت بهذا الشأن
 .  تسعى دائما إلى دراسة أٌة فرص استحواذ متاحة، وفك أفضل السبل، التً تحمك مصلحة الشركة والمساهمٌن

 


