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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضً% 0.65نمطة أي بنسبة  3.24نمطة منخفضا   498.19أغلك مؤشر المدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

وعن مستوٌات األسعار فمد ارتفعت أسعار . صفمة 529دوالر نفذت من خالل  3,261,486سهم بمٌمة  2,491,270اإلجمالً لألسبوع المنصرم 
دٌنار دون أي تغٌٌر عن  5.80أغلك سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 12شركات بٌنما انخفضت أسعار إغالق  5اغاللات 

  1.27هذا واغلك سهم بادٌكو على سعر . صفمة 104دوالر نفذت من خالل   744,351سهم بمٌمة  91,054األسبوع الماضً، حٌث بلغ حجم التداول 
 2.79اما بالنسبة لسهم بنن فلسطٌن، فمد اغلك على . دوالر  123,738سهم بمٌمة  96,406، ولد بلغ حجم التداول %2.31دوالر منخفضا بنسبة 

 .دوالر 568,353سهم بمٌمة  203,221حٌث بلغ حجم التداول علٌه % 0.36منخفضا بنسبة 
  

 هيئة سوق رأس المال تستعد إلنهاء المرحلة التجريبية من تطبيك نموذج لياس حوكمة الشركات
، والذي تم تطوٌره Scorecardأعلنت هٌئة سوق رأس المال الفلسطٌنٌة أنها بصدد إنهاء المرحلة التجرٌبٌة من تطبٌك نموذج لٌاس حوكمة الشركات 

، وٌهدف هذا النموذج الى لٌاس مدى التزام الشركات 2014وادخل حٌز التنفٌذ التجرٌبً خالل العام " IFC"مؤخراً بالتعاون مع مؤسسة التموٌل الدولٌة 

ٌة فً دولالمساهمة العامة بمواعد حوكمة الشركات على اساس كمً وموضوعً وبطرٌمة علمٌة ممنهجة تتسم بالشفافٌة والوضوح وفما ألحدث الممارسات ال
وعمدت الهٌئة مؤخراً مجموعة من اللماءات مع اإلدارات التنفٌذٌة للشركات المساهمة . هذا المجال، وهً تجربة نوعٌة تنفرد بها فلسطٌن بٌن دول المنطمة

 العامة المدرجة وذلن لمنالشة المرحلة التجرٌبٌة من تطبٌك نموذج لٌاس حوكمة الشركات
  

 العالمية لتحليل وتمييم مخاطر االئتمان للشركات والمشاريع" موديز"بنن فلسطين يولع اتفالية مع 
سٌساعد البنن  لذيولع بنن فلسطٌن اتفالٌة هً األولى من نوعها مع مؤسسة مودٌز العالمٌة لتمٌٌم مخاطر االئتمان للشركات والمشارٌع الصغٌرة والكبٌرة، ا

وٌعتبر برنامج مودٌز، الذي  .على المدٌٌن المرٌب والبعٌد فً اتخاذ المرارات المتعلمة بمنح التسهٌالت االئتمانٌة للعمالء وتموٌل المشارٌع المختلفة فً الوطن

كما ٌستخدم البرنامج فً كثٌر من . أصبح ٌستخدمه بنن فلسطٌن، من أفضل النظم العالمٌة فً التمٌٌم االئتمانً لعمالء المشارٌع الصغٌرة والشركات الكبرى
 .،وعدد من البنون الرائدة فً الشرق األوسط والخلٌج العربJPMorganًو HSBCالبنون الرٌادٌة فً العالم، مثل؛

  
 بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع  13.0ملٌون دٌنار ممارنة مع  16.6حوالً  05/02 – 01/02بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما . ملٌون دٌنار لالسبوع السابك 64.9ملٌون دٌنار ممارنة مع  83.1، ولد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %28.0السابك وبنسبة ارتفاع 
أما عن مستوٌات األسعار، فمد . عمداً  30,819ملٌون سهم، نفذت من خالل  85.3عدد األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فمد بلغ 

نمطة لألسبوع السابك بإرتفاع نسبته  2,169.6نمطة ممارنة مع  2,220.8إرتفع الرلم المٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة لد  97شركة مع إغاللاتها السابمة، فمد تبٌن بأن  178ولدى ممارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %.2.36

 .شركة 51أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم 
  

 (ARBK)البنن العربي 
ملٌون دوالر فً نهاٌة  501.9ملٌون دوالر ممارنة بـ  577.2، حٌث بلغت االرباح الصافٌة 2014حممت مجموعة البنن العربً نتائج اٌجابٌة خالل العام 

وذكر البنن العربً فً بٌان له، أمس، أنه لتعزٌز نسبة . وجاءت هذه النتائج لتثبت متانة وضعه المالً وجودة اصوله%. 15محممة نموا بنسبة  2013العام 
أرباحاً % 12، 2014للعام % 24.5كفاٌة رأس المال والمدرة على التوسع والنمو، أوصى مجلس إدارة البنن العربً بتوزٌع أرباح على المساهمٌن بنسبة 

 نمدٌة ومنح سهمٌن مجانٌٌن لكل ستة عشر سهما
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ  5عن إغالق األسبوع السابك، تم عمد % 5.77نمطة أي بنسبة  212.13نمطة مرتفعا  3,886.5اغلك المؤشر العام لسوق دبً على 

صفمة، ولد بلغ حجم التداول على شركة  46,374درهم نفذت من خالل  4,665,711,048سهم بمٌمة  2,697,290,354خاللها حجم التداول االجمالً 
اما شركة ارابتن . عن االغالق السابك% 8.81مرتفعا بنسبة  7.29درهم وأغلك على  868,265,553سهم بمٌمة 119,829,050اعمار العمارٌة  

درهم مرتفعا  3.10درهم، هذا واغلك سهم شركة ارابتن على سعر  726,784,930سهم بمٌمة 235,304,957المابضة فمد بلغ حجم التداول علٌها 
 %.6.90بنسبة 

  
 (ARTC)أرابتن المابضة 

وأوضحت الشركة فً  .ملٌون درهم من شركة إعمار العمارٌة بدبً 375بعمدٌن لٌمتهما " أرابتن لإلنشاءات"أعلنت الشركة عن فوزها مؤخراً عبر شركتها 

وأضافت أن العمد ". إعمار"ٌشمل فلل تاون هاوس فً مشروع مٌرا السكنً التابع لـ 2016بٌان على السوق أن المشروع األول الممرر تسلٌمه فً ماٌو 
 .  ملٌون درهم 166بمٌمة  2016،  والممرر تسلٌمه فً مارس "المرابع العربٌة"الثانً ٌتعلك ببناء مجموعة من الفلل ضمن مشروع 

  
  (DIC)دبي لإلستثمار

 31من رأس مال الشركة للمساهمٌن عن السنة المنتهٌة فً % 18بتوزٌع  -المدرجة بسوق دبً المالً -(DIC)أوصى مجلس إدارة دبً لإلستثمار :مباشر

وتمدٌم اسهم منحة % 12وأوضحت الشركة فً بٌان لها أن المجلس أوصى بتوزٌع أرباح نمدٌة بنسبة .ملٌون درهم  642.3، ما ٌعادل 2014دٌسمبر 
وحممت الشركة ارتفاع فً صافً أرباحها خالل % .48بنسبة  2014وتمترب التوزٌعات الممترحة من حوالً نصف ارباح العام . للمساهمٌن% 6بنسبة 
 .ملٌون درهم 822.32الممدرة بـ  2013ملٌار درهم بالممارنة مع أرباح عام  1.341حٌث بلغت % 63بنسبة  2014عام 

 


