
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.301.300.00%162                 81

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.550.550.00%0-                0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.561.57-0.64%1514,660          22,813

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.470.462.17%42150,240           69,113

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.186.5-4.92%2600                 5,230

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.42.43-1.23%10232,358           557,663(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.720.75-4.00%7171,351        126,210العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.850.850.00%0-                0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-                0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.732.730.00%0-                0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-                0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.212.22-0.45%93189,091        417,945
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.175.170.00%13,345            17,294
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-                0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.630.621.61%153                 47
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.452.69-8.92%51,850            4,976
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.011.991.01%751,162,293        2,325,935
 سجاير القدس

JCCJOD0.770.78-1.28%3450               492
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.233.14.19%1528,084          87,412
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.270.270.00%0-                0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.52.50.00%0-                0
 المشرق للتأمين

MICUSD2.672.439.88%62,100            5,505
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.830.830.00%064,890          75,964والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.11.10.00%0-                0
 التأمين الوطنية

NICUSD3.63.75-4.00%22,852            10,507
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.451.450.00%0-                0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.391.4-0.71%54201,599           278,845
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

OOREDOOUSD0.980.980.00%132356,001           348,019لالتصاالت
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.440.46-4.35%21,150            714
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD440.00%7656,549          318,688
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.331.4-5.00%7597,788             134,780
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.553.59-1.11%1500               1,775
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.151.18-2.54%9145,803        160,105
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.963.960.00%0-                0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.81.80.00%0-                0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.372.1410.75%66,707            21,977
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.40.40.00%3544,719             25,230
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.94.90.00%0-                0
 بنك القدس

QUDSUSD1.911.92-0.52%3578,273          150,339
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.72.75-1.82%12,316            8,820
سند للموارد االنشائية

SANADUSD22.01-0.50%98,725            17,497
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.42.40.00%1600               1,440
البنك الوطني

TNBUSD1.811.89-4.23%56,543            12,153
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.653.61.39%310,100          37,265
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.730.730.00%1612,630          8,910
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.4514.450.00%02,500            50,952
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.350.342.94%2849               297
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بورصة فلسطين

بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.51نقطة أي بنسبة 2.76نقطة منخفضاً 535.62أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد ارتفعت أسعار . 740دوالر نفذت من خالل 5,304,992بقيمة 3,057,631التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

دينار دون تغير 4.00أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط17شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 8اغالقات 

هذا واغلق سهم . صفقة76دينار نفذت من خالل 318,688سهم بقيمة 56,549عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه 

سهم بقيمة 201,599عن اغالق االسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه %0.71دوالر منخفضا بنسبة 1.39باديكو على سعر 

حيث بلغ . عن اغالق االسبوع السابق% 0.45دوالر منخفضاً بنسبة 2.21اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر278,845

.دوالر417,945سهم بقيمة 189,091حجم التداول عليه 

من رأس المال% 15توافق على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة " ترست"الهيئة العامة لـ 

من رأس المال، على أن يتم البدء في التوزيع % 15وافقت الهيئة العامة لمجموعة ترست العالمية على توزيع األرباح على المساهمين بنسبة 

تاريخ جاء ذلك خالل اجتماع للهيئة العامة العادي لمجموعة ترست العالمية للتأمين يوم األربعاء ب. يونيو المقبل/ خالل شهر حزيران

ب ومن جهة أخرى، تم الموافقة على انتخا. ، في مدينة رام هللا وعبر الفيديو كونفرس من غزة والعاصمة األردنية عمان10.04.2019

كما تم االستماع لتقرير مجلس . 2019، وتجديد تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2022-2019أعضاء مجلس إدارة جدد للشركة للفترة 

، ومناقشة ميزانية الشركة الموحدة وحساباتها الختامية والمصادقة 2018اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي الموحد للسنة المالية 

.عليها وعلى جميع االحتياطيات والمخصصات الواردة فيها

شركة سوق فلسطين لألوراق المالية تعقد اجتماع هيئتها العامة العادية

، اجتماع هيئتها العامة العادي، 09/04/2019عقدت شركة سوق فلسطين لألوراق المالية المساهمة العامة المحدودة، يوم الثالثاء بتاريخ 

على المساهمين وقد صادقت الهيئة العامة باإلجماع على قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية. بفندق الميلينيوم في مدينة رام هللا

نها حققت وتجدر اإلشارة الى أن البيانات المالية النهائية للشركة أوضحت أ. من القيمة االسمية للسهم والبالغة دوالر واحد فقط% 4بنسبة 

ألف دوالر أمريكي عن السنة المالية 420مليون دوالر بينما بلغ الربح الصافي بعد الضريبة ما يقارب 2.95إجمالي إيرادات بلغ ما يقارب 

ي وجرى خالل االجتماع بحث عدد من المواضيع المدرجة على جدول األعمال، وأقرت خالله الهيئة العامة باإلجماع التقرير اإلدار. 2018

كذلك تم إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن . 2018، كما تمت المصادقة على البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية 2018عن العام 

.كما وفوضت الهيئة العامة مجلس إدارة الشركة بالتعاقد مع مدقق حسابات خارجي وتحديد أتعابهم. نفس الفترة

