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المساهمين على كأرباح دوالر مليون 15 بتوزيع تبدأ باديكو
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(حجم)الشركات الخمسة االكثر نشاطا 
Top 5 Stocks By Volume

بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالً . عن إغالق األسبوع الماضً% 0.01نقطة أي بنسبة  0.05نقطة مرتفعا  527.29أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 
 7وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 736دوالر نفذت من خالل  8,616,342سهم بقٌمة  6,851,570لألسبوع المنصرم 

عن اغالق % 0.54دٌنار منخفضا بنسبة  5.56أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 13شركات بٌنما انخفضت أسعار إغالق 
دوالر  1.64هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 74دوالر نفذت من خالل  911,275سهم بقٌمة  115,883األسبوع السابق، حٌث بلغ حجم التداول 

دوالر دون  2.89اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن فقد اغلق على . دوالر 2,068,666سهم بقٌمة  1,294,055، وقد بلغ حجم التداول %3.80مرتفعا بنسبة 
. دوالر 308,232سهم بقٌمة  107,996أن ٌظهر أي تغٌر عن االغالق السابق، حٌث بلغ حجم التداول علٌه 

(QUDS)بنك القدس 
االلمانً ٌتم بموجبها تعزٌز العالقات بٌن الطرفٌن والتوسع فً مجاالت متخصصة فً االسواق المالٌة " كومٌرز"وقع بنك القدس اتفاقٌة تعاون مشترك مع بنك 

نعكس اٌجابا على سٌ االقلٌمٌة والدولٌة، كما ٌشمل االتفاق بٌن الطرفٌن بهدف تطوٌر العملٌات المصرفٌه وتوسٌع التجارة الخارجٌة، وٌذكر ان اثر االتفاقٌة
لمالً للبنك ز االبنك من خالل تنوٌع استثماراته، اضافة الى تخفٌض مخاطر التركز االئتمانً وزٌادة الربحٌة التً من شانها ان تنعكس اٌجاٌا على المرك

. ومساهمٌه

(PHARMACARE)دار الشفاء لصناعة األدوية 
، وتم المصادقة على توصٌة مجلس االدارة بتوزٌع أرباح نقدٌة على المساهمٌن بنسبة 09/06/2014عقدت الشركة اجتماع هٌئتها العامة ٌوم االثنٌن الموافق 

. دوالر أمرٌكً 677,010من القٌمة االسمٌة للسهم، بقٌمة اجمالٌة % 8

 

PADICO)فلسطين للتنمية واالستثمار
من القٌمة االسمٌة للسهم عن أرباح العام % 6والمتعلق بتوزٌع أرباح نقدٌة بنسبة  19/05/2014استنادا لقرار الهٌئة العامة للشركة التً عقدت بتارٌخ 

، من خالل فروع بنك القاهرة عمان فً فلسطٌن 15/06/2014، فقد أعلنت الشركة البدء بتوزٌع األرباح النقدٌة اعتبارا من ٌوم األحد الموافق 2013
لمسجلٌن خارج ن اللمساهمٌن المسجلٌن داخل فلسطٌن، ومن خالل فروع بنك القاهرة عمان فً األردن للمساهمٌن المسجلٌن داخل األردن، أما بالنسبة للمساهمٌ

.    فلسطٌن واألردن ستقوم الشركة بتحوٌل عوائد أرباح األسهم الى حساباتهم البنكٌة

 

بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع السابق  8.9ملٌون دٌنار مقارنة مع  8.1حوالً  12/06–08/06بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 44.6ملٌون دٌنار مقارنة مع  40.7، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %8.6وبنسبة إنخفاض 
أما عن مستوٌات األسعار، فقد إرتفع  .عقدا   18,651ملٌون سهم، نفذت من خالل  40.3األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة %. 0.51نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته  2,153نقطة مقارنة مع  2,164الرقم القٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة قد أظهرت ارتفاعا  فً أسعار  50شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  174أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة 84أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم 

(JOEP)الكهرباء االردنية 
وبٌنت الشركة أن اجتماع الهٌئة ٌأتً  .اجتماع الهٌئة العامة غٌر العادي القرار االتفاقٌة الموقعة مع الحكومة 26/06/2014تعقد الشركة ٌوم الخمٌس الموافق 

وتقضً االتفاقٌة التً وقعتها الحكومة وشركة  .لتسوٌة حقوق االمتٌاز والمخالصة والموافقة على الرخصة الصادرة عن هٌئة تنظٌم قطاع الطاقة والمعادن

من رأس مال الشركة، وٌعد هذا السقف الذي % 16ملٌون دٌنار ثمنا لرخصة شركة الكهرباء األردنٌة وتحدٌد سقف لألرباح ٌبلغ  65الكهرباء األردنٌة بدفع 
على طول عمر  نٌرتم تحدٌده الرباح الشركة  األول من نوعه فً مجال تولٌد وتوزٌع الكهرباء، حٌث سٌساهم هذا السقف بتحقٌق وفر مالً ٌقدر بمالٌٌن الدنا

 .الرخصة لصالح التعرفة و الخزٌنة
 

سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ خاللها  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 5.17نقطة أي بنسبة  263.82نقطة منخفضا  4,836اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار  61,438درهم نفذت من خالل  9,273,903,159سهم بقٌمة  2,853,806,191حجم التداول االجمالً 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم %. 2.96درهم منخفضا بنسبة  9.85درهم وأغلق على  1,276,901,811سهم بقٌمة  132,825,834العقارٌة 
%. 22.24درهم  منخفضا بنسبة  5.00درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  4,228,186,471سهم بقٌمة  825,594,638التداول علٌها 

 

(ARTC)أرابتك القابضة 
وأعلن سوق دبً المالً أن نسبة %. 18.85إلى % 21.57، لتنخفض من %2.72بنسبة " أرابتك"ملكٌتها االستراتٌجٌة فً مجموعة " آبار"خفضت شركة 

وقال خبراء بأن %. 5 ملكٌة شركات آبار للطاقة، وآبار لالستثمارات البترولٌة، وآبار لالستثمار البترولً، وآبار العقارٌة، فً أرابتك قد انخفضت دون مستوى
وقالت . تكرابخبر بٌع آبار ألسهم أرابتك قد نما إلى علم بعض المستثمرٌن مسألة خفض الحصة فً وقت سابق هذا األسبوع وهو ما أطلق موجة البٌع لسهم أ
ات مع اقششركة أرابتك باإلشارة للخبر الوراد فً وسائل اإلعالم بشأن شطب ادراجها من السوق أن الشركة لم تطلب شطب ادراجها ولم ٌكن هناك أي من

. الهٌئة حول هذا الموضوع إطالقا  

 

(UPP)االتحاد العقارية 
، حٌث وافقت 08/06/2014، وذلك إبتداءا  من ٌوم األحد الموافق %25أعلنت الشركة تفعٌل قرار رفع الحد األقصى للملكٌة األجنبٌة فً أسهمها إلى 

%. 25على تعدٌل نسبة تملك غٌر المواطنٌن السهم الشركة إلى  06/05/2014الجمعٌة العمومٌة للشركة بتارٌخ 


