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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالً لألسبوع المنصرم . عن إغالق األسبوع الماضً% 0.94نمطة أي بنسبة  4.76نمطة منخفضا  500.03أغلك مؤشر المدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

 14شركات بٌنما انخفضت أسعار إغالق  10وعن مستوٌات األسعار فمد ارتفعت أسعار اغاللات . صفمة 427دوالر نفذت من خالل  2,804,635سهم بمٌمة  1,143,415
سهم بمٌمة  182,864عن األسبوع الماضً، حٌث بلغ حجم التداول % 1.02دٌنار منخفضا بنسبة  5.84أغلك سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى

سهم بمٌمة  202,307، ولد بلغ حجم التداول %1.53دوالر منخفضا بنسبة   1.29هذا واغلك سهم بادٌكو على سعر . صفمة 84دوالر نفذت من خالل   1,513,593
 .دوالر 120,510سهم بمٌمة  43,603حٌث بلغ حجم التداول علٌه %. 0.72منخفضا بنسبة  2.75اما بالنسبة لسهم بنن فلسطٌن، فمد اغلك على . دوالر 262,678

  
 سلطة النقد

، الذي ٌسلط الضوء على آخر التحدٌثات التً طرأت على تنبؤات سلطة النمد المتعلمة بنمو الناتج 2015أصدرت سلطة النمد الفلسطٌنٌة تمرٌر التنبؤات االلتصادٌة الربعٌة للعام 
وتستند هذه التنبؤات إلى التغٌرات السٌاسٌة وااللتصادٌة الجدٌدة على الساحة الفلسطٌنٌة، والتغٌرات التً طرأت  2015المحلً اإلجمالً الحمٌمً المتولع للربع األول من العام 

أشارت نتائج تنبؤات سلطة النمد إلى أنه من غٌر المتولع أن . على بٌانات الحسابات المومٌة الربعٌة ومؤشرات سوق العمل الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطٌنً
 2015لمجمل العام % 2.4، و2014عن الربع المناظر من العام % 1.3، حٌث ٌمارب معدل النمو الحمٌمً المتولع للربع األول 2015ٌحمك االلتصاد تعافٌاً كبٌراً خالل العام 

 لٌةتجدر اإلشارة إلى أن هذه التنبؤات تبمى عرضة لحالة االستمرار االلتصادي والسٌاسً، خاصة وأن االلتصاد الفلسطٌنً ٌعمل فً ظل بٌئة عا. 2014ممارنة مع العام 
 .المخاطر

  
 (TIC)التكافل للتأمين 

العامة والمركبات السارٌة الصادرة عن شركة العرب للتأمٌن لشركة  ولعت شركة التكافل للتأمٌن اتفالٌة لشراء محفظة شركة العرب للتأمٌن، تحول بموجبها بوالص التأمٌنات
توصلت شركة التكافل الفلسطٌنٌة للتأمٌن مع شركة العرب الى اتفاق تموم بموجبه شركة التكافل بشراء كافة التأمٌنات العامة : ولال مدٌر عام شركة التكافل دمحم الرٌماوي. التكافل

تطورا الفتا ونتائج   2014و من الجدٌر بالذكر بأن شركة التكافل شهدت خالل عام . وتأمٌنات المركبات وتوفٌر التغطٌة التأمٌنٌة بشكل لانونً لحٌن انتهاء مدة تأمٌن تلن الوثائك
من المٌمة % 15فٌما اوصى مجلس ادارة الشركة بتوزٌع ارباح نمدٌة على السادة المساهمٌن بنسبة % 31ممتازة بحسب البٌانات المالٌة االولٌة، حٌث حممت نموا فً االنتاج بلغ 

 .االسمٌة للسهم
  

 اجتماعات و توصيات مجالس ادارة الشركات في بورصة فلسطين
و أوصى  07/03/2015، اجتمع مجلس االدارة فً تارٌخ (NCI) الشركة الوطنٌة لصناعة الكرتون: استمرت خالل االسبوع اجتماعات مجالس االدارة للشركات المدرجة التالٌة

، اجتمع (PADICO)شركة فلسطٌن للتنمٌة و االستثمار %. 10و أوصى توزٌع  09/03/2015، اجتمع المجلس فً (PIIC)شركة فلسطٌن لالستثمار الصناعً . نمدا% 8توزٌع 

 .  نمدا% 5أسهم و % 10و أوصى بتوزٌع  12/03/2015، اجتمع المجلس فً (QUDS)بنن المدس . نمدا% 5، و أوصى توزٌع 10/03/2015المجلس فً 
  

 بورصة عمان
ملٌون دٌنار لألسبوع السابك وبنسبة إنخفاض  8.9ملٌون دٌنار ممارنة مع  8.3حوالً  12/03 – 08/03بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة . ملٌون دٌنار لالسبوع السابك 44.5ملٌون دٌنار ممارنة مع  41.7، ولد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً 6.2%
أما عن مستوٌات األسعار، فمد إنخفض الرلم المٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عمداً 15,183ملٌون سهم، نفذت من خالل  40.3خالل هذا األسبوع فمد بلغ 

