
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.271.30-2.31%384                 107

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.550.550.00%0-                0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.561.58-1.27%1018,072          28,230

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.460.47-2.13%29125,412           56,598

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.186.180.00%0-                  0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.272.44-6.97%83208,161           472,495(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.720.720.00%13,000            2,160العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.850.850.00%0195               234
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-                0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD3.042.94.83%113                 56
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-                0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.172.170.00%4462,891          135,862
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD54.725.93%1823,291          113,526
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-                0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.640.640.00%0-                0
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.52.423.31%5260               647
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.861.87-0.53%2557,166             104,943
 سجاير القدس

JCCJOD0.80.80.00%3597               647
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD2.983.03-1.65%640,052          119,202
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.270.270.00%0-                0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.52.50.00%0-                0
 المشرق للتأمين

MICUSD2.72.70.00%0-                0
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.840.85.00%120                 24والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.90.90.00%0-                0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.73.62.78%32,092            7,728
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.451.450.00%0-                0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.371.38-0.72%3876,693             104,603
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

OOREDOOUSD0.920.93-1.08%64177,137           161,045لالتصاالت
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.440.440.00%0-                0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.0942.25%8380,699          457,063
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.311.30.77%2310,035             12,983
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.63.60.00%0-                0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.121.038.74%38108,549        115,220
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.963.960.00%0-                0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.81.80.00%0-                0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.572.570.00%0-                0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.390.390.00%1649,830             27,142
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.94.90.00%0-                0
 بنك القدس

QUDSUSD1.691.680.60%3237,317          62,823
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.952.950.00%315,000          62,412
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.092.080.48%14398,564        836,680
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.492.384.62%23,000            7,055
البنك الوطني

TNBUSD1.721.74-1.15%1018,077          30,121
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.73.670.82%4150               554
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.730.721.39%725,200          17,945
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.2514.250.00%0-                0
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.350.350.00%51,511            533
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عن إغالق % 0.33 نقطة مرتفعاً بنسبة 529.12أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 
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بورصة فلسطين

عن إغالق األسبوع % 0.33نقطة أي بنسبة 1.72نقطة مرتفعاً 529.12أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن . 571دوالر نفذت من خالل 2,938,638بقيمة 1,543,068بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم . الماضي
أغلق سهم شركة . شركة فقط9شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 13مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه % 2.25دينار مرتفعاً بنسبة 4.09االتصاالت الفلسطينية عند مستوى 

دوالر منخفضاً بنسبة 1.37هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة83دينار نفذت من خالل 457,063سهم بقيمة 80,699

اما بالنسبة لسهم بنك . دوالر161,045سهم بقيمة 177,137عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه 1.08%

سهم بقيمة 62,891حيث بلغ حجم التداول عليه . دوالر دون تغير عن اغالق االسبوع السابق2.17فلسطين، فقد اغلق على 
.دوالر135,862

مليون دوالر أمريكي 10.5أيبك تصادق على توزيع أرباح على مساهميها بقيمة 

اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي 2019أيار، 2أيبك، يوم الخميس الموافق -عقدت الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
سجلين بتاريخ وصادقت الهيئة العامة في اجتماعها العادي على توزيع أرباح على مساهمي الشركة الم. في مدينة رام هللا، فلسطين

أرباح % 6.1من رأس المال المدفوع أليبك، منها % 12.8مليون دوالر أمريكي أي ما نسبته 10.5بقيمة 2019نيسان، 30

كما صادقت الهيئة العامة في اجتماعها غير . مليون سهم5.5أسهم مجانية عددها % 6.7مليون دوالر أمريكي و 5نقدية بقيمة 

في السعودية، من ( أيكو)وهي شركة تابعة لشركة العقاد لالستثمار ( آرتك)م .م.العادي على االستثمار في الشركة العربية للبالط ذ

قة من رأس مال آرتك، حيث ستتكون صفقة االستحواذ من جزئين، األول من خالل صف% 29خالل االستحواذ على حوالي نسبة 
دوالر للسهم الواحد من رأسمال شركة 2.35مليون سهم بسعر إصدار قيمته 1.5تبادل أسهم مع أيكو، حيث ستقوم أيبك بإصدار 

سهم من 5470مليون دوالر أمريكي كإصدار خاص لصالح أيكو مقابل تنازل أيكو عن 100أيبك المصرح به والمسجل البالغ 

.ي أرتكأما الجزء الثاني من الصفقة فسيكون من خالل استثمار مباشر من أيبك ف. حصتها في رأس مال آرتك لصالح أيبك

2019تفصح عن البيانات المالية للربع االول للعام ( UCI)شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار

، وذلك 2019أفصحت شركة االتحاد لإلعمار و االستثمار عن بياناتها المالية المرحلية غير مدققة والموحدة للربع األول للعام 

إلى أّن صافي أرباح الفترة 2019\03\31تشير بيانات االتحاد لإلعمار واالستثمار كما في . عمالً بأحكام نظام اإلفصاح الساري

دوالر أمريكي للفترة 67,793مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار , دوالر أمريكي184,248بعد الضريبة قد بلغت 

دوالر أمريكي بعد أن كان 50,706,945أّما مجموع الموجودات فقد بلغ %. 171.78بإرتفاع بلغت نسبته 2018نفسها من العام 

دوالر 9,169,188وبلغ مجموع المطلوبات %. 2.76بإرتفاع بلغت نسبته 2018دوالر أمريكي في نهاية العام 49,343,781
أما مجموع حقوق الملكية فقد %. 10.18بإرتفاع بلغت نسبته 2018دوالر أمريكي نهاية العام 8,322,007أمريكي بعد أن كان 

22,042منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار )دوالر أمريكي 41,021,774دوالر أمريكي بعد أن كان 41,537,757بلغ 

%.1.26بإرتفاع بلغت نسبته 2018في نهاية العام ( دوالر أمريكي

2019تفصح عن البيانات المالية للربع االول للعام ( AIG)شركة المجموعة االهلية للتأمين

، وذلك عمالً 2019أفصحت شركة المجموعة االهلية للتأمين عن بياناتها المالية المرحلية غير مدققة والموحدة للربع األول للعام 

إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد 2019\03\31وتشير بيانات المجموعة االهلية للتأمين كما في . بأحكام نظام اإلفصاح الساري
دوالر أمريكي للفترة نفسها 791,180دوالر أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 447,479الضريبة قد بلغت 

دوالر أمريكي بعد أن كان 66,717,265أّما مجموع الموجودات فقد بلغ %. 43.44بانخفاضه بلغت نسبته 2018من العام 

دوالر 43,866,272وبلغ مجموع المطلوبات %. 4.11بارتفاع بلغت نسبته 2018دوالر أمريكي في نهاية العام 64,085,188

أما مجموع حقوق الملكية فقد %. 4.74بارتفاع بلغت نسبته 2018دوالر أمريكي نهاية العام 41,879,043أمريكي بعد أن كان 

%.2.90بارتفاع بلغت نسبته 2018دوالر أمريكي في نهاية العام 22,206,145دوالر أمريكي بعد أن كان 22,850,993بلغ 

بورصة عمان

مليون دينار مقارنة مع ( 3.6)حوالي 09/05–05/05بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

(  18.1)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(52.1)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة انخفاض ( 7.6)

سبوع أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األ. مليون دينار لألسبوع السابق( 30.2)مليون دينار مقارنة مع 

ار أما عن مستويات األسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام ألسع. عقداً ( 7989)مليون سهم، نفذت من خالل ( 14.2)فقد بلغ 

ولدى %(. 1.14)نقطة لألسبوع السابق بارتفاع نسبته ( 1790.8)نقطة مقارنة مع ( 1811.3)األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى 
شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 133)مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 59)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 42)

ان ترتفع  بالربع األول% 23أرباح الشركات المدرجة ببورصة عمَّ

ان، بالربع األول لعام 184ارتفعت األرباح الصافية لـــ  ، بنسبة 2019شركة مدرجة في السوقين األول والثاني ببورصة عمَّ

257.3، بلغ 2019وأوضح بيان للبورصة، أن صافي أرباح هذه الشركات للربع األول من عام . بالمائة على أساس سنوي23.1

وأشارت البورصة، إلى أن توزيعات األرباح النقدية . 2018مليون دينار، للربع األول من عام 209.1مليون دينار، مقارنة بـ 

.  2017، مقارنة مع عام %4.3مليون دينار، بارتفاع 802.5، بلغت ما يقارب 2018للشركات المدرجة في البورصة لعام 
هم في انخفاض وأضافت، أنه ترتب على استحقاق هذه التوزيعات هبوطاً بأسعار أسهم الشركات التي وزعت أرباحاً نقدية مما سا

.الرقم القياسي العام لبورصة عمَّان

سوق دبي

تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 3.11نقطة أي بنسبة 85.9نقطة منخفضاً 2,672.61اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

11,313.00درهم نفذت من خالل 697,072,868.62سهم بقيمة 588,053,814.00جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 5

درهم وأغلق على 106,276,669.24سهم بقيمة 22,765,658.00صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

سهم 5,278,485.00اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 5.263منخفضاً بنسبة 4.50
عن اغالق % 4.878درهم منخفضاً بنسبة 1.95درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 10,483,175.20بقيمة 

.االسبوع السابق


