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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالً لألسبوع . عن إغالق األسبوع الماضً% 1.32نمطة أي بنسبة  6.57نمطة مرتفعا  504.76أغلك مؤشر المدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

شركة بٌنما انخفضت  13وعن مستوٌات األسعار فمد ارتفعت أسعار اغاللات . صفمة 594دوالر نفذت من خالل  13,126,788سهم بمٌمة  5,401,591المنصرم 

عن األسبوع الماضً، حٌث بلغ حجم التداول % 2.41دٌنار مرتفعا  5.94أغلك سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركات أخرى 7أسعار إغالق 
، ولد بلغ حجم %0.79دوالر مرتفعا بنسبة   1.28هذا واغلك سهم بادٌكو على سعر . صفمة 149دوالر نفذت من خالل   7,559,912سهم بمٌمة  905,913

حٌث بلغ حجم التداول علٌه % 0.36منخفضا بنسبة  2.78اما بالنسبة لسهم بنن فلسطٌن، فمد اغلك على . دوالر  4,034,270سهم بمٌمة  3,152,450التداول 
 .دوالر 367,470سهم بمٌمة  131,713

  
 (TNB)البنن الوطني 

د األردنً، عن طرٌك ضم تحاأعلن رئٌس مجلس ادارة البنن الوطنً طالل ناصر الدٌن عن تولٌع االتفالٌة النهائٌة للشراكة االستراتٌجٌة، بٌن البنن الوطنً وبنن اال
تجدر االشارة إلى أن هذه العملٌة هً الثانٌة على التوالً التً ٌموم بها البنن الوطنً، بعد عملٌة االندماج التً .  أصول والتزامات األخٌر فً فلسطٌن إلى البنن الوطنً

اال أن الشراكة مع بنن االتحاد . جرت بٌن بنن الرفاه لتموٌل المشارٌع الصغٌرة والبنن العربً الفلسطٌنً لالستثمار، وآلت إلى هوٌة البنن الوطنً وحلته الحالٌة
الوطنً الى تحمٌك نن سٌترتب علٌها أٌضا بعد امتداد إللٌمً أوسع للبنن الوطنً وشراكة مع شرٌن استراتٌجً لوي وذي خبرة مصرفٌة واسعة من شأنها ان تدفع الب

 منحوحول حٌثٌات االتفالٌة، تم االتفاق على أن ٌتم نمل المحفظة المالٌة لبنن االتحاد األردنً فً فلسطٌن الى محفظة البنن الوطنً ممابل . المزٌد من اإلنجازات الجدٌدة
من رأس مال البنن %  10ملٌون دوالر بعد اتمام الصفمة، لتصل نسبة مساهمة بنن االتحاد األردنً  75ملٌون سهم من رأس مال البنن الوطنً البالغ  7.5بنن االتحاد 

 .الوطنً ولٌدخل على اثره بنن االتحاد شرٌكا استراتٌجٌا جدٌدا فً البنن الوطنً، ولٌسمً عضوا واحدا لتمثٌله فً مجلس اإلدارة
 

 "الصناديك العمارية المتداولة"بورصة فلسطين تنظم لماًء حول 
وخالل االجتماع، تم تسلٌط الضوء على ". الصنادٌك العمارٌة المتداولة"نظمت بورصة فلسطٌن، بالتعاون مع البنن الوطنً، فً ممره الرئٌسً برام هللا، أمس، لماًء حول 

 .  ابه باعتبارها أداة استثمارٌة هامة، وذلن من خالل تمدٌم لمحة عامة حولها ومبدأ عملها وطرق إدارتها، إضافة الى بحث أهم مزاٌا االستثمار" الصنادٌك العمارٌة"
كما تطرق اللماء . وفً سٌاق متصل، توسع الحدٌث لٌشمل الولوف على والع المطاع العماري فً فلسطٌن ومٌزاته، والصعوبات التً تواجهه وبحث سبل النهوض به

وتخلل اللماء العدٌد . ٌةالمللحدٌث حول إمكانٌة تأسٌس أدوات استثمارٌة مماثلة فً فلسطٌن بالرغم من الوالع االلتصادي الصعب، وذلن فً ظل التجارب اإلللٌمٌة والع
وذلن بهدف تنوٌع ن، من النماشات والمداخالت التً ساهمت بنجاحه، فٌما اتفك الحضور على بدء العمل لتأسٌس مثل هذا النوع من األدوات االستثمارٌة فً فلسطٌ

