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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.51نقطة أي بنسبة  2.44نقطة مرتفعا  484.21أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركات بينما  9وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 896دوالر نفذت من خالل  3,582,560سهم بقيمة  1,947,141لألسبوع المنصرم 

عن األسبوع الماضي، حيث بلغ % 0.39دينار مرتفعا بنسبة  5.20أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة أخرى 11انخفضت أسعار إغالق 

عن % 2.38دوالر مرتفعا بنسبة   1.29هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة 148دوالر نفذت من خالل  459,792سهم بقيمة  62,665حجم التداول 

عن % 0.34مرتفعا بنسبة  2.95اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر 372,585سهم بقيمة  294,678األسبوع الماضي ، وقد بلغ حجم التداول 

 .دوالر 1,414,195سهم بقيمة  480,866حيث بلغ حجم التداول عليه . األسبوع الماضي
  

 الفلسطينية للكهرباء
ين عن العام اهمأعلن عضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للكهرباء ومديرها التنفيذي وليد سلمان، أن مجلس ادارة الشركة قرر عدم توزيع أرباح على المس

وأشار سلمان خالل االجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للشركة إلى أن  .، نتيجة لما ألحقته الحرب األخيرة على غزة من دمار في محطة توليد الكهرباء2014

والتي بلغت " 2013"مليون دوالر مقابل قيمة األرباح التي حققتها في العام الذي سبقه  1.884الماضي بلغت  2014قيمة األرباح التي حققتها الشركة خالل العام 

 .كان من أصعب األعوام التي مرت على قطاع غزة 2014و اعتبر سلمان أن العام  .مليون دوالر 4.561
  

 2015إفصاحات الربع األول 
التكافل الفلسطينية للتأمين محققة : ذكرت بورصة فلسطين أنها استلمت البيانات المالية المرحلية غير المدققة لكل من الشركات التالية خالل األسبوع المنصرم

%  48.14بالمقارنة مع نفس الفترة للعام السابق، أما التأمين الوطنية انخفض صافي دخلها للربع األول بنسبة  2015في صافي الدخل للربع األول % 80ارتفاع 

للربع األول بالمقارنة مع نظيرة من العام % 42.27الفلسطينية للكهرباء محققة انخفاض في صافي الدخل بنسبة ، و 2014بالمقارنة مع الربع االول من عام 

 .  السابق
  

 بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع السابق  10.5مليون دينار مقارنة مع  9.1حوالي  23/04 – 19/04بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم . مليون دينار لالسبوع السابق 52.5مليون دينار مقارنة مع  45.4، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %13.6وبنسبة انخفاض 

أما عن مستويات األسعار، فقد إرتفع الرقم القياسي . عقدا   18,432مليون سهم، نفذت من خالل  42.1المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق %. 1.16نقطة لألسبوع السابق بإرتفاع نسبته  2,146.6نقطة مقارنة مع  2,171.5العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت ارتفاعا  في أسعار أسهمها، بينما  64شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن  171للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة  66انخفضت أسعار أسهم 
  

 (ARBK)مجموعة البنك العربي 
مليون دوالر أمريكي  217.2وبلغت األرباح الصافية  .، شهدت نموا هامشيا خالل الفترة2015قالت مجموعة البنك العربي ان نتائجها المالية للربع االول من عام 

مليار دوالر أمريكي في نهاية الربع االول من  7.9اضاف البنك ان القاعدة الرأسمالية للبنك بلغت . مليون دوالر في نفس الفترة من العام السابق 216.3مقارنة ب 

مليار دوالر أمريكي في الفترة نفسها من  23.1مليار دوالر أمريكي بالمقارنة مع  23.7لتصل الى % 3واظهرت التسهيالت االئتمانية نموا بنسبة . 2015العام 

مليار دوالر امريكي في نفس الفترة  34.3بالمقارنة مع 2015 اذار 31مليار دوالر امريكي كما في  34.7العام السابق، في حين نمت ودائع العمالء لتصل الى 

 .على التوالي% 4.4و % 6.3، وباستثناء اثر التغير في اسعار الصرف، اظهرت محفظة التسهيالت االئتمانية و ودائع العمالء ارتفاعا بنسبة 2014من عام 
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ خاللها حجم  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 0.20نقاط أي بنسبة  8نقطة مرتفعا  4,088.09اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية   62,309درهم نفذت من خالل  7,858,621,539سهم بقيمة   4,414,049,147التداول االجمالي 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم . عن االغالق السابق% 2.699منخفضا بنسبة  7.93درهم وأغلق على  855,011,063سهم بقيمة  104,909,508

 %.2.74درهم منخفضا بنسبة  2.84درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  851,894,860سهم بقيمة  284,496,519التداول عليها 
  

 (ARTC)أرابتك 
رر يوم الخميس إلي لمققررت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة أرابتك القابضة، المدرجة بسوق دبي المالي، تأجيل انعقاد اجتماعها الذي كان من ا

ومن المنتظر أن يناقش مساهمو الشركة خالل العمومة العادية للشركة النظر في توزيع أرباح للمساهمين بواقع  .أبريل ولذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني  30

هذا و قالت الشركة إنها تجري سلسلة مباحثات مع عدة بنوك محلية  .2014من رأسمال الشركة عن عام ( مليون سهم 219.765أى ما يوازي )كأسهم منحة % 5

وكانت وسائل اإلعالم قد نقلت أن الشركة تتفاوض مع عدد من البنوك  .وعالمية، بشأن تمويل المرحلة األولى من مشروع المليون وحدة سكنية في مصر

وقالت الشركة في وقت سابق من أبريل، إنها . مليون دوالر، يتم استخدامها للمساهمة في تمويل المرحلة األولى من المشروع 200اإلماراتية لتوفير تمويل قرابة 

 .من مشروع البناء( مليون دوالر 36.70)مليون جنيه مصري  280اتفقت مع وزارة اإلسكان المصرية على شروط المرحلة األولى البالغة قيمتها 
  

 (DAMAC)دماك 
 2015من رأس المال لكل من العامين   %25قالت شركة داماك العقارية أن مجلس اإلدارة وافق على رفع توصية للجمعية العامة، بتوزيع أرباح نقدية ال تقل عن 

2016و . حيث هبطت من % 38كما قالت الشركة أن األرباح الفصلية انخفضت بحوالي   مليون درهم، خالل نفس الفترة من  792.8مليار درهم إلى   1.28

2014 .  


