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نقطة 3.71 يرتفع القدس ومؤشر مستمرة، األول النصف نتائج افصاحات
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضً% 0.72نقطة أي بنسبة  3.71مرتفعا نقطة  519.62أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 
وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار . صفقة 587دوالر نفذت من خالل  2,590,633سهم بقٌمة 1,258,508اإلجمالً لألسبوع المنصرم 

دٌنار مرتفعا بنسبة  5.60أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركات أخرى 7شركات بٌنما انخفضت أسعار إغالق  12اغالقات 
هذا واغلق سهم بادٌكو على . صفقة 149دوالر نفذت من خالل  942,164سهم بقٌمة  119,421عن االغالق السابق، حٌث بلغ حجم التداول % 0.72
اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن فقد اغلق . دوالر 1,112,584سهم بقٌمة  695,938، وقد بلغ حجم التداول %1.91دوالر مرتفعا بنسبة  1.60سعر 
.دوالر 164,085سهم بقٌمة  57,952عن االغالق السابق، حٌث بلغ حجم التداول علٌه % 1.78دوالر مرتفعا بنسبة  2.86على 

 

2014عن بياناتها المالية للنصف األول من العام  الشركاتافصاحات 

إلى أن والذي تشٌر مسودته المالٌة إلى أن  (BOP)ن أفصحت عدد من الشركات عن بٌاناتها المالٌة للنصف األول من العام الجاري، منها بنك فلسطٌ

دوالر فً النصف األول من  18,712,082دوالر مقارنة مع صافً أرباح بعد الضرٌبة بمقدار  18,981,198صافً أرباح الفترة بعد الضرٌبة قد بلغ 
عن بٌاناته التً أظهرت صافً أرباح الفترة بعد  (ISBK)هذا وقد أفصح أٌضا البنك االسالمً الفلسطٌنً . %1.4بارتفاع بلغت نسبته  2003عام 

بارتفاع  2013دوالر فً النصف األول من عام  3,361,489دوالر أمرٌكً مقارنة مع صافً أرباح بعد الضرٌبة بمقدار   3,375,400الضرٌبة قد بلغ

صافً عن بٌاناته المالٌة للنصف األول من العام الحالً، والتً أشارت الى  (PCB)واضافة الى ذلك افصح البنك التجاري الفلسطٌنً . %0.4بلغت نسبته 

 2013دوالر فً النصف األول من عام  284,671دوالر مقارنة مع صافً أرباح بعد الضرٌبة بمقدار  524,018أرباح الفترة بعد الضرٌبة قد بلغ 
عن بٌاناتها النصف سنوٌة، والتً اظهرت ارتفاع فً االرباح من (APIC)كما وافصحت الشركة العربٌة لالستثمار %. 84.1بارتفاع بلغت نسبته 

أما بالنسبة الفصاح البنك الوطنً . دوالر فً النصف األول من العام الحالً  7,799,324الى  2013دوالر فً النصف األول من العام  5,603,388
(TNB)، دوالر فً النصف األول من العام الماضً الى  1,445,622من % 54.2تشٌر بٌاناته الى ان صافً أرباحه بعد الضرٌبة ارتفع بنسبة ف

.العام الحالً مندوالر فً النصف األول  2,228,918

 

(PCB)البنك التجاري الفلسطيني 
العامة رة تم توقٌع اتفاقٌة إدراج سندات القرض التً أصدرها البنك التجاري الفلسطٌنً مؤخراً فً بورصة فلسطٌن وجرت مراسم التوقٌع فً مقر اإلدا

.للبنك التجاري الفلسطٌنً فً مدٌنة رام هللا

ها وتعتبر هذه السندات أول سندات قرض ٌتم طرحها للتداول فً تارٌخ بورصة فلسطٌن، وستدرج ضمن سوق السندات فً البورصة على أن ٌبدأ تداول
 PCB01).)تحت رمز التداول 01/09/2014اعتباراً من 

 

بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع  4.9ملٌون دٌنار مقارنة مع  5.6حوالً  14/08–10/08بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

.  ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 24.5ملٌون دٌنار مقارنة مع  28.1، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %14.8السابق وبنسبة ارتفاع 
أما عن مستوٌات األسعار،  .عقداً  15613ملٌون سهم، نفذت من خالل  24.2أما عدد األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته  2133.0نقطة مقارنة مع  2101.8فقد إنخفض الرقم القٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة  49شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  172ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %. 1.46

.شركة 91قد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم 
 

ARBK))البنك العربي 
وأن ما تم ذكره   فً نٌوٌورك  القضٌة المقامة على البنك  تطور جوهري فً مسار  البنك العربً فً بٌان أصدره خالل االسبوع، عدم وجود أيأكد

.  وهً نفس القضٌة التً أقٌمت على البنك منذ عشر سنوات  أمام القضاء األمرٌكً( قضٌة لندي)إعالمٌاً هو البدء فً إجراءات المحاكمة لهذه القضٌة 
القضاة جاك  بٌروذَكر البٌان بأنه وفً قضٌة مماثلة أقامها المدعً ماتً جٌل ضد البنك العربً، تستند بشكل كبٌر الى نفس االدلة فً قضٌة لندي، أصدر ك

بنٌة سٌئة أو  صرفواٌنشتاٌن العام الماضً حكماً لصالح البنك رد بموجبه تلك القضٌة، حٌث ذكر القاضً فً قراره أن األدلة المقدمة أثبتت أن البنك لم ٌت
.كان سبباً فً إصابة المدعً من خالل الخدمات المصرفٌة التً قدمها

سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 1.65نقطة أي بنسبة  78.30نقطة مرتفعا  4813اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على  22,014درهم نفذت من خالل  2,471,597,497سهم بقٌمة  1,394,179,930خاللها حجم التداول االجمالً 

اما شركة ارابتك القابضة %. 3.07درهم مرتفعا بنسبة  10.05درهم وأغلق على  423,222,682سهم بقٌمة  42,301,081شركة اعمار العقارٌة 
درهم  مرتفعا بنسبة  4.24درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 693,711,397سهم بقٌمة  164,187,947فقد بلغ حجم التداول علٌها 

3.42.%

 

(AIRARABIA)العربية للطيران 
ملٌون خالل الفترة نفسها العام الماضً وبنسبة ارتفاع  126.2، مقارنة مع 2014ملٌون درهم بنهاٌة النصف األول  240.9ارتفعت أرباح الشركة إلى 

، وقفز %3.62و على ضوء هذه النتائج الفصلٌة القوٌة فقد ارتفع سهم العربٌة للطٌران فً دبً خالل تداول الٌوم التالً العالن النتائج بنسبة %.  91
.ملٌون سهم 17.3ملٌون درهم، وأحجام بلغت  24.6درهم، بتداوالت بلغت قٌمتها  1.43السهم إلى مستوى 


