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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالً لألسبوع . عن إغالق األسبوع الماضً% 2.67نمطة أي بنسبة  12.6نمطة مرتفعا  484.47أغلك مؤشر المدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

شركة بٌنما انخفضت  14وعن مستوٌات األسعار فمد ارتفعت أسعار اغاللات . صفمة 624دوالر نفذت من خالل  2,635,201سهم بمٌمة  1,632,787المنصرم 
عن األسبوع الماضً، حٌث بلغ حجم التداول % 2.94دٌنار مرتفعا بنسبة  5.25أغلك سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركات أخرى 4أسعار إغالق 

، ولد بلغ حجم التداول %0.79دوالر مرتفعا بنسبة   1.27هذا واغلك سهم بادٌكو على سعر . صفمة 126دوالر نفذت من خالل   559,230سهم بمٌمة  76,810
سهم  168,103حٌث بلغ حجم التداول علٌه %. 6.18مرتفعا بنسبة  2.92اما بالنسبة لسهم بنن فلسطٌن، فمد اغلك على . دوالر 781,657سهم بمٌمة  611,525

 .دوالر 464,652بمٌمة 
  

   (NIC)التأمين الوطنية
من المٌمة االسمٌة للسهم ابتداء من الخامس من % 15ألرت الهٌئة العامة شركة التأمٌن الوطنٌة توصٌة مجلس اإلدارة بخصوص توزٌع األرباح على المساهمٌن بنسبة 

واالحتٌاطات الواردة ات واستمعت الهٌئة العامة إلى التمرٌر المالً للشركة ومنالشة الحسابات الختامٌة والمٌزانٌة السنوٌة والمصادلة علٌها وعلى جمٌع المخصص. أبرٌل
ا ٌتعلك ل مفٌها، ومن ثم الموافمة على توصٌة مجلس اإلدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، وإخالء طرف أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن ك

كما وافمت الهٌئة العامة على تجدٌد التعالد مع براٌس وتر هاوس كوبرز فلسطٌن لتدلٌك حسابات الشركة عن .31/12/2014بتصرفاتهم عن السنة المالٌة المنتهٌة فً 
 .، وتفوٌض مجلس اإلدارة بتحدٌد أتعابهم31/12/2015السنة المنتهٌة فً 

  
 بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع السابك وبنسبة  11.4ملٌون دٌنار ممارنة مع  11.7حوالً  02/04 – 29/03بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة التً . ملٌون دٌنار لالسبوع السابك 56.8ملٌون دٌنار ممارنة مع  58.5، ولد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %3.0ارتفاع 
أما عن مستوٌات األسعار، فمد إنخفض الرلم المٌاسً العام ألسعار . عمدا   16,301ملٌون سهم، نفذت من خالل  46.8سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فمد بلغ 

ولدى ممارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة % 0.46نمطة لألسبوع السابك بانخفاض نسبته  2143.1نمطة ممارنة مع  2,133.2األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
 59شركة لد أظهرت ارتفاعا  فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم  65شركة مع إغاللاتها السابمة، فمد تبٌن بأن  168أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة
  

  (BOJX)بنك األردن
ملٌون  31من المٌمـة االسـمٌة للسـهم بمٌمة % 20مارس، توزٌع أرباح نمدٌة على المسـاهمٌن بنسبة  28ألرت الهٌئة العامة لمساهمً البنن فً اجتماعها الٌوم السبت 

، ارتفاع 2014وأظهرت البٌانات المالٌة للبنن للعام . ، إلى جانب الموافمة على بمٌة بنود جدول األعمال2014وألرت الهٌئة العامة البٌانات المالٌة للبنن لسنة . دٌنار
 .خالل عام( ملٌون دوالر 51.3)ملٌون دٌنار  36.39ممابل ( ملٌون دوالر 63.2)ملٌون دٌنار 44.8لتصل إلى % 23.16صافً األرباح بنسبة 

  
 (ARBK)البنك العربي 

وأضاف البنن فً بٌان . إن اجتماع الهٌئة العامة العادي وافك على توزٌع األرباح النمدٌة واألسهم المجانٌة -المدرج ببورصة األردن  -( ARBK)لال البنن العربً 

