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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.76نقطة أي بنسبة  3.84نقطة منخفضا  500.92أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

.  شركة أخرى 14شركات بينما انخفضت أسعار إغالق  9وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 681دوالر نفذت من خالل  2,892,172سهم بقيمة  2,054,804

 95دوالر نفذت من خالل   588,745سهم بقيمة  70,408عن األسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 0.84دينار منخفضا  5.89أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى 

اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر 683,990سهم بقيمة  530,461، وقد بلغ حجم التداول %1.56دوالر مرتفعا بنسبة   1.30هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة

 .دوالر 311,589سهم بقيمة  111,490حيث بلغ حجم التداول عليه . بدون تغيير 2.78
  

 (PADICO)باديكو القابضة 
، 2013مليون دوالر من ذات الفترة في العام  25.34، بالمقارنة مع 2014مليون دوالر نهاية العام  20.01أرباحاً صافية بقيمة ( باديكو القابضة)حقّقت شركة فلسطين للتنمية واالستثمار 

جراء  2014مترجمةً لتأثّر أداء االقتصاد الفلسطيني في النصف الثاني من العام  2014  كانون األول 31وجاءت النتائج المالية للسنة المالية المنتهية كما في . %21.0أي بانخفاض نسبته 

شهدتها مدينة القدس وباقي المدن الفلسطينية تي تداعيات العدوان األخير على قطاع غزة خالل الصيف الماضي، باإلضافة إلى ارتفاع وتيرة االعتداءات اإلسرائيلية والمواجهات اليومية ال

شركات المجموعة ال حيث ألحقت هذه األحداث أضراراً مباشرة وغير مباشرة باستثمارات باديكو القابضة وشركاتها العاملة، وانعكست بشكل مباشر على نتائج أعم. خالل العام المنصرم

 .2014، ما أدى إلى انخفاض األرباح على الرغم مما حققته باديكو القابضة وشركاتها من نمو خالل العام 2014خالل العام 
   

 بورصة فلسطين
، وذلك بدعم ومساندة من قبل "إفصاح"درجة المأعلن الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين السيد أحمد عويضه عن االنتهاء من تطوير نظام اإلفصاح اإللكتروني عن البيانات المالية للشركات  

إلفصاح، لما لها من دور رئيسي في تعزيز ت اهيئة سوق رأس المال الفلسطيني، ويأتي انجاز ذلك النظام في إطار جهود البورصة الرامية إلى مواكبة أفضل التطبيقات العالمية في عمليا

عبر مؤتمر صحفي في النصف األول من آذار القادم، وسيبدأ " إفصاح"أكد عويضه على أنه سيتم اإلعالن عن بدء تطبيق نظام  .مناخ االستثمار في فلسطين وبث الثقة في نفوس المستثمرين

، وسيكون اإلفصاح من خالله طوعياً في المرحلة األولى، ومن ثم سيتم استخدامه 2014العمل به اعتباراً من تاريخه، بحيث يشمل فترة اإلفصاح عن البيانات المالية المدققة للسنة المالية 

 .2015، ليصبح إجراءاً أساسياً لجميع الشركات المدرجة مع نهاية العام 2015بشكل إلزامي لمجموعات محددة من الشركات خالل إفصاحات العام 
  

 (QUDS)بنك القدس 
مليون  10.2، مشيراً إلى تحقيق البنك أرباحاً صافية قبل الضرائب، بلغت قيمتها 2014أعلن أكرم عبد اللطيف جراب، رئيس مجلس ادارة بنك القدس، عن النتائج المالية األولية للعام 

وعزا عبد اللطيف، هذا النمو في مؤشرات البنك، إلى تطبيق إدارة البنك لخطط طموحة في تنمية أعمال البنك  .2013مقارنة مع نفس الفترة من العام % 40دوالر، بنسبة نمو بلغت 

اإلدارة من توزيع األصول بطريقة مثلى، كن المختلفة، وإطالقها خدمات ومنتجات مصرفية جديدة، وتحسين الخدمات القائمة لتلبية كافة االحتياجات لألفراد والمؤسسات والشركات، ما م

المعتمدة إلدارة المخاطر، وجودة األصول ات وأضاف أن هذه النتائج تأتي منسجمة مع توقعاتنا، وخططنا الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو والربحية، وااللتزام بالقواعد والسياس .وفعالة

حيث تمكن البنك من تنمية الودائع والتسهيالت، ما ة، وسالمة اإلجراءات، وبما يتوافق مع متطلبات سلطة النقد، كما أنها تظهر مدى النمو والتقدم الذي يحققه البنك في مختلف مؤشراته المالي

 .ممارساتال ساهم في رفع حصته في السوق المصرفية، وتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، وواصل ادارة الموجودات والمطلوبات بسياسات محكمة ووفق فضلى
  

