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PIDJOD1.051.050.00%000
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TICUSD1.361.360.00%000
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TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.390.40-2.50%2549,00018,623

VOICJOD8.128.120.00%000

WASSELJOD0.950.950.00%2179170

WATANIYAUSD0.740.75-1.33%3941,28129,494
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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالً . عن إغالق األسبوع الماضً% 2.20نمطة أي بنسبة  10.87نمطة مرتفعا   505.14أغلك مؤشر المدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

شركات  8وعن مستوٌات األسعار فمد ارتفعت أسعار اغاللات . صفمة 572دوالر نفذت من خالل  1,926,711سهم بمٌمة  1,098,211لألسبوع المنصرم 
، حٌث بلغ حجم التداول %5.17دٌنار مرتفعا بنسبة  5.90أغلك سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 12بٌنما انخفضت أسعار إغالق 

، ولد بلغ حجم %0.79دوالر مرتفعا بنسبة  1.28هذا واغلك سهم بادٌكو على سعر . صفمة 122دوالر نفذت من خالل   592,924سهم بمٌمة  72,065
حٌث بلغ حجم التداول علٌه % 1.81مرتفعا بنسبة  2.81اما بالنسبة لسهم بنن فلسطٌن، فمد اغلك على . دوالر 360,747سهم بمٌمة  289,069التداول 

 .دوالر  522,501سهم بمٌمة  188,594
  

 لقاء في رام هللا يبحث سبل النهوض بقطاع األوراق المالية في فلسطين
، جلسة تشاورٌة حضرها ممثلون عن كافة شركات األوراق المالٌة العاملة فً فلسطٌن، وكذلن ممثلون 21/01/2015نظمت بورصة فلسطٌن، ٌوم األربعاء 

وسعى اللماء الى الولوف على آخر المستجدات المتعلمة بمطاع األوراق المالٌة فً فلسطٌن، . عن هٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنً وأمناء الحفظ فً البورصة
وافعه، د دوبحث سبل النهوض به، حٌث تم بحث العدٌد من المضاٌا التً أدرجت على جدول األعمال، كان أبرزها بحث أفضل وسائل تروٌج االستثمار وتحدٌ

تجدٌد الفرص ة بوتطوٌر الخدمات الممدمة للمستثمرٌن بما ٌضمن تعزٌز نسبة الوصول إلٌهم وذلن من خالل إعداد الدراسات والبحوث ودراسات الجدوى المتعلم
 .االستثمارٌة، والتوسع فً المشاركة فً المنتدٌات والندوات والمؤتمرات وذلن من أجل التعرف على المستثمرٌن الواعدٌن واستهدافهم

  
 بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع السابك  9.1ملٌون دٌنار ممارنة مع  10.8حوالً  22/01 – 18/01بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم . ملٌون دٌنار لالسبوع السابك 36.5ملٌون دٌنار ممارنة مع   53.8، ولد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %18.0وبنسبة ارتفاع 
عمداًأما عن مستوٌات األسعار، فمد إرتفع الرلم المٌاسً  20,719ملٌون سهم، نفذت من خالل  58.8المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فمد بلغ 

ولدى ممارنة أسعار %. 0.34نمطة لألسبوع السابك بإرتفاع نسبته  2,146.1نمطة ممارنة مع  2,153.3العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة لد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها،  56شركة مع إغاللاتها السابمة، فمد تبٌن بأن  164اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة 70بٌنما انخفضت أسعار أسهم 
  

 البنك العربي االردني يفتتح فرعين جديدين في مصر
ً  33لال البنن العربً االردنً، ٌوم الثالثاء، انه افتتح فرعٌن جدٌدٌن فً مصر لٌرفع بذلن عدد فروعه إلى  وأضاف البنن، فً بٌان صحفً ٌوم الثالثاء .فرعا

وبحسب البٌان، لال شرٌف علوي، مدٌر منطمة ." افتتحنا فرٌن جدٌدٌن فً كال من كاٌرو فٌستٌفال سٌتً بالماهر الجدٌدة، واألخر فً داون تاون اإلسكندرٌة:"
 .ٌأتً افتتاح الفرعٌن الجدٌدٌن متماشٌا مع خطتنا لتعزٌز انتشارنا فً مصر بشكل ٌسهم فً دعم سوق الخدمات المصرفٌة: "وفروع مصر فً البنن العربً

