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PIDJOD1.001.000.00%000

PIICJOD1.801.800.00%146,35316,181

PLAZAJOD1.561.560.00%000

PMHCUSD0.830.830.00%000

PRICOJOD0.620.603.33%3036,09130,421

PSEUSD5.005.000.00%000

QUDSUSD0.890.845.95%612,45010,502

RSRJOD3.153.25-3.08%12761,226

TICUSD1.141.140.00%41,0001,140

TNBUSD1.171.124.46%1875,37983,498

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.430.430.00%25,2502,158

VOICJOD7.507.500.00%000

WASSELJOD0.720.720.00%000

WATANIYAUSD0.810.83-2.41%2729,07323,414
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالً لألسبوع . عن إغالق األسبوع الماضً% 2.13نقطة أي بنسبة  10.76مرتفعا نقطة  515.91أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

شركات بٌنما انخفضت أسعار  10وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 524دوالر نفذت من خالل  2,216,215سهم بقٌمة  1,328,373المنصرم 
 104,685عن االغالق السابق، حٌث بلغ حجم التداول % 2.77دٌنار مرتفعا بنسبة  5.56أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركات أخرى 6إغالق 

سهم  437,709، وقد بلغ حجم التداول %5.37دوالر مرتفعا بنسبة  1.57هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 116دوالر نفذت من خالل  804,681سهم بقٌمة 
سهم  105,941عن االغالق السابق، حٌث بلغ حجم التداول علٌه % 0.72دوالر مرتفعا بنسبة  2.81اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن فقد اغلق على . دوالر 674,229بقٌمة 
.دوالر 295,230بقٌمة 

 

2014عن بياناتها المالية للنصف األول من العام  الشركاتافصاحات 

والذي تشٌر مسودته المالٌة إلى أن صافً أرباح الفترة بعد  (AIB)أفصحت عدد من الشركات عن بٌاناتها المالٌة للنصف األول من العام الجاري، منها البنك االسالمً العربً 

، بارتفاع بلغت نسبته 2013دوالر فً النصف األول من عام  1,903,601دوالر أمرٌكً مقارنة مع صافً أرباح بعد الضرٌبة بمقدار  2,480,264الضرٌبة قد بلغ

عن بٌاناتها المالٌة، حٌث تشٌر بٌانات الشركة للنصف األول من هذا العام إلى أن صافً أرباح   (APC)هذا وقد أفصحت أٌضا الشركة العربٌة لصناعة الدهانات%. 30.3

، بارتفاع بلغت نسبته 2013دٌنار فً النصف األول من عام  377,925دٌنارأردنً مقارنة مع صافً أرباح بعد الضرٌبة بمقدار  492,805الفترة بعد الضرٌبة قد بلغ 
الفترة  عن بٌاناتها المالٌة للنصف األول من العام الحالً، والتً أشارت الى أن صافً أرباح (PSE)واضافة الى ذلك افصحت شركة سوق فلسطٌن لألوراق المالٌة %. 30.4

عن بٌاناتها النصف (VOIC)كما وافصحت شركة الزٌوت النباتٌة . 2013دوالر فً نفس الفترة من العام ( 286,674)دوالر مقارنة مع خسارة بمقدار  307,264قد بلغت 

أما بالنسبة . دٌنار فً النصف األول من العام الحالً 2,671,057الى  2013دٌنار فً النصف األول من العام  1,817,664سنوٌة، والتً اظهرت ارتفاع فً االرباح من 
دٌنار أردنً  54,101تشٌر بٌانات الشركة للنصف األول من هذا العام إلى أن صافً أرباح الفترة بعدالضرٌبة قد بلغ ف ،(ELECTRODE)الفصاح مصنع الشرق لاللكترود 

%. 8.5، بانخفاض بلغت نسبته 2013دٌنار فً النصف األول من عام  59,139مقارنة مع صافً أرباح بعد الضرٌبة بمقدار 

 

(PEC)الفلسطينية للكهرباء 
ى توقف المحطة عن العمل ال تسبب العدوان االسرائٌلً على قطاع غزة بخسائر فادحة تكبدتها الشركة فً ضوء تعرض محطة تولٌد الكهرباء التابعة للشركة للقصف مما أدى

األحد الموافق  ٌوموبناءا على ما ورد سابقا، فقد وافقت هٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنٌة على طلب الشركة بوقف التدوال على سهمها فً البورصة اعتبارا من . كلٌا
03/08/2014 .

