
ABRAJUSD1.001.000.00%01,3751,375

AHCJOD0.500.61-18.03%9929,288655,379

AIBUSD1.201.200.00%3956,53967,841

AIGUSD0.140.140.00%518,1162,356

APCJOD3.703.700.00%000

APICUSD1.091.090.00%2440,39443,797

AQARIYAJOD0.700.700.00%251,65450,998

ARABJOD0.960.960.00%000

AREJOD0.290.290.00%000

AZIZAJOD2.802.800.00%000

BOPUSD2.752.701.85%18912,504,45131,361,699

BPCUSD3.203.24-1.23%420,53465,709

ELECTRODEJOD2.012.010.00%000

GCOMUSD0.080.080.00%21,05074

GMCJOD0.750.6613.64%189,5129,690

GUIUSD1.651.70-2.94%16401,082

ISBKUSD1.221.220.00%1515,43018,602

JCCJOD0.690.73-5.48%1424,02123,460

JPHUSD1.801.734.05%46251,093

JREIUSD0.570.570.00%000

LADAENJOD0.300.300.00%52,6821,135

MICUSD0.480.480.00%000

NAPCOJOD0.990.927.61%27501,019

NCIUSD1.001.05-4.76%310,00010,010

NICUSD3.093.022.32%1127,88183,453

NSCJOD1.821.820.00%000

PADICOUSD1.261.27-0.79%125492,612621,225

PALAQARJOD0.610.610.00%000

PALTELJOD5.105.73-10.99%238189,2781,483,310

PCBUSD0.630.630.00%143,16727,195
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PIICJOD1.831.85-1.08%33,7009,663
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QUDSUSD1.031.04-0.96%27452,900453,957
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TICUSD1.501.500.00%000
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TRUSTUSD2.692.690.00%000

UCIUSD0.380.380.00%1210,8003,999

VOICJOD8.458.203.05%22,97135,203

WASSELUSD0.900.864.65%126,9186,126

WATANIYAUSD0.630.64-1.56%59433,534264,779
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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع . عن إغالق األسبوع الماضي% 4.07نقطة أي بنسبة  20.01نقطة منخفضا  471.87أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركات بينما انخفضت  10وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 967دوالر نفذت من خالل  44,187,762سهم بقيمة  22,439,599المنصرم 

عن األسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداول % 10.99دينار منخفضا بنسبة  5.10أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة أخرى 11أسعار إغالق 

، وقد بلغ حجم التداول %0.79دوالر منخفضا بنسبة   1.26هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة 238دوالر نفذت من خالل   1,483,310سهم بقيمة  189,278

سهم بقيمة  12,504,451حيث بلغ حجم التداول عليه %. 1.85مرتفعا بنسبة  2.75اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر 621,225سهم بقيمة  492,612

 .دوالر 31,361,699
  

 (BOP)بنك فلسطين 
قال بنك فلسطين إن مجموعة الخرافي . مليون دوالر 30مليون سهم، بقيمة تجاوزت  12شهدت بورصة فلسطين تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم بنك فلسطين، حجمها 

ويبلغ رأس مال بنك فلسطين  .من أسهم البنك؛ وذلك ألسباب خاصة بالمجموعة% 7.62، والبالغة أكثر من "بنك فلسطين"الكويتية، قامت ببيع كامل حصتها اليوم في 

وكانت  .مليون دوالر 33.44مليون سهم، بقيمة سوقية  12.16" الخرافي"دوالر للسهم، فيما تبلغ حصة  1مليون سهم، بقيمة اسمية  160مليون دوالر، موزعاً على  160

و تم شراء جميع األسهم من قبل عدد من الصناديق االستثمارية الدولية، ومستثمرين . قد استثمرت في أسهم البنك منذ ما يقارب ثماني سنوات" مجموعة الخرافي"

 .فلسطينين محللين ومغتربين، ومستثمرين خليجيين، وخصوصاً من دولة الكويت
  

 (PALTEL)اإلتصاالت الفلسطينية 
من القيمة اإلسمية للسهم، البالغة دينار أردني % 45بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة تصل إلى   أقرت الهيئة العامة لشركة االتصاالت توصية مجلس اإلدارة

 .  24/05/2015ليكون تاريخ الدفع   2014مليون دينار، كتوزيعات نقدية عن أرباح العام  59قرشا قرشا للسهم الواحد، وبإجمالي يقارب  45للسهم الواحد، أي ما يساوي 
  

 (PICO)فلسطين للتأمين 
ألف دوالر أرباح  909.7كما قرر مجلس اإلدارة تأجيل توزيع . مليون دوالر 1.5أي حوالي % 30 قالت الشركة أن مجلس اإلدارة قرر زيادة رأس مال الشركة بنسبة 