 .األدوات االستثمارٌة الموجودة فً المطاع االستثماري الفلسطٌنً
  

 بورصة عمان
ملٌون دٌنار لألسبوع السابك  16.6ملٌون دٌنار ممارنة مع  13.4حوالً  12/02 – 08/02بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم . ملٌون دٌنار لالسبوع السابك 83.1ملٌون دٌنار ممارنة مع  67.2، ولد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %19.2وبنسبة إنخفاض 
أما عن مستوٌات األسعار، فمد إنخفض الرلم المٌاسً . عمداً  24,994ملٌون سهم، نفذت من خالل  66.2المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فمد بلغ 

ولدى ممارنة أسعار اإلغالق %.1.56نمطة لألسبوع السابك بانخفاض نسبته  2,220.8نمطة ممارنة مع  2,186.2العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة لد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت  46شركة مع إغاللاتها السابمة، فمد تبٌن بأن  176للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة 100أسعار أسهم 
  
 مليون دينار 50يرتفع بأرباحه السنوية إلى " األردني الكويتي"

وحمك البنن . 2013بالممارنة مع أرباح عام % 5.84بنسبة  2014عن ارتفاع األرباح خالل ( JOKB)األردن  -أظهرت البٌانات المالٌة األولٌة للبنن األردنً الكوٌتً 

وبلغ صافً اإلٌرادات . خالل الفترة الممارنة( ملٌون دوالر 66.58)ملٌون دٌنار  47.4ممابل ( ملٌون دٌنار 70.48)ملٌون دٌنار  50.19أرباح خالل العام بلغت 
وأعلن البنن عن ارتفاع أرباحه منذ بداٌة العام و حتى نهاٌة سبتمبر من العام %. 1.6ملٌون دٌنار بتراجع نسبته  107.19ملٌون دٌنار ممابل  105.46التشغٌلٌة 

 .2013ملٌون دٌنار خالل نفس الفترة من العام  37.6ملٌون دٌنار ممابل  40بالممارنة مع أرباح نفس الفترة حٌث بلغت % 6.4بنسبة   2014
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ خاللها حجم  5عن إغالق األسبوع السابك، تم عمد % 0.43نمطة أي بنسبة  16.85نمطة مرتفعا  3,903.4اغلك المؤشر العام لسوق دبً على 

صفمة، ولد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العمارٌة   29,918درهم نفذت من خالل  2,994,628,238سهم بمٌمة 1,846,789,282التداول االجمالً 
اما شركة ارابتن المابضة فمد بلغ حجم التداول . عن االغالق السابك% 0.55منخفضا بنسبة  7.25درهم وأغلك على  361,125,556سهم بمٌمة  49,483,439

 %.2.90درهم مرتفعا بنسبة  3.19درهم، هذا واغلك سهم شركة ارابتن على سعر  817,263,060سهم بمٌمة  254,665,048علٌها 
  

 ((DAMACدامان العمارية 
ولالت الشركة، فً بٌان نشر على مولع . من رأس المال% 10ملٌون سهم منحة، بنسبة  500درهم للسهم، تمثل  0.10أوصى مجلس إدارة الشركة  بتوزٌع أرباح 

ملٌار سهم بمٌمة  5ملٌار درهم موزعة إلى  5وٌبلغ رأسمال الشركة . السوق، إن مجلس اإلدارة لد الترح انعماد الجمعٌة العمومٌة العادٌة للشركة فً أواخر مارس المادم
 . 2013ممارنة بالعام % 189.6، والتً أظهرت تحمٌك نمو صافً األرباح بنسبة 2014وأعلنت الشركة االثنٌن عن نتائجها المالٌة لعام . اسمٌة درهم واحد للسهم

  
 (EMAAR)إعمار العمارية 

.  ملٌون ورلة مالٌة 87ملٌون جنٌه ممسمة على ما ٌمرب من  878تمدمت شركة اعمار مصر للتنمٌة ٌوم االربعاء، بطلب للمٌد بالبورصة المصرٌة، برأسمال ٌبلغ نحو 
االوراق المالٌة المصري خطوة  سوقلال دمحم جاب هللا، مدٌر التداول لدى التوفٌك لتداول االوراق المالٌة، ان إلدام اعمار االماراتٌة على لٌد وحدتها العاملة فً مصر ب

سٌساهم فً ازالة عٌوب المؤشر الرئٌسً للبورصة المصرٌة " اعمار مصر"وأضاف أن لٌد . اٌجابٌة تدلل على اٌجابٌة المناخ االستثماري فً مصر خالل الفترة الممبلة
 .، كما سٌسهم فً فتح الطرٌك امام شركات آخرى لدخول السوق"التجاري الدولً"الذي ٌهٌمن علٌه 

 


