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PLAZAJOD1.641.640.00%000

PMHCUSD0.830.830.00%22,0001,660
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PSEUSD4.994.990.00%000
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RSRJOD3.203.200.00%000

TICUSD1.131.102.73%11,0001,130

TNBUSD1.231.202.50%3535,06042,632

TRUSTUSD2.502.500.00%000

UCIUSD0.420.420.00%910,1314,252

VOICJOD7.707.700.00%000

WASSELJOD0.830.830.00%91,1681,367
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بورصة فلسطين

بلغ حجم التداول اإلجمالً . عن إغالق األسبوع الماضً% 2.28  نقطة أي بنسبة 12.34نقطة منخفضا  529.34أغلق مؤشر القدس نهاٌة األسبوع الحالً على 
شركة  11وعن مستوٌات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 906دوالر نفذت من خالل  4,295,742سهم بقٌمة  1,956,865لألسبوع المنصرم 

عن اغالق األسبوع % 2.63دٌنار منخفضا بنسبة  5.55أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 11بٌنما انخفضت أسعار إغالق 
دوالر منخفضا بنسبة  1.50هذا واغلق سهم بادٌكو على سعر . صفقة 88دوالر نفذت من خالل  719,934سهم بقٌمة  91,196السابق، حٌث بلغ حجم التداول 

عن % 2.56دوالر مرتفعا بنسبة  3.20فقد اغلق على   اما بالنسبة لسهم بنك فلسطٌن. دوالر 534,601سهم بقٌمة  340,041، وقد بلغ حجم التداول 9.09%
. دوالر 2,185,471سهم بقٌمة  689,200االغالق السابق، حٌث بلغ حجم التداول علٌه 

2014فصاح عن البيانات المالية للربع األول من العام اال

وتشٌر بٌانات الشركة للربع األول . 31/03/2014كما فً ( WATANIYA)استلمت بورصة فلسطٌن البٌانات المالٌة المرحلٌة غٌر المدققة لشركة موباٌل الوطنٌة 

 2013دوالر فً الربع األول من العام ( 6,290,359)دوالر أمرٌكً مقارنة مع خسارة بمقدار ( 4,370,179)من هذا العام إلى أن خسارة الفترة قد بلغت 
، التً تشٌر بٌاناتها للربع األول من هذا العام (PEC)كما واستملت بورصة فلسطٌن البٌانات المالٌة للشركة الفلسطٌنٌة للكهرباء %. 30.5لتنخفض الخسارة بنسبة 

دوالر أمرٌكً  3,177,996إلى أن صافً أرباح الفترة قد بلغ 

هذا وقد تسلمت البورصة أٌضا البٌانات %. 4.1بانخفاض بلغت نسبته  2013دوالر فً الربع األول من العام  3,313,210مقارنة مع صافً أرباح بمقدار 
دوالر أمرٌكً مقارنة مع صافً أرباح بعد الضرٌبة بمقدار  1,968,953صافً أرباح الفترة بعد الضرٌبة حٌث بلغ ، (AIB)المالٌة للبنك األسالمً العربً 

صافً أرباح الفترة قبل الضرٌبة ما قدره  (QUDS)فً حٌن حقق بنك القدس %. 152.3بارتفاع بلغت نسبته  2013دوالر فً الربع األول من العام  780,404

، فقد حقق (PCB)أما بالنسبة الفصاح البنك التجاري الفلسطٌنً . 2013دوالر فً الربع األول من العام  1,554,015دوالر أمرٌكً مقارنة مع  2,267,620

دوالر فً الربع األول من العام  498,740دوالر أمرٌكً مقارنة مع صافً أرباح قبل الضرٌبة بمقدار  274,886البنك صافً أرباح قبل الضرٌبة بمقدار 
%.  44.9بانخفاض بلغت نسبته  2013

 

(24/2014-20)اجتماعات الهيئات العامة 

كما وأقرت الهٌئة . من القٌمة االسمٌة للسهم% 4.5توزٌع ارباح نقدٌة على المساهمٌن بنسبة  (PMHC)أقرت الهٌئة العامة لشركة فلسطٌن لتموٌل الرهن العقاري 

 (JPH)أما بالنسبة لشركة القدس للمستحضرات الطبٌة . من القٌمة االسمٌة للسهم% 10توزٌع أرباح نقدٌة بنسبة  (TRUST)العامة لشركة ترست العالمٌة للتأمٌن 