 169ولدى ممارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %. 0.1نمطة لألسبوع السابك بانخفاض نسبته  2,187.1نمطة ممارنة مع  2,185.9
 .شركة 88شركة لد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم  43شركة مع إغاللاتها السابمة، فمد تبٌن بأن 

  
 ضعف 12األرباح السنوية لشركة التأمين األردنية ترتفع بأكثر من 

 270.43البالغة  2013أضعاف أرباح الشركة عن عام  13ملٌون دٌنار وهو ما ٌمترب من  3.51بمٌمة  2014أنها حمك أرباح عن العام المالً ( JOIN)لالت التأمٌن األردنٌة 

ممابل خسائر  2014ملٌون دٌنار عن عام  1.04وأوضحت البٌانات المالٌة للشركة تحول خسائر الموجودات المالٌة واالستثمارات إلى أرباح لتجنً الشركة . ألف دٌنار
ملٌون  35.29لٌصل إلى  2014ملٌون دٌنار فً مجموع اإلٌرادات عن عام  4.57كما حمك الشركة نمو لٌمته . 2013ألف دٌنار عن عام  178.79موجودات مالٌة بمٌمة 

وكان مجلس إدارة الشركة لد حدد دعا أمس لالجتماع السنوي العادي للشركة لمنالشة جدول األعمال المتضمن لتوصٌة . 2013ملٌون دٌنار  عن عام  30.73دٌنار ممابل 
 .  من رأسمال الشركة المصرح به% 7ملٌون دٌنار وبنسبة  2.1بتوزٌع أرباح على المساهمٌن بإجمالً 

  
 (JOPT)شركة مصفاة البترول األردنية 

ملٌون دوالر ألغراض تموٌل مشترٌاتها  250لال الرئٌس التنفٌذي لشركة مصفاة البترول األردنٌة، المهندس عبدالكرٌم العالوٌن، إن الشركة الترضت خالل االسبوع الماضً 
أن المرض تم الحصول علٌه بالدوالر األمٌركً وبسعر فائدة جٌد بالنسبة للشركة، مبٌنا بأن بعض البنون المحلٌة أٌضا . من األسواق العالمٌة للنفط محلٌا من ستاندرد تشارترد

وحول مجموع المروض المستحمة على الشركة، . ولفت العالوٌن إلى أن االلتراض هو اجراء اعتٌادي تموم به الشركة لتأمٌن احتٌاجات المملكة من المشتمات النفطٌة. شاركت به
ملٌون دٌنار من رأسمال شركة تسوٌك  7.5كما أفصحت الشركة بأنها لامت بتسدٌد مبلغ ".ملٌون دٌنار 800مجموع المروض حتى هذا الولت وصلت لرابة "بٌن العالوٌن أن 

 .ملٌون دٌنار 15من المٌمة المتبمٌة على الشركة والبالغة %  50المنتجات البترولٌة وهو ما ٌمثل 
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول  5عن إغالق األسبوع السابك، تم عمد % 1.06نمطة أي بنسبة  39.77نخفضا نمطة م  3,707.8اغلك المؤشر العام لسوق دبً على 

سهم  39,745,101صفمة، ولد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العمارٌة   20,975درهم نفذت من خالل 1,814,912,291سهم بمٌمة  1,243,042,912االجمالً 
سهم بمٌمة  46,414,716اما شركة ارابتن المابضة فمد بلغ حجم التداول علٌها . عن االغالق السابك% 0.98منخفضا بنسبة  7.06درهم وأغلك على  281,069,646بمٌمة 

 %.0.34درهم مرتفعا بنسبة  2.92درهم، هذا واغلك سهم شركة ارابتن على سعر  135,173,417
  

 (DIC)دبي لالستثمار 
الجتماع الجمعٌة العمومٌة السنوٌة العادٌة، وسٌكون االجتماع فً ممر الشركة، وذلن لمنالشة التوزٌعات  2015أبرٌل  8لالت الشركة ، أن مجلس إدارة الشركة حدد ٌوم 

للمساهمٌن، عن السنة المالٌة المنتهٌة % 6وتمدٌم أسهم منحة بنسبة % 12وأشار بٌان نشر على مولع سوق دبً المالً، أن الجمعٌة ستنالش توزٌع أرباح نمدٌة بنسبة . السنوٌة
وٌُذكر أن وزعت الشركة أرباح على المساهمٌن عن السنة المالٌة % . 48بنسبة  2014وتمترب التوزٌعات الممترحة من حوالً نصف أرباح العام . 2014دٌسمبر  31فً 

ملٌار درهم  1.341حٌث بلغت % 63بنسبة  2014وحممت الشركة ارتفاع فً صافً أرباحها خالل عام . أسهم منحة% 7نمداً و% 7موزعة على % 14بوالع  2013
 .ملٌون درهم 822.32الممدرة بـ  2013بالممارنة مع أرباح عام 

 


