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 بورصة فلسطٌن
بلغ حجم التداول . عن إغالق األسبوع الماضً% 0.36نمطة أي بنسبة  1.76نمطة منخفضا  481.77أغلك مؤشر المدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

وعن مستوٌات األسعار فمد ارتفعت أسعار . صفمة 568دوالر نفذت من خالل  5,206,929سهم بمٌمة  3,289,250اإلجمالً لألسبوع المنصرم 
دٌنار منخفضا بنسبة  5.18أغلك سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 11شركات بٌنما انخفضت أسعار إغالق  7اغاللات 

هذا واغلك سهم بادٌكو . صفمة 105دوالر نفذت من خالل  497,528سهم بمٌمة  67,814عن األسبوع الماضً، حٌث بلغ حجم التداول % 0.96
اما . دوالر 1,508,785سهم بمٌمة  1,179,523عن األسبوع الماضً ، ولد بلغ حجم التداول % 0.79دوالر منخفضا بنسبة   1.26على سعر 

سهم بمٌمة  392,034حٌث بلغ حجم التداول علٌه . عن األسبوع الماضً% 0.68مرتفعا بنسبة  2.94بالنسبة لسهم بنن فلسطٌن، فمد اغلك على 
 .دوالر 1,140,778

  
 تفصحا عن بٌاناتهما المالٌة للربع األول من العام"  شركة الزٌوت النباتٌة"و " العربٌة لصناعة الدهانات"

 (VOIC)و شركة الزٌوت النباتٌة ( APC)ذكرت بورصة فلسطٌن أنها استلمت البٌانات المالٌة المرحلٌة غٌر المدلمة للشركة العربٌة لصناعة الدهانات 

وتشٌر بٌانات الشركة للربع األول من هذا العام إلى أّن صافً أرباح الفترة بعد الضرٌبة للشركة العربٌة لصناعة الدهانات لد . 31/03/2015كما فً 
بانخفاض بلغت نسبته  2014دٌناراً فً الربع األول من العام  231,767دٌناراً أردنٌاً ممارنة مع صافً أرباح بعد الضرٌبة بممدار  116,545بلغ 

دٌنارا أردنٌا، ممارنة مع  801,917أما بالنسبة لشركة الزٌوت النباتٌة تشٌر البٌانات إلى أّن صافً أرباح الفترة بعد الضرٌبة لد بلغت %. 49.7
 %.22.24بانخفاض بلغت نسبته  2014دٌنارا أردنٌا للفترة نفسها من العام  1,031,233صافً أرباح بعد الضرٌبة بممدار 

  
 بورصة عمان

ملٌون دٌنار لألسبوع  7.2ملٌون دٌنار ممارنة مع  10.5حوالً  16/04 – 12/04بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

.  ملٌون دٌنار لالسبوع السابك 36.2ملٌون دٌنار ممارنة مع  52.5، ولد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %45.3السابك وبنسبة ارتفاع 
أما عن مستوٌات . عمداً  15,230ملٌون سهم، نفذت من خالل  44.7أما عدد األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فمد بلغ 

نمطة لألسبوع السابك بإرتفاع  2100.8نمطة ممارنة مع  2146.6األسعار، فمد إرتفع الرلم المٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
 72شركة مع إغاللاتها السابمة، فمد تبٌن بأن  173ولدى ممارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %. 2.18نسبته 

 .شركة  56شركة لد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم 
  

 (CABK)بنك القاهرة عمان 
ملٌون  160لال ٌزٌد المفتً رئٌس مجلس إدارة بنن الماهرة عمان أن الهٌئة العامة للبنن وافك فً اجتماعها غٌر العادي على رفع رأسمال البنن إلى 

ووافمت الهٌئة . كل حسب مساهمته% 28ملٌون دٌنار من األرباح المدورة وتوزٌعها كأسهم مجانٌة على المساهمٌن بنسبة  35دٌنار عن طرٌك رسملة 
 .بالمئة من المٌمة االسمٌة للسهم 13فلسا للسهم الواحد، تعادل  130العامة على توصٌة مجلس اإلدارة بتوزٌع أرباح نمدٌة على المساهمٌن بمبلغ 