  
 سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ خاللها حجم  5عن إغالق األسبوع السابك، تم عمد % 1.05نمطة أي بنسبة  40نمطة مرتفعاً  3,882اغلك المؤشر العام لسوق دبً على 
صفمة، ولد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العمارٌة   35,450درهم نفذت من خالل  3,435,861,144سهم بمٌمة  2,532,002,636التداول االجمالً 
اما شركة ارابتن المابضة فمد بلغ حجم التداول . عن االغالق السابك% 2.6منخفضا بنسبة  7.5درهم وأغلك على  491,513,639سهم بمٌمة  64,287,711

 %.3.8درهم منخفضا بنسبة  3.00درهم، هذا واغلك سهم شركة ارابتن على سعر  682,607,088سهم بمٌمة  218,852,330علٌها 
  

 (ARTC)أرابتك القابضة 
بموة وتفاؤل، مستندة إلى التحوالت اإلٌجابٌة التً شهدتها خالل  2015أكد مجلس إدارة الشركة خالل اجتماع عمده الخمٌس الماضً أن الشركة تدخل عام 

السٌما إنجاز عملٌة إعادة الهٌكلة اإلدارٌة والفنٌة واعتماد سٌاسات جدٌدة تنسجم مع أفضل الممارسات فً الشؤون المالٌة وإدارة . األشهر الستة الماضٌة
ك نمواً مبشراً ٌعزز ٌحمالمشارٌع والموارد البشرٌة والحوكمة المؤسسٌة والرلابة، بالتزامن مع نمو محفظة المشارٌع وبدء تنفٌذ خططها التوسعٌة المدروسة، بما 

وأعرب المجلس عن ثمته بمستمبل الشركة الرائدة على مستوى المنطمة وإدارتها وكوادرها، مشٌراً إلى أنها مستعدة أكثر من أي ولت مضى  .مكانتها المرمولة 

لشركة ومساهمٌها ة اللسٌر لدماً فً تنوٌع محفظتها من المشارٌع النوعٌة فً لطاعات تتسم بالربحٌة العالٌة خالل المرحلة الممبلة، األمر الذي ٌصب فً مصلح
اً وأكد المجلس أن الشركة تمضً فً مسٌرة نجاحاتها على أسس أكثر متانة ودٌنامٌكٌة، وتتمتع بوضع مالً وإداري لوٌٌن، وهً باتت مؤهلة فنٌ. ومستثمرٌها

كما شهد سهم الشركة ارتفاعا . ومجموعة شركاتها« أرابتن»وإدارٌاً بشكل أكثر كفاءة فً الولت الراهن للفوز بعمود جدٌدة، ما ٌبشر بمستمبل أكثر ازدهاراً لـ
 %.35.55فً الشركة الى " آبار لالستثمار"فً أعماب االعالن عن زٌادة حصة شركة % 0.33بجلسة ٌوم الخمٌس بنسبة 

  
 (EMAAR)إعمار العقارية 

جاء ذلن فً رسالة لسوق دبً المالً تعلٌما على خبر . لالت الشركة انها ترمً الى تحوٌل شركاتها التابعة الى شركات مستملة مدرجة بسوق األوراق المالٌة

لتمكٌنها من تحمٌك نمو اسرع وجعلها " إعمار"واضافت الشركة انه هذا التوجه ٌهدف الى دعم اإلمكانٌات المالٌة والتشغٌلٌة لشركات . بشأن أدارج إعمار للضٌافة

، والتً أظهرت تحمٌك 2014، عن نتائجها المالٌة لعام (EMAARMALLS)و من الجدٌر بالذكر اعالن مجموعة إعمار مولز .  األكثر نجاحا فً لطاعاتها

 .2013ممارنة بعام % 23صافً األرباح بنسبة   نمو
  

 صندوق النقد الدولي يخفض توقعه لنمو االقتصاد العالمي
فً العام الحالً بدالً من تولعاته السابمة التً صدرت فً % 3.5أوضح صندوق النمد الدولً فً تمرٌره الفصلً العالمً أن االلتصاد العالمً سوف ٌنمو بنسبو 

فً حٌن كانت % 3.7كما خفض الصندوق الذي ٌمع ممره فً واشنطن تمدٌره لنمو االلتصاد العالمً فً العام المادم إلى %. 3.8تشرٌن األول البالغة /أكتوبر
 %.4تشٌر تولعاته السابمة إلى نموه بنسبة 

 


