
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.201.200.00%0-              0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.630.630.00%0-              0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.61.73-7.51%136,687           10,895

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.270.28-3.57%39185,055         52,051

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.616.60.15%3380                3,538

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.222.27-2.20%55251,879         567,728(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.730.00%0-              0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.890.890.00%0-              0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.652.68-1.12%11,120           4,186
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%611,018         37,155
  بنك فلسطين

BOPUSD2.672.62.69%2782,327,565    6,066,838
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.355.45-1.83%210,868         58,136
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.850.9-5.56%914,500         17,581
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.222.220.00%0-              0
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.22.26-2.65%5431,480,855    71,455,538
 سجاير القدس

JCCJOD0.850.850.00%15,000           5,994
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.313.42-3.22%146,737           22,508
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.360.360.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.650.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.711.9-10.00%106,808           12,466
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.810.82-1.22%76,451           7,436والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.840.91-7.69%57,911           6,870
 التأمين الوطنية

NICUSD4.554.550.00%15113,800       509,288
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.811.810.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.421.43-0.70%1201,519,843      2,122,767
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.460.460.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.44.8-8.33%158200,914       1,262,223
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.291.38-6.52%4862,032           86,258
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.833.752.13%44,178           15,708
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.341.321.52%2299,482         133,461
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.013.010.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.381.324.55%3373,000       725,924
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.752.750.00%15,000           19,394
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.470.48-2.08%2157,400           38,513
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD2.342.39-2.09%51173,045       403,256
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.772.770.00%0-              0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.652.650.00%1100              265
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD220.00%0-              0
البنك الوطني

TNBUSD1.821.754.00%1025,666         46,138
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.554.550.00%0-              0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.430.430.00%0-              0
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.614.50.69%1104              2,142
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.460.460.00%2300              138
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD10.991.01%126389,503       380,574لالتصاالت

ملخص التداول االسبوعي
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بورصة فلسطين

بلغ . عن إغالق األسبوع الماضي% 2.85نقطة أي بنسبة 16.61نقطة منخفضاً 565.57أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات . صفقة1,080دوالر نفذت من خالل 84,074,970سهم بقيمة 37,347,201حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

د أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عن. شركة فقط16شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 8األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

دينار 1,262,223سهم بقيمة 200,914عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول % 8.33دينار منخفضاً بنسبة 4.4مستوى 

عن اغالق األسبوع الماضي، وقد % 0.70دوالر منخفضاً بنسبة 1.42هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة158نفذت من خالل 

دوالر مرتفعاً 2.67اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر2,122,767سهم بقيمة 1,519,843بلغ حجم التداول عليه 

.دوالر6,066,838سهم بقيمة 2,327,565حيث بلغ حجم التداول عليه    . عن اغالق االسبوع السابق% 2.69بنسبة 

البنك الوطني يستحوذ حصة مسيطرة من البنك اإلسالمي الفلسطيني

، عن نجاح عملية االستحواذ على حصة مسيطرة من أسهم البنك اإلسالمي 29.03.2018أعلن البنك الوطني، يوم الخميس الموافق 

مليون سهما من حصة صندوق االستثمار الفلسطيني وتحويل مساهمات 31.3وجاء في بيان صادر عن البنك، أنه اشترى . الفلسطيني

من مجموع أسهم البنك، وبصفقة وصلت قيمتها % 45ويقود البنك الوطني ائتالف المساهمين، ليتملك بذلك حصة مسيطرة بلغت . أخرى

طني، قام وقال رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، طالل ناصر الدين أن ائتالف مساهمين يقوده البنك الو. مليون دوالر70إلى ما يقارب 

مليون سهما من مجموع أسهم البنك اإلسالمي الفلسطيني التي 22بتأسيس الشركة اإلسالمية الوطنية لالستثمارات والتي قامت بشراء 

مليون سهم لصالح البنك الوطني، 9كما أن مجموعة من المستثمرين قاموا بتحويل مساهماتهم بما يقارب . يمتلكها صندوق االستثمار

وسيترتب على الصفقة، ترشيح %. 45ليصبح االئتالف بذلك صاحب الحصة المسيطرة في البنك اإلسالمي الفلسطيني والتي تشكل 

معية العمومية القادم أعضاء من قبل البنك الوطني لتمثيله في مجلس إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني على أن يتم اعتمادهم في اجتماع الج