مليون دوالر أمريكي مقارنة مع صافي  2.5إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ  2014وتشير بيانات الشركة الختامية األولية للسنة المالية  .2014عن نشاط 

 .%6783.5بارتفاع بلغت نسبته  2013ألف دوالر في البيانات المدققة لعام  36.3أرباح بعد الضريبة بمقدار 
  

 (TNB)البنك الوطني 
مليون دوالر في جلسة تداول  8.64سهماً بصفقة بلغت قيمتها  6,916,891أعلن البنك الوطني عن زيادة حصة صندوق سراج فلسطين األول في ملكية البنك، بعد شرائه 

مليون  75من رأسمال البنك البالغ % 15.87وبموجب هذه الصفقة ارتفعت نسبة مساهمة صندوق سراج فلسطين األول في ملكية البنك الوطني الى. بورصة فلسطين

وبهذه الصفقة، يضاف شريك استراتيجي جديد وقوي الى قاعدة مستثمري البنك الوطني التي تضم كبرى الشركات  .دوالر، وليدخل شريكا استراتيجيا في البنك الوطني

 .الفلسطينية المرموقة والتي تجمعهم خطة استراتيجية واضحة الرؤية للوصول بالبنك إلى مركز متقدم بين البنوك في فلسطين
  

 بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة  11.4مليون دينار مقارنة مع  11.4حوالي  26/03 - 22/03بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم المتداولة التي . مليون دينار لالسبوع السابق 57.2مليون دينار مقارنة مع  56.8، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %0.7انخفاض 

أما عن مستويات األسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم . عقداً  18,059مليون سهم، نفذت من خالل  46.7سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا %. 1.14نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته  2,168نقطة مقارنة مع  2,143.1إلغالق هذا األسبوع إلى 

 .شركة 101شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم  35شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن  169األسبوع والبالغ عددها 
  

 (JOPT)مصفاة البترول األردنية 
فلس لكل  180من رأسمال الشركة المدفوع،وبواقع % 18قالت شركة مصفاة البترول األردنية أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 

أسهم  5من رأسمال الشركة المدفوع بواقع سهم لكل % 20مليون دينار من األرباح المدورة للشركة وتوزيعها كاسهم مجانية بنسبة  12.5وأوصى المجلس برسملة . مسه

من السوق والباقي تغطيها % 45هذا و قال الرئيس التنفيذي للشركة أن حصة الشركة من السوق المحلية تصل لنحو  .مليون دينار 75ليرتفع بذلك رأسمال الشركة إلى 

وأعرب عن أمله بان ترتفع كمية الصادرات وتتسع  .من منتجات مصنع الزيوت في السوق المحلية والباقي موجه للتصدير% 40الزيوت المستوردة، بينما تسوق نحو 

التفاوض حاليا لتصدير  يتملتغطي دوال جديدة وذلك إلى جانب الدول التي وصلت إليها بالفعل وأبرزها العراق وفلسطين ولبنان وتشاد وجنوب أفريقيا وكرواتيا، فيما 

 .منتجات الشركة إلى اليمن
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ خاللها حجم  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 1.91نقطة أي بنسبة  66.17نخفضا نقطة م  3,407.25اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية   25,140درهم نفذت من خالل  2,049,239,153سهم بقيمة   1,651,810,707التداول االجمالي 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 1.682منخفضا بنسبة  6.43درهم وأغلق على  346,398,343سهم بقيمة  53,573,818

 %.15.267درهم منخفضا بنسبة  2.22درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  431,607,266سهم بقيمة  184,234,229
  

 (EMAAR)إعمار العقارية 
وأشار بيان الشركة الذي نشر على موقع السوق  .إبريل بعد ساعات التداول 15قالت شركة إعمار العقارية أنه قد تقرر عقد الجمعية العموية العادية للشركة يوم األربعاء 

وأظهرت  .مليار درهم 1.07فلساً للسهم، بقيمة  15من رأس المال، بواقع % 15أن الجمعية العمومية سوف تناقش اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 

هذا و طلبت شركة  .2013مليار درهم بالعام  2.54  مليار درهم، مقابل 3.7إلى % 45نمو صافي أرباح المجموعة بنسبة  2014البيانات المالية لشركة إعمار للعام 

يذكر أن . في داون تاون دبي" بوليفارد بوينت"نيسان المقبل للمنافسة على عقد إنشاء برج/إعمار العقارية من شركات المقاوالت تقديم عروضها قبل العشرين من إبريل

 . مليارات درهم 3بتكلفة " فاونتين فيوز"شركة اإلنشاءات العربية فازت العام الماضي بعقد إنشاء برج 