وأضاف البنن فً بٌان على المولع الرسمً للبورصة أنه . من رأس المال% 12نشرعلى مولع سوق األردن ان العمومٌة ألرت بتوزٌع أرباح على المساهمٌن بنسبة 
ا توزع مجان ا على المساهمٌن، لٌرتفع رأس المال بعد الزٌادة الى  16أسهما بوالع سهمٌن ممابل كل % 12.5ستم توزٌع  وحمك البنن . سهم/ملٌون دٌنار  640.8سهم 

 2013ملٌون دوالر خالل عام  501.9ملٌون دوالر بالممارنة مع   577.2إلى % 15بنسبة  2014ارتفاع فً األرباح السنوٌة خالل عام 
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ خاللها حجم  5عن إغالق األسبوع السابك، تم عمد % 6.09نمطة أي بنسبة  207.45نمطة مرتفعا  3,614.7اغلك المؤشر العام لسوق دبً على 

صفمة، ولد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العمارٌة   23,381درهم نفذت من خالل  2,212,487,042سهم بمٌمة   1,406,067,817التداول االجمالً 
اما شركة ارابتن المابضة فمد بلغ حجم التداول . عن االغالق السابك% 9.78مرتفعا بنسبة  7.06درهم وأغلك على  438,787,677سهم بمٌمة  65,783,726

 %.8.56درهم مرتفعا بنسبة  2.41درهم، هذا واغلك سهم شركة ارابتن على سعر  334,632,845سهم بمٌمة  143,127,587علٌها 
  

 (UPP)االتحاد العقارية 
لتموٌل مشارٌع جدٌدة، مشٌرا  إلى أن ( ملٌون دوالر 191)ملٌون درهم  700لال مدٌر عام الشركة إن الشركة تجري محادثات مع عدة بنون محلٌة اللتراض نحو 

 271بحلول شهر ٌولٌو، مع بناء " غرٌن كومٌونٌتً"فٌال وشمة فً  226أسعار الفائدة التً تتفاوض علٌها الشركة مناسبة جدا ، وأضاف الشركة تخطط لبدء تطوٌر 
و من الجدٌر بالذكر ان الشركة . 2019أبراج، من المتولع اكتمالها فً العام  5مسكن فً  700كما تعتزم الشركة بناء  2017بحلول العام ،" موتور سٌتً"منزال  فً 

 .لتطوٌر مشارٌع متعددة االستخدامات 2020تفاوض لشراء أراض فً محٌط المولع الذي سٌحتضن فعالٌات إكسبو 
  

  (ARTC)أرابتك 
اإلماراتٌة تنفٌذ وإنشاء وحدات إسكان متوسط بعدد ملٌون وحدة على أن تموم الدولة بتوفٌر " أرابتن المابضة"لالت وكالة أنباء إن الحكومة المصرٌة وافمت على طلب 

ما ٌفٌد أنها ال "ولالت إن أرابتن أرسلت . وأضافت الوكالة الرسمٌة أن تطوٌر البنٌة التحتٌة للمشروع سٌكون على عاتك شركة أرابتن فً ممابل األرض. لطع األراضى
ملٌون دوالر أمرٌكى إلى  180ألف وحدة كما أنها ال تمانع من تحوٌل مبلغ  100تمانع فى التصار المرحلة األولى من المشروع بمدٌنة العبور ومدٌنة بدر بإجمالى 

 .وأرابتن مصر للتنمٌة هً الشركة التً تأسست لتنفٌذ مشروع الملٌون وحدة. خالل األشهر الستة األولى من المشروع" أرابتن مصر للتنمٌة العمارٌة"حساب شركة 
  

   (ARAMEX)أرامكس
من % 51واذ على ستحلالت شركة أرامكس، المدرجة بسوق دبً المالً، إن مجلس اإلدارة لد لرر، فً اجتماعه الذي عمده أمس األربعاء المضً لدما  فً عملٌة اال

، وأن لٌمة الصفمة تصل إلى "سً بً كً سوفت سوفتوٌر"وأشار بٌان نشر على مولع السوق إلى أن الشركة تعمل فً مجال تمنٌة المعلومات تحت اسم . شركة تركٌة
بنسبة  2013ملٌون درهم بالعام  278ملٌون درهم، ممابل  318.4ارتفاع صافً األرباح إلى  2014وأظهرت البٌانات المالٌة لشركة أرامكس لعام . ملٌون درهم 31

  .مالٌٌن درهم 205فلسا  للسهم، بمٌمة  14من رأس المال، بوالع % 14ولررت الشركة توزٌع أرباح نمدٌة على المساهمٌن بنسبة %. 15نمو بلغت 
 


