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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالً . عن إغالق األسبوع الماضً% 0.38نمطة أي بنسبة  1.88نمطة منخفضا  499.02أغلك مؤشر المدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

 10وعن مستوٌات األسعار فمد ارتفعت أسعار اغاللات . صفمة 515دوالر نفذت من خالل  5,254,325سهم بمٌمة  2,464,479لألسبوع المنصرم 
عن األسبوع % 0.51دٌنار منخفضا  5.86أغلك سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . شركة أخرى 12شركات بٌنما انخفضت أسعار إغالق 

دوالر   1.27هذا واغلك سهم بادٌكو على سعر . صفمة 76دوالر نفذت من خالل   2,933,209سهم بمٌمة  353,586الماضً، حٌث بلغ حجم التداول 
.  بدون تغٌٌر 2.78اما بالنسبة لسهم بنن فلسطٌن، فمد اغلك على . دوالر 109,040سهم بمٌمة  83,882، ولد بلغ حجم التداول %2.31منخفضا بنسبة 

 .دوالر 518,022سهم بمٌمة  186,466حٌث بلغ حجم التداول علٌه 
  

 2014انتهاء الفترة القانونية لتقديم الشركات المدرجة بياناتها الختامية األولية 
شركة ، فٌما  22شركة لخسائر سنوٌة، و تشٌر البٌانات المالٌة على تحسن أداء  12شركة مدرجة حممت أرباح سنوٌة ممابل تكبد  35تشٌر االفصاحات أن 

و من الجدٌر بالذكر أن تراجع أرباح العدٌد من الشركات ٌعود ألسباب مختلفة منها الحرب على غزة فً النصف الثانً من العام . شركة 25تراجع أداء 
نشائً، ووجود اإلالماضً والخسائر فً فرولات العملة التً تكبدتها الغالبٌة العظمى من شركات التأمٌن وشركات أخرى والركود النسبً فً النشاط العماري و

ومن والع . خرىب أمستحمات غٌر مسددة للشركات على السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة ال سٌما الشركات العمارٌة واإلنشائٌة وشركات األدوٌة، باإلضافة إلى أسبا
لد بلغت بعد  31/12/2014شركة للفترة المنتهٌة فً  47، فمد تبٌن أن محصلة أرباح الشركات المفصحة 2014النتائج المالٌة األولٌة المفصح عنها للعام 

دوالراً بانخفاض بلغت نسبته  245,009,391ما مجموعه 2013دوالراً أمرٌكٌاً، فً حٌن بلغت فً الفترة الممابلة من العام  227,508,693الضرٌبة 
7.14.% 

  
 توصيات توزيعات األرباح

الشركات التً أوصى مجالس ادارتها توزٌع أرباح . فً هذه الفترة ٌجتمع مجالس ادارة الشركات لمنالشة بعض المرارات و أهمها توصٌات توزٌعات  األرباح
%  17أوصت بتوزٌع  (BPC)شركة بٌرزٌت لألدوٌة . نمدا% 45أوصت بتوزٌع  (PALTEL)شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة : حتى نهاٌة األسبوع الحالً هً

شركة مصنع الشرق . نمدا% 5أوصت بتوزٌع  (GUI)الشركة العالمٌة المتحدة للتأمٌن . نمدا% 50أوصت بتوزٌع  (VOIC)شركة مصانع الوٌوت النباتٌة . نمدا

 (AIB)البنن االسالمً العربً . نمدا% 40ألرت توزٌع  (APC)الشركة العربٌة لصناعة الدهانات . نمدا% 11.5أوصت بتوزٌع  (ELECTRODE)لاللكترود 

و ما زالت %. 7أوصت بتوزٌع  (JPH)المدس للمستحضرات الطبٌة %. 15أوصت بتوزٌع  (NIC)شركة التأمٌن الوطنٌة . نمدا% 8أوصى بتوزٌع 

 .االجتماعات لمجالس ادارات الشركات األخرى لائمة خالل االسابٌع المادمة
  

 بورصة عمان
ملٌون دٌنار لألسبوع  8.6ملٌون دٌنار ممارنة مع  10.6حوالً  26/02 – 22/02بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما . ملٌون دٌنار لالسبوع السابك 34.5ملٌون دٌنار ممارنة مع   52.9، ولد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً %22.7السابك وبنسبة ارتفاع 
أما عن مستوٌات األسعار، فمد . عمداً  20,741ملٌون سهم، نفذت من خالل  58.8عدد األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فمد بلغ 