 توقيع مذكرة تفاهم فلسطينية اردنية في مجال الطاقة المتجددة واستخراج الغاز
وقال  .ك في قطاعات الطاقة ال سيما الكهرباءشتربحث رئيس الوزراء رامي الحمد هللا مع وزير الطاقة والثروة المعدنية األردني دمحم موسى حامد والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون الم

الطاقة والثروة المعدنية األردني، مذكرة تفاهم  زيرالحمد هللا قبيل توقيع الحكومة ممثلة بنائب رئيس الوزراء، وزير االقتصاد الوطني، ورئيس سلطة الطاقة، مع الحكومة األردنية ممثلة بو

عمق العالقات األخوية، وانه تعاون مطلق من مبدأ  من لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة واستخراج الغاز، إن التعاون بين الحكومتين الفلسطينية واالردنية نابع

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك خطوات على المستوى الدولي من أجل الضغط على إسرائيل للسماح  .تكامل األدوار، خاصة كون األردن لديه خبرة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة

ل غزة لبدء عملها فيه، ما يشكل رافدا من لحقباستخراج البترول والغاز الفلسطيني من اآلبار الموجودة في الضفة الغربية وعلى سواحل قطاع غزة، والسماح للشركة البريطانية المطورة 

 .روافد االقتصاد الفلسطيني
 

 بورصة عمان
، وقد %35.8مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة إنخفاض  13.4مليون دينار مقارنة مع  8.6حوالي  18/02 – 15/02بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لالسبوع السابق 67.2مليون دينار مقارنة مع  34.5بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي 

 2,186.2نقطة مقارنة مع  2,189.5أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقداً  15,411مليون سهم، نفذت من خالل  37.7

شركة   52شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن  173ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %.0.15نقطة لألسبوع السابق بارتفاع نسبته 

 .شركة 84قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 
  

   (JOST)حديد األردن
مليون دينار أردني، مقابل أرباح كانت سجلتها الشركة في الفترة المقابلة للعام  2.73لتصل الى  2014، تكبدها خسائر خالل عام   JOST "حديد األردن"أظهرت النتائج المالية لشركة 

وقال تقرير   .%0.6بنسبة  2013مليون دينار للفترة المقابلة من   94.578مليون دينار مقابل  94وتراجعت ايرادات الشركة لتبلغ   .ألف دينار وذلك بعد الضريبة 216والبالغة  2013

 2015مليون دينار والذي تم اغالقه بمطلع  2.615مجلس ادارة الشركة أ ن صافي أرباح الشركة جاءت بعد خسائرها من شركة االئتالف األردني لصناعة الحديد والصلب، والتي بلغت 

 .فسةمنانظراً لالنخفاض الحاد والمتسارع ألسعار البليت العالمية ورتفاع تكاليف التشغيل األخرى وأهمها الكهرباء وبالتالي عدم القدرة على ال
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول االجمالي  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 1.17نقطة أي بنسبة  46ا نخفضنقطة م 3,587.66اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

درهم  645,444,501سهم بقيمة  86,410,286صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية   32,558درهم نفذت من خالل  3,420,628,740سهم بقيمة  1,905,200,650

درهم، هذا واغلق سهم  381,504,780سهم بقيمة  119,810,800اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 2.483مرتفعا بنسبة  7.43وأغلق على 

 %.3.448درهم منخفضا بنسبة  3.08شركة ارابتك على سعر 
  

 (EMAAR)إعمار العقارية 
وأظهرت بيانات مجموعة إعمار التي نشرت على موقع السوق ارتفاع  .2013مقارنة بالعام % 45بنسبة  2014أعلنت شركة إعمار العقارية عن نمو صافي أرباح المجموعة خالل عام 

مليارات درهم  3.3وبلغت أرباح الشركة األم حوالي (. مليون دوالر 392)مليار درهم  2.54  ، مقابل2014خالل ( مليار دوالر أمريكي 1.007)مليارات درهم  3.7صافي األرباح إلى 

و قالت الشركة أن أعمال الشركة في  .2013درهم خالل عام  0.42مقابل  2014درهم بالعام  0.48مليار درهم بالعام السابق، وارتفعت ربحية السهم إلى  2.57مقابل  2014خالل عام 

خالل السنة ( مليون دوالر 458)مليار درهم  1.681غرفة، إيرادات بقيمة  1900فندقاً ومنتجعاً تضم أكثر من  12قطاع الضيافة والترفيه، قد حققت من خالل محفظتها التي تتألف من 

(.  مليون دوالر 412)مليار درهم  1.515والتي بلغت  2013مقارنة باإليرادات من قطاع الضيافة للعام % 11من إجمالي إيرادات الشركة، وبنمو قدره % 17، أي ما يعادل 2014المالية 

مليار درهم قبل أربع سنوات، وبنسبة نمو  60مليار درهم مقارنة بنحو  74كما تتمتع إعمار بركائز مالية قوية إذ بلغت القيمة اإلجمالية ألصول الشركة داخل اإلمارات وخارجها أكثر من 

 .%24بلغت 
 


