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 بورصة فلسطين
بلغ حجم التداول اإلجمالي . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.04نقطة أي بنسبة  0.17نقطة منخفضا  484.04أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

شركات بينما  9وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات . صفقة 899دوالر نفذت من خالل  8,234,614سهم بقيمة  6,032,904لألسبوع المنصرم 

دينار دون أي تغير عن األسبوع الماضي، حيث بلغ حجم  5.20أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة أخرى 12انخفضت أسعار إغالق 

عن األسبوع % 1.55دوالر منخفضا بنسبة   1.27هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة 141دوالر نفذت من خالل  648,582سهم بقيمة  88,431التداول 

عن % 10.17منخفضا بنسبة  2.65اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر 4,983,549سهم بقيمة  3,863,574الماضي ، وقد بلغ حجم التداول 

 .دوالر 1,149,022سهم بقيمة  431,854حيث بلغ حجم التداول عليه . األسبوع الماضي
  

 2015إفصاحات الربع األول 
حيث افصحت جميع شركات قطاع اإلستثمار عن . شركة مدرجة 48شركة من أصل  39، 2015بلغ عدد الشركات المفصحة عن بياناتها المالية للربع االول 

البنك اإلسالمي العربي، المجموعة األهلية للتأمين، المؤسسة العربية للفنادق، : ، فكانت30/04/2015التي لم تفصح حتى تاريخ  9أما بالنسبة للشركات ال. بياناتها

دائن، دار الشفاء اللبال عقار لتطوير و ادارة و تشغيل العقارات، مصايف رام هللا، الفلسطينية للتوزيع و الخدمات اللوجستية، سجاير القدس، فلسطين لصناعة 

 .  لصناعة االدوية
  

 بورصة عمان
مليون دينار لألسبوع السابق  9.1مليون دينار مقارنة مع  8.6حوالي  29/04 – 26/04بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

أما عدد األسهم . مليون دينار لالسبوع السابق 45.4مليون دينار مقارنة مع  34.5، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %4.9وبنسبة انخفاض 

أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي . عقدا   11,956مليون سهم، نفذت من خالل  42المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق %. 2.58نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته  2,171.5نقطة مقارنة مع  2,115.5العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 

شركة قد أظهرت ارتفاعا  في أسعار أسهمها، بينما  41شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن  165للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

 .شركة  98انخفضت أسعار أسهم 
  

S&P تؤكد تصنيفات األردن مع توقعات مستقرة 
، مع توقعات "B" والمدى القصير عند "-BB" التصنيف طويل األجل للعملة األجنبية والمحلية بالمملكة األردنية الهاشمية عند (S&P) أكدت ستاندرد آند بورز

في جز وأفادت التقرير بأن انخفاض أسعار النفط وجهود تنويع مصادر الطاقة، سيخفف الضغط على المالية العامة في األردن ويساعد في احتواء الع .مستقرة

 .الحساب الجاري وأن يكون النخفاض أسعار النفط األثر اإليجابي في تعزيز آفاق النمو في األردن
  

 (CABK)بنك القاهرة عمان 
ان إنه حقق أرباحا  بقيمة  تراجعت أرباح البنك في  كما. )مليون دوالر أمريكي 12.8نحو ) 2015مليون دينار عن الربع األول من عام  9.07قال بنك القاهرة عمَّ

 (.  مليون دوالر أمريكي 14.7نحو )مليون دينار  10.43والتي بلغت  2014بأرباح الربع األول من عام   ، مقارنة%13بنسبة  2015الربع األول من عام 
  

 سوق دبي المالي
جلسات تداول بلغ خاللها حجم  5عن إغالق األسبوع السابق، تم عقد % 3.45نقاط أي بنسبة  141نقطة مرتفعا  4,229.04اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية   54,699درهم نفذت من خالل  6,623,475,386سهم بقيمة   4,778,568,658التداول االجمالي 

اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول . عن االغالق السابق% 3.909مرتفعا بنسبة  8.24درهم وأغلق على  474,405,638سهم بقيمة  58,493,479

 %.4.225درهم مرتفعا بنسبة  2.96درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر  400,303,572سهم بقيمة  134,930,236عليها 
  

 (ARTC)أرابتك 
من رأس ( مليون سهم 219.765أي ما يوازي )كأسهم منحة % 5اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة أرابتك القابضة، توزيعات األرباح المقترحة، بواقع 

وأظهرت البيانات  .مايو، هو صاحب الحق في توزيعات األرباح 10و سيكون مالك السهم المسجل في سجل األسهم يوم األحد . 2014المال المدفوع عن عام 

 . مليون درهم خالل العام السابق عليه 468.26مليون درهم، مقابل نحو  241.6إلي  %48.4تراجع صافي األرباح بنسبة  2014المالية لعام 
  

 (DAMAC)دماك 
وأضافت الشركة أنها تسعى حاليا  للحصول على الموافقة على المشروع، مشيرة  .قالت شركة داماك العقارية، إن لديها موقعا  تطويريا  في جزيرة الريم بأبو ظبي

و قالت الشركة أنها انتهت من إعداد التصميمات المعمارية لمشروع تطويري، وأنه سوف يتم البدء في  .إلى أن مبيعات المشروع قد تصل إلى حوالي مليار درهم

 .العمليات اإلنشائية خالل األشهر المقبلة
  

 (DIC)دبي لإلستثمار 
 .2014، مقارنة بنفس الفترة من عام %6.4قد أظهرت نمو صافي األرباح بنسبة  2015ن نتائجها المالية للربع األول من عام أ قالت شركة دبي لالستثمار

مليون  265مقابل ( مليون دوالر أمريكي 76.7)مليون درهم  282وأضافت الشركة أن األرباح الصافية العائدة على مساهمي الشركة األم قد ارتفعت إلى حوالي 

 .بالربع األول من العام الماضي( مليون دوالر 72.15)درهم 


