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ورصة فلسطينب

بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.18نقطة أي بنسبة 0.87نقطة مرتفعا  484.28أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركات بينما انخفضت 9وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة755دوالر نفذت من خالل 2,533,846.00سهم بقيمة 1,616,070المنصرم 
، حيث بلغ حجم التداول %1.92دينار مرتفعا عن األسبوع الماضي اي بنسبة 5.30أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركات أخرى6أسعار إغالق 

دوالر دون أي تغير عن األسبوع الماضي ، وقد بلغ حجم 1.27هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة103دوالر نفذت من خالل 503,746سهم بقيمة 68,254
حيث بلغ حجم التداول . عن األسبوع الماضي% 2.31منخفضا بنسبة 2.54اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر209,834سهم بقيمة 164,146التداول 

.دوالر953,403.56سهم بقيمة    373,813عليه 

السوق الفلسطيني 

ثة المنتهية في الثالور أعلن السيد أحمد عويضه الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين عن انتهاء فترة إفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية غير المدققة للشه
شركة ما 46شركة، حيث أفصحت ضمن الفترة القانونية لإلفصاح 48، وقد اشار عويضه أّن عدد الشركات المدرجة عند انتهاء الفترة القانونية قد بلغ 31/03/2015

، حيث 2015من الشركات المفصحة قد حققت أرباحاً عن فترة الشهور الثالثة األولى من العام % 70من عدد الشركات المدرجة، وقد اوضح  أن حوالي % 96نسبته 
اما بالنسبة إلى . شركة إما حققت أرباحاً أو قلصت خسائرها46شركة من أصل 36وقال عويضه أن هناك . شركة مفصحة أرباحاً عن الفترة46شركة من أصل 32حققت 

منها عشر شركات حققت نمواً في أرباحها وخمس 2015فقد أشار الى ان قطاع البنوك والخدمات المالية والتأمين قد حققت أرباحاً في الربع األول من العام , القطاعات 
شركات 4اما بالنسبه الى قطاع االستثمار فقد حققت فيه , شركات بخسائر3شركات أرباحاً فيما منيت 8اما بالنسبه الى قطاع الصناعة فقد حقتت , شركات تراجعت أرباحها

شركات ألرباح ربع سنوية فيما 5شركة من هذا القطاع وأظهرت نتائجها تحقيق 11وبالنسبة لقطاع الخدمات فقد أفصحت , شركات بخسائر 5أرباحاً ربع سنوية فيما منيت 
.شركات بخسائر6منيت 

بورصة عمان

مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة (8.3)مليون دينار مقارنة مع ( 10.5)حوالي 14/05–10/05بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة التي . مليون دينار لالسبوع السابق(41.6)مليون دينار مقارنة مع ( 52.6)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(26.5)ارتفاع 
أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم . .عقداً ( 15931)مليون سهم، نفذت من خالل ( 68.8)سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

وعلى الصعيد القطاعي فقد إرتفع الرقم القياسي اللقطاع %(. 0.41)نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته ( 2125.3)نقطة مقارنة مع ( 2134.0)إلغالق هذا األسبوع إلى 
ولدى مقارنة أسعار اإلغالق % 0.1و إنخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة , %( 2.13)و إرتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة , %( 0.04)المالي بنسبة 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت ( 63)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 174)للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 
.شركة( 74)أسعار أسهم 

سوق دبي

جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 0.75نقاط أي بنسبة 30.81نقطة مرتفعا 4,072.68اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية  36,135درهم نفذت من خالل 3,525,922,704.28سهم بقيمة  2,643,491,626االجمالي 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول . عن االغالق السابق% 0.640مرتفعا بنسبة 7.860درهم وأغلق على 221,758,734.080سهم بقيمة 28,174,431
%.7.252درهم منخفضا بنسبة 2.430درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 337,954,026.490سهم بقيمة 135,476,461عليها 
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كما . 2014مقارنة بالفترة نفسها من العام % 13مليون درهم، مما يمثل زيادة قدرها 85قالت الشركة ان ربحها الصافي ارتفع  خالل الربع األول من العام الجاري إلى 
مليون درهم خالل الفترة ذاتها من 827، مقارنة بحجم عائداتها البالغ %7مليون درهم، بنمو نسبته 886بلغت عائدات الشركة خالل الربع األول من العام الجاري نحو 

.العام الماضي

 (ARTC)أرابتك القابضة
مليون 137.9، مقارنة بأرباح قدرها 2015بنهاية الربع األول ( للسهم/فلس6.1)مليون درهم 279.8أكبر شركة مقاوالت في إمارة دبي، خسائر قدرها ,سجلت الشركة

درهممليون 1931.9إلىلتصل % 28بنسبةاإليراداتتكلفةارتفاعإلىالحاليالربعخاللخسائرتسجيلسببانوقالت2014درهم تم تحقيقها خالل نفس الفترة من عام 

أرباحإجماليبتحقيقمقارنةدرهممليون 140.6قدرهاالحاليالربعخاللخسائرمجملتسجيلإلىأدىمما 2014عاممنالفترةنفسخاللدرهممليون 1508.4مقابل

.السابقالعاممنالفترةنفسخاللدرهممليون 279.3قدرها

(DAAR)الدار العقارية
وأشارت البيانات إلى ارتفاع 2014، مقارنة بالربع األول من عام %36قد أظهرت نمو صافي األرباح بنسبة 2015قالت الشركة إن نتائجها المالية للربع األول من عام 

.2014بالربع األول من عام ( مليون دوالر142)مليون درهم 455.68، مقابل (مليون دوالر أمريكي168.8)مليون درهم 620صافي األرباح للمجموعة إلى حوالي 

(DIC)دبي لالستثمار
.مليون درهم190في بيان رسمي على سوق دبي المالي، أنها تُخطط إلجراء عمليتي استحواذ جديدتين بقيمة تُقدر بحوالي أكدت الشركة

(UPP)االتحاد العقارية
، مقارنة 2015مليون درهم  بنهاية الربع األول 28.1وقد قالت الشركة ان أرباح الشركة انخفضت  إلى 2015اعلنت الشركه عن بياناتها المالية للربع االول من العام 

2014مليون درهم تم تحقيقها خالل نفس الفترة من عام 179.8بأرباح قدرها 

(GFH)بيت التمويل الخليجي
.2014، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2015مليون دوالر  بنهاية الربع األول 6ارتفعت أرباح الشركة إلى 