ولدى %. 0.27نمطة لألسبوع السابك بإرتفاع نسبته  2189.5نمطة ممارنة مع  2,195.5إرتفع الرلم المٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة لد أظهرت ارتفاعاً فً  70شركة مع إغاللاتها السابمة، فمد تبٌن بأن  173ممارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة 64أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم 
  
 2014مليار دوالر خالل  1.2تربح " بنوك عٌمان"

وبلغت . 2013بالممارنة مع إجمالً أرباح عام % 15.76بنسبة  2014حمك لطاع البنون ببورصة عٌمان ارتفاعاً فً إجمالً أرباحه المالٌة خالل عام 
وٌحتوي . 2013خالل عام (ملٌار دوالر 1.06)ملٌون دٌنار  755.54ممارنة مع ( ملٌار دوالر 1.2)ملٌون دٌنار  874.66األرباح المالٌة للمطاع لٌمة 

سهم هم البنن العربً، اإلسالمً األردنً، األردنً الكوٌتً، اإلسكان، االستثمار العربً،  14لطاع البنون المتفرع من المطاع المالً ببورصة عٌمان على 
واالتفعت أرباح . ًردناألردن دبً اإلسالمً، االتحاد، المؤسسة العربٌة، االستثماري، المال األردنً، سوسٌته جنرال، الماهرة عٌمان، بنن األردن واألهلً األ

وإستحوذ البنن العربً على . ملٌون دٌنار 36.3حٌث بلغت أرباحه % 1.9وحٌداً بنسبة " المال األردنً"بٌنما تراجع بنن  2014بنن خالل عام  13
وجاء بنن اإلسكان فً المركز الثانً . 2013عن أرباح عام % 15بارتفاع  2014ملٌون دٌنار خالل عام  407.8من أرباح المطاع حٌث بلغت % 46.6

 .2013عن أرباح عام % 15.9ملٌون دٌنار بارتفاع نسبته  123.9من األرباح حٌث بلغت أرباح البنن % 14.16باستحواذه على 
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ خاللها  5عن إغالق األسبوع السابك، تم عمد % 0.18نمطات أي بنسبة  7ا رتفعنمطة م  3,864.67اغلك المؤشر العام لسوق دبً على 

صفمة، ولد بلغ حجم التداول على شركة اعمار  22,004درهم نفذت من خالل  2,262,327,079سهم بمٌمة  1,725,498,578حجم التداول االجمالً 
اما شركة ارابتن المابضة فمد . عن االغالق السابك% 1.62مرتفعا بنسبة  7.55درهم وأغلك على  391,808,350سهم بمٌمة  51,961,727العمارٌة  

 %.2.60درهم مرتفعا بنسبة  3.16درهم، هذا واغلك سهم شركة ارابتن على سعر  465,835,520سهم بمٌمة  148,956,831بلغ حجم التداول علٌها 
  

  (ARTC)أرابتك القابضة 
ولالت . ملٌون درهم 930بمٌمة " ارامكو السعودٌة"بعمود شركة " ارابتن المابضة"إحدى الشركات التابعة لشركة " الهدف لإلنشاءات الهندسٌة"فازت شركة 

وأوضحت الشركة فً . فً بٌاٍن لها إن هذه العمود تتمثل فً تحسٌن وزٌادة المدرة اإلنتاجٌة لعدد من محطات النفط والغاز ألرامكو السعودٌة" أرابتن"شركة 
فً كل من " ارامكو"ستموم وفماً للعمود بتحسٌن الغاز المسال لتملٌل نسبة الماء المتكون به وذلن فً محطة الغاز المسال لشركة " الهدف"بٌانها أن شركة 

"  ابمٌك"ملٌون درهم وتم التعالد لتحسٌن نظام صرف وتجمٌع المخلفات البترولٌة السائلة الخاصة بمصفاة النفط الرئٌسٌة فً  235بمٌمة " العثمانٌة"و" شدلم"
 .ملٌون درهم 137بمٌمة " ٌنبع"ملٌون درهم وتوسعة مرافك الغاز المسال فً مصفاة النفط بـ 272بمٌمة 

 


