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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالً لألسبوع المنصرم  . عن إغالق األسبوع الماضً% 0.66نمطة أي بنسبة  3.22نمطة مرتفعا  487.50أغلك مؤشر المدس نهاٌة األسبوع الحالً على 

شركات  10شركات بٌنما انخفضت أسعار إغالق  6وعن مستوٌات األسعار فمد ارتفعت أسعار اغاللات . صفمة 622دوالر نفذت من خالل  5,727,121سهم بمٌمة 3,291,392
 1,366,405سهم بمٌمة  180,910، حٌث بلغ حجم التداول %2.83دٌنار مرتفعا عن األسبوع الماضً اي بنسبة  5.45أغلك سهم شركة االتصاالت الفلسطٌنٌة عند مستوى . أخرى

سهم بمٌمة  141,098عن األسبوع الماضً ، ولد بلغ حجم التداول  5.51-%دوالر منخفضا ب   1.20هذا واغلك سهم بادٌكو على سعر . صفمة 99دوالر نفذت من خالل 

سهم بمٌمة     299,003حٌث بلغ حجم التداول علٌه . عن األسبوع الماضً% 0.39مرتفعا بنسبة  2.55اما بالنسبة لسهم بنن فلسطٌن، فمد اغلك على . دوالر169,391

 .دوالر761,851
  

 سلطة النقد
، فً سٌاق مشروع كبٌر أطلمته مع بداٌة العام IIIو II أعلنت سلطة النمد أنها بصدد تنفٌذ الخطوة الخامسة واستكمال الخطوة السادسة واألخٌرة من الخطوات التنفٌذٌة لتطبٌك متطلبات بازل 

بالمرحلة الثانٌة والمتمثلة بالخطوات التنفٌذٌة  2014، بٌنما تمت المباشرة مطلع العام 2013فً شهر آب ( الخطة العامة للتطبٌك)وتكّون من مرحلتٌن رئٌسٌتٌن انتهت األولى , 2013
جهاد خلٌل محافظ سلطة النمد، إنه وبعد استكمال الشروط . ولد ولال د.، ومن المتولع أن ٌتم االنتهاء من تطبٌك المشروع بكامله مع نهاٌة العام الجاريIIIو II لتطبٌك متطلبات بازل

النمد بالتعاون طة والمتعلمة بالبٌئة المانونٌة والتنظٌمٌة للجهاز المصرفً بما ٌكفل جاهزٌة المصارف تنظٌمٌاً وتمنٌاً لتطبٌك تلن المتطلبات، باشرت سل  IIIو II المسبمة لتطبٌك متطلبات بازل

وتطوراتها على المصارف العاملة فً فلسطٌن بما ٌتالءم مع خصوصٌة الوالع الفلسطٌنً وبما ٌساهم فً تعزٌز المالءة المالٌة   IIIو II مع البنن الدولً بمشروع تطبٌك متطلبات بازل

 .ورجمهللمصارف وزٌادة لدرتها على مواجهة المخاطر التً تكتنف العمل المصرفً والمحافظة على سالمة واستمرار الجهاز المصرفً وحماٌة أموال ال
  

 باديكو القابضة
من المٌمة االسمٌة للسهم % 5توصٌة مجلس االدارة بتوزٌع ارباح نمدٌة على المساهمٌن عن العام الماضً بنسبة , "بادٌكو"ألرت الهٌئة العامة لشركة فلسطٌن للتنمٌة واالستثمار المحدودة 

وبلغت لٌمة توزٌع األسهم , ملٌون دوالر 194.1بلغت , عام 20وهذا وذكر رئٌس مجلس االدراة ان لٌمة التوزٌع النمدي على المساهمٌن خالل . ملٌون دوالر 12.5أي ما ٌعادل , 
 .ملٌون دوالر 234.1أي بمجموع , ملٌون دوالر 40المجانٌة على المساهمٌن 

  
 خالل الربع األول% 0.36ارتفع قطاع البنوك الفلسطيني 

ملٌون دوالر 18.6ملٌون دوالر، ممابل أرباح بنحو  18.7وصوالً لحوالً % 0.36ارتفعت األرباح الربعٌة لمطاع البنون الُمدرج فً البورصة الفلسطٌنٌة، مع نهاٌة الربع األول بنحو 
شركات  8هً األكبر بٌن الشركات الُمدرجة بالمطاع، والبالغ عددها " بنن فلسطٌن"هذا وتُعد نتائج .دوالر تمرٌباً  ألف  61.5، بتراجع فً األرباح لدره 2014فً الربع األول من 

أما %. 4.5، بارتفاع فً األرباح بحوالً 2014ألف دوالر فً عام  9.5ملٌون دوالر تمرٌباً، ممابل أرباح بنحو  9.9حٌث بلغت أرباح الشركة فً الربع األول , باستثناء سوق فلسطٌن 
الف دوالر لعام  865.9ألف دوالر، ممابل أرباح بنحو 174.8حوالً    2015أرباح البنن االستثمار الفلسطٌنً فهً األلل بٌن شركات المطاع، حٌث بلغت أرباحه فً الربع األول من 