 

 (TNB)البنك الوطني
ملٌون دوالر أمرٌكً، تم  75ملٌون دوالر أمرٌكً الى  50لزٌادة رأس مال البنك من  13/05/2014بناءا على قرار الهٌئة العامة الغٌر عادٌة للبنك الوطنً فً تارٌخ 

ملٌون  25تم التوصل الى قرار بتغطٌة رأس المال والبالغ  29/06/2014وبعد عقد اجتماع لجنة االستثمار بتارٌخ . احالة موضوع تغطٌة رأس المال الى لجنة االستثمار
وتمت موافقة المجلس على قرار لجنة االستثمار و اتخاذ قرار مجلس ( دوالر واحد للسهم)دوالر من خالل طرح اسهم لالكتتاب الثانوي العام لمساهمً البنك بالقٌمة االسمٌة 

.و ذلك احتكاما لتعلٌمات االصدار الصادرة عن هٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنٌة 14/07/2014االدارة بالتمرٌر بتارٌخ 

 

بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع السابق وبنسبة  9.6ملٌون دٌنار مقارنة مع  4.9حوالً  07/08–03/08بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة التً . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 9.6ملٌون دٌنار مقارنة مع  24.5، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %49.0إنخفاض 
أما عن مستوٌات األسعار، فقد إنخفض الرقم القٌاسً العام ألسعار األسهم  .عقدا   14,606ملٌون سهم، نفذت من خالل  24.3سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا %. 0.17نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته  2,136نقطة مقارنة مع  2,133إلغالق هذا األسبوع إلى 
.شركة 78شركة قد أظهرت ارتفاعا  فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم  58شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  175األسبوع والبالغ عددها 

 

(CABK)بنك القاهرة عمان 
ملٌون دٌنار فى الفترة نفسها من العام الماضى بارتفاع بلغت  17.5ملٌون دٌنار مقابل  21خالل الستة اشهر األولى من العام الجارى الى نحو ارتفعت األرباح الصافٌة للبنك 

ملٌون دٌنار فى الفترة المقابلة  8.84ملٌون دٌنار مقابل  10.14، وسجل البنك اٌضا  ارتفاع فى صافى ارباحه خالل الربع الثانى من العام الجارى لتصل الى %20نسبته 
ملٌون دٌنار عن الفترة نفسها من العام  46ملٌون دٌنار مقابل  51لتصل الى % 11.55وارتفع صافى اٌرادات الفوائد للبنك بنسبة %. 14.7من العام الماضى بزٌادة 

. .%7.7ملٌار دٌنار فى الفترة المماثلة من العام الماضً مرتفعة بنسبة  1.43ملٌار دٌنار مقابل  1.54الماضى، وارتفعت ودائع العمالء للبنك لتبلغ 

سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 2.04نقطة أي بنسبة  98.48نقطة منخفضا  4,734اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 
سهم  93,584,642صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارٌة  33,319درهم نفذت من خالل  4,384,555,752سهم بقٌمة  1,710,964,157االجمالً 

سهم بقٌمة  269,218,322اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول علٌها %. 0.21درهم منخفضا بنسبة  9.75درهم وأغلق على  935,621,810بقٌمة 
%.3.53درهم  منخفضا بنسبة  4.10درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 1,143,242,427

 

(EMAAR)إعمار العقارية 
وقد . 2013مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام % 41، بارتفاع بلغت نسبته 2014بنهاٌة النصف األول( للسهم/درهم 0.24)ملٌون درهـم  1731ارتفعت أرباح الشركة إلى 

من إجمالً اإلٌرادت للشركة، بنسبة نمو % 52ملٌون درهم، أي بنسبة  2,647ساهم قطاعا مراكز التسوق وتجارة التجزئة، والضٌافة والترفٌه، فً مجمل اإلٌرادات بـ 
 526ملٌون درهم مقارنة بـ  751إلى  2014عملٌاتها العالمٌة خالل النصف األول  وصلت إٌرادات الشركة من كما.2013مقارنة بنفس الفترة من عام %  14قدرها 

.  من إجمالً إٌرادات الشركة%  15ملٌون درهم خالل نفس الفترة من العام الماضً، حٌث ساهمت بنسبة 

 

(DIC)دبي لالستثمار
مقارنة باألرباح الصافٌة للفترة % 118ملٌون درهم، وهً زٌادة بنسبة  805لتصل إلى  2014أعلنت الشركة ارتفاع صافً أرباحها خالل األشهر الستة األولى من العام 

ملٌار درهم خالل  1.8وكشف بٌان الشركة الذي نشر على موقع سوق دبً أن العائد اإلجمالً قد بلغ. ملٌون درهم 370نفسها من العام الماضً والتً وصلت آنذاك إلى 

. ملٌار درهم للفترة ذاتها من العام الماضً 1.3، مقارنة بـ 2014النصف األول من العام 