شركات بمؤشر القدس في بورصة فلسطين خالل آذار7تراجع أسهم 

شركات صاعدة في 10آذار الماضي، مقارنة مع / شركات مدرجة في مؤشر القدس ببورصة فلسطين، خالل مارس7تراجعت أسعار أسهم 

راجعا في أسعار أسهمها ووفق بيانات رسمية منشورة على موقع بورصة فلسطين، فإن الشركات السبع التي سجلت ت. شباط السابق له/ فبراير

ة وبيرزيت لألدوية كذلك، تتألف الشركات من االتصاالت الفلسطيني. تتألف من الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار، وبنك فلسطين

شركة مدرجة في 15على ويتألف مؤشر القدس، من أ. والفلسطينية للكهرباء، وشركة فلسطين لالستثمار العقاري، وبنك االستثمار الفلسطيني

ثنتين، بينما آذار الماضي، استقرت أسعار أسهم شركتين ا/ وفي مارس. البورصة من حيث نشاطها في السنة السابقة، ويتم تعديلها كل عام

.شركات أخرى6صعدت أسعار أسهم 

بورصة فلسطين تطلق حملة لتوعية المستثمرين بحقوقهم في اجتماعات الهيئات العامة

، تستهدف من خاللها جموع المستثمرين وحملة األسهم "اعرف حقك"حملة بعنوان 2019أطلقت بورصة فلسطين مع بداية نيسان الجاري 

ل الحملة، وذلك بشكل مبدئي عبر منصات التواصل االجتماعي الخاصة بالبورصة إليصال رسائ. في الشركات المساهمة العامة المدرجة

صة فلسطين السيد من جانبه صرح الرئيس التنفيذي لبور. وبشكل متزامن في استخدام العديد من اآلليات والوسائل لتحقيق الهدف المطلوب

تغلة بذلك هي حملة متجددة أطلقتها البورصة بطابع مميز كجزء من برنامج التوعية االستثمارية، مس" اعرف حقك"أحمد عويضه بأن حملة 

شركات وتهدف هذه الحملة على حد قوله الى توعية المستثمرين وحملة األسهم في ال. أدوات اإلعالم الجديدة ومنصات التواصل االجتماعي

كات المدرجة بعد المدرجة في البورصة بحقوقهم المترتبة على هذا االستثمار، وخاصة فيما يتعلق باجتماع الهيئات العامة التي تعقدها الشر

الجتماع، حيث يتوجب على مجالس إدارات هذه الشركات بعض االلتزامات تجاه مالك أسهم شركاتهم قبل وأثناء وبعد ا. نهاية السنة المالية

.لتوعية المستثمرين بهذه الحقوق المكتسبة" اعرف حقك"وتهدف حملة 

بورصة عمان

مليون (4.6)مليون دينار مقارنة مع ( 3.9)حوالي 11/04–07/04بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار مقارنة مع ( 19.3)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(15.0)دينار لألسبوع السابق وبنسبة إنخفاض 

مليون سهم، نفذت ( 20.0)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لالسبوع السابق(22.8)

(  1906.4)أما عن مستويات األسعار، فقد إنخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقداً ( 9636)من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا %(. 0.11)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 1908.5)نقطة مقارنة مع 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت ( 40)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 149)األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 72)أسعار أسهم 

"أفضل بنك في الشرق األوسط"البنك العربي .. للعام الرابع على التوالي

 Globalغلوبال فاينانس "، والمقدمة من قبل مجلة "2019أفضل بنك في الشرق األوسط لعام "حصد البنك العربي مؤخراً جائزة 
Finance "ذه الجائزة بناء ويأتي حصول البنك على ه. العالمية ومقرها نيويورك، محققاً بذلك فوزه للسنة الرابعة على التوالي بهذا اللقب

يين وإئتمانيين مختصينعلى تقييم للبنوك العاملة في المنطقة من قبل محرري المجلة المتخصصين واستناداً إلى بيانات مستقاة من محللين مال

دولة حول العالم تشمل 150ويغطي نطاق هذه الجوائز ما يقارب . واستشاريين وخبراء ومدراء ماليين تنفيذيين ومصرفيين من حول العالم

م واالختيار للبنوك وقد تضمنت آلية التقيي. مناطق إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وأوروبا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط وشمال أفريقيا

جودات الفائزة من هذه المناطق مجموعة من معايير األداء الرقمية الى جانب معايير أخرى ذات صلة بالصناعة المصرفية من بينها نمو مو

.  البنك والربحية واإلنتشارالجغرافي وقوة العالقات االستراتيجية وتطوير األعمال واالبتكار في المنتجات

سوق دبي

5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.49نقطة أي بنسبة 13.87نقطة مرتفعاً 2,790.16اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد 12,705.00درهم نفذت من خالل 1,109,860,055.14سهم بقيمة 775,663,987.00جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 

مرتفعاً بنسبة 5.13درهم وأغلق على 160,964,052.41سهم بقيمة 31,708,313.00بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 

درهم ، 13,025,826.20سهم بقيمة 6,058,068.00اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 2.60

.عن اغالق االسبوع السابق% 1.395درهم منخفضاً بنسبة 2.12هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 