ً % 79.81، بتراجع فً النتائج بلغت نسبته 2014  .وٌذكر انه لم تسجل أي خسائر فً المطاع. تمرٌبا
  

 بورصة عمان
ملٌون دٌنار لألسبوع السابك وبنسبة إنخفاض   10.5ملٌون دٌنار ممارنة مع  8.4حوالً  21/05 – 17/05بلغ المعدل الٌومً لحجم التداول فً بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة التً سجلتها البورصة . ملٌون دٌنار لالسبوع السابك 52.6ملٌون دٌنار ممارنة مع    41.8، ولد بلغ حجم التداول اإلجمالً لهذا األسبوع حوالً  % 20.5
أما عن مستوٌات األسعار، فمد إرتفع الرلم المٌاسً العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى  .عمداً   16997ملٌون سهم، نفذت من خالل    42.6خالل هذا األسبوع فمد بلغ  

شركة مع  168ولدى ممارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها %.1.44نمطة لألسبوع السابك بإرتفاع نسبته  2134.0نمطة ممارنة مع  2164.7
 .شركة 78شركة لد أظهرت ارتفاعاً فً أسعار أسهمها، بٌنما انخفضت أسعار أسهم  56إغاللاتها السابمة، فمد تبٌن بأن 

  
 مليون دينار 30مشروعاً في األردن بقيمة  662تدعم " تطوير المشاريع"

، (ملٌون دوالر أمرٌكً 42نحو )ملٌون دٌنار  29.81مشروعاً فً محافظة العاصمة وخارج حدود أمانة عمان بمبلغ  662لدمت المؤسسة األردنٌة لتطوٌر المشارٌع االلتصادٌة دعماً لـ 
 .الماضٌة 6ملٌون دٌنار خالل السنوات الـ  59.85فٌما بلغ حجم االستثمار الكلً 

  
 سوق دبي

جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول االجمالً  5عن إغالق األسبوع السابك، تم عمد % 1.13نماط أي بنسبة  45.92نمطة مرتفعا  4,118.60اغلك المؤشر العام لسوق دبً على 

سهم بمٌمة  65,952,260صفمة، ولد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العمارٌة   29,715درهم نفذت من خالل  3,190,743,308.85سهم بمٌمة   2,032,241,300

سهم بمٌمة 63,396,707 اما شركة ارابتن المابضة فمد بلغ حجم التداول علٌها . عن االغالق السابك% 4.32مرتفعا بنسبة 8.20 درهم وأغلك على  533,332,576.9

 %.0.823درهم منخفضا بنسبة  2.410درهم، هذا واغلك سهم شركة ارابتن على سعر  153,806,343.2
  

 في أبوظبي%  95معدل اإلفصاح في سوق دبي و 100 %
فً  2015من حٌث اإلفصاح عن البٌانات المالٌة المرحلٌة للربع األول من العام % 100أعلن سوق دبً المالً عن التزام الشركات المحلٌة المدرجة فً السوق بتسجٌل معدل نسبته 

شركة مساهمة عامة محلٌة مدرجة فً السوق عن البٌانات المالٌة المرحلٌة، مع استثناء شركة  45ٌوماً من انتهاء الربع األول، حٌث أفصحت  45حدود المهلة الزمنٌة المانونٌة، وهً 
 .%95بٌنما حممت الشركات المدرجة فً سوق أبوظبً لألوراق المالٌة معدل التزام بلغ . مارس من كل عام 31الفردوس الختالف سنتها المالٌة والتً تنتهً فً 

  
 دبي اإلسالمي
 2.5حٌث سٌتم اصدار الصكون فً إطار برنامج  إصدار لشهادات الصكون بحجم , "A EXP"تصنٌف صكون بنن دبً اإلسالمً التً ٌعتزم طرحها لرٌبا درجة " فٌتش"منحت وكالة

 .لتصنٌف الدعم« 1»لإلصدارات لصٌرة األجل، و ”F1“ مستمر، لتصنٌف اإلصدارات طوٌلة األجل، ودرجة «A» هذا ٌشار إلى أن بنن دبً اإلسالمً حاصل على درجة.ملٌار دوالر
  

 إشراق العقارية
وذكرت الشركة ان , 2014ملٌون درهم تم تحمٌمها خالل نفس الفترة من عام  42.8، ممارنة بأرباح لدرها 2015ملٌون درهم  بنهاٌة الربع األول  7.2سجلت الشركة خسائر لدرها 
 .ملٌون درهم  خالل نفس الفترة من العام السابك 69.2ملٌون درهم ممارنة ب 69اإلٌرادات للربع األول بلغت 

  
 إعمار مصر للتنمية 

من رأس مال الشركة، والتمدم بطلب لٌد وتداول أسهمها العادٌة المتعلمة بهذا الطرح فً % 12.99ملٌون سهم تُمثل نحو  600أعلنت الشركة عن اعتزامها المضً لدماً فً طرح 
 .البورصة المصرٌة، وسٌتم تحدٌد سعر الطرح للسهم الواحد عبر عملٌة بناء سجل المكتتبٌن المحتملٌن

 