  
 تراجع االحتٌاطٌات األجنبٌة بالمركزي األردنً للشهر السادس على التوالً

وبحسب بٌانات المركزي، فمد %. 1.18تراجعًا على أساس شهري بلغت نسبته  2015شهدت االحتٌاطٌات األجنبٌة للبنن المركزي بنهاٌة فبراٌر 
وأكملت االحتٌاطٌات األجنبٌة بالمركزي التراجع . ملٌار دوالر 13.54ملٌون دوالر لتصل إلى ألل من  161.2تراجعت االحتٌاطٌات األجنبٌة بوالع 

والجدٌر بالذكر أن االحتٌاطٌات األجنبٌة للبنن المركزي فً . للشهر السادس على التوالً لتفمد أكثر من ملٌار دوالر من رصٌدها خالل تلن الفترة
 .ملٌار دوالر كانت األكبر ولتها لبل أن تمر بالتراجعات األخٌرة 14.54التربت من الـ  2014أغسطس عام 

  
 سوق دبً المالً

جلسات تداول بلغ خاللها  5عن إغالق األسبوع السابك، تم عمد % 8.68نمطة أي بنسبة  326نمطة مرتفعا  4080اغلك المؤشر العام لسوق دبً على 
صفمة، ولد بلغ حجم التداول على شركة  46,833درهم نفذت من خالل  5,312,214,681سهم بمٌمة   3,770,507,182حجم التداول االجمالً 

اما شركة . عن االغالق السابك% 13.99مرتفعا بنسبة  8.15درهم وأغلك على  861,234,105سهم بمٌمة  112,949,721اعمار العمارٌة  
درهم  2.92درهم، هذا واغلك سهم شركة ارابتن على سعر 533,128,624سهم بمٌمة  193,635,751ارابتن المابضة فمد بلغ حجم التداول علٌها 

 %.14.51مرتفعا بنسبة 
  

 (EMAAR)اعمار العقارٌة 
وتم إلرار التوزٌعات النمدٌة فً اجتماع للجمعٌة العمومٌة . 2014ملٌار درهم عن أرباح السنة المالٌة  1.07ألر مساهمو الشركة توزٌعات نمدٌة لدرها 
وسٌكون التوزٌع لحامل سهم الشركة حتى .  فلساً للسهم الواحد 15من رأسمال أسهم الشركة بوالع % 15العادٌة للشركة الٌوم األربعاء، وهً تعادل 

، بعضوٌة كل من دمحم 10إلى  11ووافمت الجمعٌة العمومٌة علً خفض عدد أعضاء مجلس اإلدارة من . أبرٌل الجاري 26نهاٌة جلسة ٌوم األحد 
 العبار، حسٌن الممزي، أحمد جاوه، جمال بن ثنٌة، أحمد المطروشً، مروان عابدٌن، جمال المري، عارف المهٌري، عبدالرحمن الحارب و عبدهللا

 3.3صافً أرباح بمٌمة  2014خالل عام " إعمار"وحممت .  كما وافمت العمومٌة على إعادة انتخاب دمحم العبار رئٌسا لمجلس إدارة الشركة.  بالٌوحة
السعر المستهدف لشركة " بنن ُعمان العربً" وحدّدت وحدة األبحاث بـ. 2013ممارنة بصافً األرباح المسجل فً % 30ملٌار درهم، بنمو لدره 

ملٌار  9.9ملٌار درهم ممابل  10.5الى  2015وتولع بنن عمان العربً أن ترتفع إٌرادات إعمار بنهاٌة .درهم  9.6عند مستوى " إعمار العمارٌة"
 .ملٌار درهم 3.3ملٌار درهم  بنهاٌة العام الجاري ممابل  2.8، بٌنما تولعت أن ٌنخفض صافً الدخل الى 2014درهم بعام 

 