. للبنك

الهيئة العامة لشركة االتصاالت الفلسطينية تعقد اجتماعها الواحد والعشرين

الملينييوم برام اجتماعها الواحد والعشرين في فندق( بالتل)عقدت الهيئة العامة لشركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة 

ق حسابات الشركة قامت الهيئة العامة بانتخاب شركة أرنست ويونغ كمدق. هللا وعبر تقنية االتصال المرئي في فندق المشتل بقطاع غزة

من % 40بنسبة 2017، ومن ثم أقرت الهيئة العامة توصية مجلس اإلدارة بخصوص توزيعات أرباح نقدية عن العام 2018عن العام 

مليون دينار أردني 52.65قرشاً للسهم الواحد، وبإجمالي يقارب40القيمة االسمية للسهم والبالغة دينار أردني واحد، أي ما يساوي 

مليون 70.5تحقيق المجموعة ربحاً صافياً بقيمة حوالي 2017، وقد أظهر التقرير المالي للعام 2017كتوزيعات نقدية عن أرباح العام 

.مليون دينار أردني80.1والذي بلغ حينها 2016دينار أردني بالمقارنة مع العام 

البنك اإلسالمي العربي يعقد اجتماع الهيئة العامة لمساهميه

وغير العادي، في مبنى اإلدارة العامة للبنك اإلسالمي 2017عقدت الهيئة العامة للبنك اإلسالمي العربي اجتماعها السنوي العادي للعام 

مليون 75الغ وفي اجتماع الهيئة العامة غير العادي وافقت الهيئة العامة على زيادة رأس مال البنك المصرح به والب. العربي في رام هللا

د الخاصة ووافقت الهيئة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي فيما يتعلق بالموا. سهم/ مليون دوالر 100سهم ليصبح / دوالر 

أس مليون دوالر، وتم تفويض مجلس اإلدارة بتحديد اآللية المناسبة لزيادة ر100برأس المال بحيث يصبح رأس مال البنك المصرح به 

نقد مراقب الشركات، سلطة ال)المال واستكمال اإلجراءات القانونية والرسمية مع الدوائر المعنية بعد الرجوع للجهات الرقابية 

.لتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية( الفلسطينية، هيئة سوق رأس المال

تناقش التوزيعات" العالمية المتحدة للتأمين"عمومية . أبريل11

، المدرجة ببورصة فلسطين، بتوزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية على (GUI)أوصى مجلس إدارة الشركة العالمية المتحدة للتأمين 

وتابعت . سنتات للسهم10من رأسمال الشركة، بواقع % 10وأضافت الشركة، في بيان للبورصة، أن التوزيع المقترح يمثل . مساهميها

وأوضحت الشركة، أن المجلس حدد يوم . أسهم5من رسمالها، وبمعدل سهم مجاني لكل % 20الشركة أن توزيع األسهم المجانية بنسبة 

ماليين سهم، بقيمة اسمية دوالر واحد 8ماليين دوالر، موزًعا على 8ويبلغ رأسمال الشركة . أبريل المقبل النعقاد العمومية11األربعاء 

.للسهم

بورصة عمان

(  5.0)مليون دينار مقارنة مع ( 8.9)حوالي 29/03–25/03بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار مقارنة ( 44.4)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(76.1)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 

مليون ( 34.4)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لألسبوع السابق( 25.2)مع 

بوع إلى أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األس. عقداً ( 14962)سهم، نفذت من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة %(. 0.57)نقطة لألسبوع السابق بارتفاع نسبته ( 2220.6)نقطة مقارنة مع ( 2233.3)

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، ( 56)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 154)أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 71)بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 1.30نقطة أي بنسبة 41نقطة منخفضاً 3,108.53اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد 12,550درهم نفذت من خالل 1,242,207,235سهم بقيمة  883,618,946.00جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 

منخفضاً بنسبة 5.80درهم وأغلق على 234,856,831سهم بقيمة 40,657,626بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية  

درهم، 25,588,403سهم بقيمة 11,504,785اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق( % 1.528)

.عن اغالق االسبوع السابق( % 3.043)درهم منخفضاً بنسبة 2.23هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 

(ARTC)أرابتك القابضة 

؛ وذلك 2017عن عام % 2.05أرابتك القابضة إن جمعيتها العمومية ستناقش مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة " قالت شركة 

ما يعادل % 2.05وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة . 2018أبريل 16خالل اجتماعها الذي سيعقد يوم 

.  مليون درهم30.75وتبلغ إجمالي قيمة التوزيعات المقترحة نحو . 2017فلس للسهم من رأس المال عن عام 2.05


