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 المفصحين أولى الدهانات لصناعة العربية الشركة

2014 لسنة األولية الختامية المالية بياناتها عن
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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.73نقطة أي بنسبة  3.71نقطة منخفضا   501.43أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركات بينما انخفضت  8وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 448دوالر نفذت من خالل  2,447,206سهم بقيمة  1,460,055المنصرم 
سهم بقيمة  49,168، حيث بلغ حجم التداول %1.69دينار منخفضا بنسبة  5.80أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات أخرى 9أسعار إغالق 

سهم بقيمة   326,089، وقد بلغ حجم التداول %1.56دوالر مرتفعا بنسبة   1.30هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة 63دوالر نفذت من خالل   402,067
  1,367,156سهم بقيمة   488,150حيث بلغ حجم التداول عليه % 0.36منخفضا بنسبة  2.80اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر  415,903

 .دوالر
  

 2014العربية لصناعة الدهانات تفصح عن بياناتها الختامية األولية للسنة المالية 
وتعتبر الشركة العربية   .31/12/2014كما في  (APC) ذكرت بورصة فلسطين أنها استلمت البيانات المالية الختامية األولية غير المدققة للشركة العربية لصناعة الدهانات

إلى أّن  2014وتشير بيانات الشركة الختامية األولية للسنة المالية  .2014لصناعة الدهانات أول شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية الختامية األولية للسنة المالية 

بانخفاض بلغت  2013دينارا في البيانات المدققة لعام  801,855دنانير مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  576,706صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 
بانخفاض بلغت  31/12/2013دينارا في  4,361,595بعد أن كان  31/12/2014دينارا في  4,217,545أما مجموع موجودات الشركة فقد بلغ %. 28.1نسبته 
%.  5.1بانخفاض بلغت نسبته  2013دينارا في نهاية عام  1,354,880بعد أن كان  2014دينارا في نهاية عام  1,285,971وبلغ مجموع المطلوبات %. 3.3نسبته 

بانخفاض بلغت نسبته  2013دينارا في نهاية عام  3,006,715دينارا بعد أن كان  2,931,574ما مجموعه  2014في نهاية عام   وقد بلغ مجموع حقوق الملكية
2.5%. 

  
  (PALTEL)اإلتصاالت الفلسطينية 

وتخصيصها لشركات  ابعأطلقت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عن حملة دولية للضغط على الحكومة اإلسرائيلية للسماح بمنح ترددات الجيلين الثالث والر
نا شعبمستنكرة قرار الحكومة اإلسرائيلية األخير القاضي بمنح ترددات الجيل الرابع لشركات االتصاالت اإلسرائيلية، في وقت يُحرم فيه أبناء . االتصاالت الفلسطينية

موسى عالم أن االحتالل ال يزال يمنع السلطة الفلسطينية من إدخال المعدات . في هذا السياق، فقد صرح د .وشركاتنا الفلسطينية من هذا الحق األساسي بشكل مجحف

وأكد . ة إلى تقنيات الجيل الرابعضافوالمقاسم الالزمة إلى مناطقها، ويحرم المواطنين من التمتع بتقنيات الجيل الثالث، التي لم تعد فعلياً حديثة على مستوى العالم، باإل
ومة االحتالل تحرم الشعب حك الوزير أن دولة فلسطين هي الدولة الوحيدة التي تتواجد مقاسم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها خارج حدودها، وبالتالي فإن
ايا مقارنة باالمتيازات العالية لمزالفلسطيني صاحب األرض والتاريخ من أقل الحقوق اإلنسانية التي حفظتها له المواثيق الدولية، بالحصول على حياة كريمة، والتمتع بأقل ا

 .التي توفرها الحكومة اإلسرائيلية لمواطنيها وللمستوطنين، في الوقت الذي تنهب به الموارد الطبيعية في فلسطين
  

 بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة  10.8مليون دينار مقارنة مع  13حوالي  29/01 – 25/01بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة التي . مليون دينار لالسبوع السابق 53.8مليون دينار مقارنة مع   64.9، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %20.6ارتفاع 
أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم . عقداً  24,528مليون سهم، نفذت من خالل  72.8سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها %. 0.76نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته  2,153.3نقطة مقارنة مع   2,169.6إلغالق هذا األسبوع إلى 
 .شركة 75شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم  70شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن  178لهذا األسبوع والبالغ عددها 

  
 سوق دبي المالي

جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 5.37نقطة أي بنسبة  208.53نقطة منخفضاً  3,674اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

  75,437,693صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية    34,120درهم نفذت من خالل   3,174,613,924سهم بقيمة  1,754,097,380االجمالي 
اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 10.67منخفضا بنسبة  6.70درهم وأغلق على   527,797,676سهم بقيمة 

 %.3.33درهم منخفضا بنسبة   2.90درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر   534,481,671سهم بقيمة  180,240,616
  

 (ARTC)أرابتك القابضة 
وقالت الشركة إن  .مليون درهم 560بعقدين بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي " الهدف لإلنشاءات الهندسية"فوز شركتها التابعة (ARTC) أعلنت شركة أرابتك القابضة 

وأضاف بيان الشركة أن  ."أدنوك"التابع لشركة بترول أبوظبي ( المرحلة الربعة) مليون درهم لتوسعة مجمع الرويس السكني  345شركتها التابعة قد فازت بعقد بقيمة 

إلنشاء مبنى إداري جديد ومحطة دفاع مدني جديدة في جزيرة شاه، ومن " أدكو"مليون درهم لصالح شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية  215العقد الثاني بقيمة 
 . 2016المتوقع االنتهاء منه في فبراير عام 

  
 (EMAAR)إعمار العقارية 

قال المحلل الفني إبراهيم النمر . المرحلة الثالثة واألخيرة في مشروع دبي كريك ريزيدنسيز ضمن خور دبي باعت شركة إعمار العقارية جميع الوحدات المطروحة ضمن

وقال النمر إن البورصة المصرية هذا العام تشهد طروحات  .إن طرح شركة إعمار مصر جزء من أسهمها بالسوق المصرية، سيشكل نقلة نوعية في حركة أسواق المال

ن الشركة من الشركات ة أكبيرة عدة ستغير نشاط وحركة األسهم، مشيراً إلى أن طرح إعمار ستظهر نتائجه سريعاً إذا تم طرحه بالربع الثاني، كما يتم تداوله، خاص
ويأتي طرح إعمار مصر كأكبر طرح منذ عام  .الكبرى في سوق االستثمار العقاري ومركزها المالي قوي، وتوقع أن يمثل الطرح نقلة جديدة بحركة سوق المال المصرية

 اونمصر هي الوحدة المصرية من إعمار العقارية اإلماراتية والمستثمرة بالقطاع العقاري المصري، ومن أهم مشروعاتها بالدولة المصرية، أب ت –وإعمار  .2007

 . كايرو
  

  (UPP)اإلتحاد العقارية 
مليون قدما مربعة بتكلفة  1.5بدء أعمال الحفر بمشروع توسعة جرين كوميونيتي في مجمع دبي لالستثمار الذي يتم تطويره على مساحة  أعلنت شركة االتحاد العقارية

وأظهرت البيانات األولية للشركة أن صافي األرباح  .2013مقارنة بعام % 45.6، بنسبة 2014كما أعلنت الشركة عن تراجع أرباحها الصافية لعام  .مليون درهم 680

بالعام ( مليون دوالر 430)مليار درهم  1.58مقارنة بحوالي  2014ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في ( مليون دوالر 233.74)مليون درهم  858.57قد تراجع إلى 
 2.06إلى  2014كما تراجعت إيرادات الشركة خالل  .2013درهم ربحية للسهم خالل عام  0.45مقابل  2014درهم بالعام  0.24وتراجعت ربحية السهم إلى  .2013

 .2013مليار درهم بالعام  4.66مليار درهم مقابل 
 