.  من القٌمة االسمٌة للسهم% 7فقد أقرت الهٌئة العامة للشركة توزٌع أرباح نقدٌة على المساهمٌن بنسبة 

 

بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع السابق  7.6ملٌون دٌنار مقارنة مع  10.1حوالً  24/04–20/04بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم . ملٌون دٌنار لالسبوع السابق 38.0ملٌون دٌنار مقارنة مع  50.6، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %33.1وبنسبة ارتفاع 
أما عن مستوٌات األسعار، فقد إنخفض الرقم  .عقدا   18,162ملٌون سهم، نفذت من خالل  46.4المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار %. 0.47نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته  2,177نقطة مقارنة مع  2,167القٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة قد أظهرت ارتفاعا  فً أسعار أسهمها،  62شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبٌن بأن  172اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة 81بٌنما انخفضت أسعار أسهم 

(CABK)بنك القاهرة عمان 
ملٌون دٌنار من األرباح المدورة  25ملٌون دٌنار، وذلك عن طرٌق رسملة  125وافقت الهٌئة العامة للبنك فً اجتماعها غٌر العادي على رفع رأسمال البنك إلى 

كما وافقت الهٌئة العامة للبنك فً اجتماعها العادي على توصٌة مجلس اإلدارة بتوزٌع أرباح %. 25واالحتٌاطات وتوزٌعها على المساهمٌن كأسهم مجانٌة وبنسبة 
. من القٌمة االسمٌة للسهم% 17فلسا للسهم، أي بنسبة   170نقدٌة على المساهمٌن بمبلغ 

 

سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ خاللها حجم  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 6.85نقطة أي بنسبة  326.27نقطة مرتفعا  5,088اغلق المؤشر العام لسوق دبً على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارٌة  68,687درهم نفذت من خالل  14,301,992,570سهم بقٌمة  4,567,564,189التداول االجمالً 
اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول علٌها %. 5.37درهم مرتفعا بنسبة  10.80درهم وأغلق على  1,592,290,998سهم بقٌمة  148,730,334
%.25.04درهم  مرتفعا بنسبة  8.74درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  4,004,344,234سهم بقٌمة  487,553,326

 

(EMAAR)إعمار العقارية 
نقدا  وكأسهم إضافٌة، وذلك خالل اجتماع الجمعٌة العمومٌة للشركة ( ملٌار دوالر 2.18)ملٌار درهم  8أعلنت الشركة عن توزٌع أرباح نقدٌة إجمالٌة بقٌمة تتجاوز 

باإلضافة إلى توزٌع ( ملٌون دوالر 265.5)ملٌون درهم  975أي ما ٌعادل نحو % 15وٌتضمن ذلك توزٌع أرباح نقدٌة بنسبة . 23/04/2014الذي عقد بتارٌخ 
هذا وقد توقعت الشركة أن ٌبلغ صافً أرباحها لعام (. ملٌار دوالر 1.94)ملٌار درهم  7.12ملٌون سهم، تبلغ قٌمتها الٌوم  650أسهم منحة إضافٌة، أي % 10

.  2018فً ملٌار درهم 10سنوٌا، إلى أن تصل إلى مبلغ % 20ملٌار درهم، وأن تستمر األرباح فً النمو وبنسب كبٌرة ال تقل عن  3، مبلغ 2014

 

(DIC)دبي لالستثمار 
التً أوصى بها المجلس، وذلك بناء على طلب % 5بدال من % 7مجلس اإلدارة إلى  عدلت الجمعٌة العمومٌة العادٌة للشركة توزٌعات أسهم المنحة التً أوصى بها

، وأقرت الجمعٌة العمومٌة غٌر العادٌة المنعقدة بالتزامن مع الجمعٌة العادٌة، رفع نسبة 2013عن العام % 7بعض المساهمٌن، وأقرت توزٌع أرباح نقدٌة بنسبة 
 265تبلغ نحو  2014كما وأعلنت الشركة أن صافً أرباحها المتوقعة خالل الربع األول من العام الجاري %.  35إلى % 20تملك األجانب فً أسهم الشركة من 

%.  26، بارتفاع بلغت نسبته 2013ملٌون درهم سجلتها فً الربع األول من العام  211ملٌون درهم مقارنة بـ 


