
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.301.300.00%0-                0

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.550.550.00%0-                0

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.591.561.92%510,472          16,422

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.460.47-2.13%33169,954           78,182

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.186.180.00%0-                  0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.42.40.00%9141,101           338,795(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.720.720.00%16,304            4,539العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.850.850.00%0-                0
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-                0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.782.731.83%2100               392
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%0-                0
  بنك فلسطين

BOPUSD2.22.21-0.45%85172,157        377,899
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.185.170.19%4101,879        527,015
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-                0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-                0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.630.630.00%42,600            2,296
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.452.450.00%0424               1,039
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD1.812.01-9.95%97209,166           393,441
 سجاير القدس

JCCJOD0.760.77-1.30%31,452            1,571
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.233.230.00%913,192          42,349
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.270.270.00%0-                0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.52.50.00%0-                0
 المشرق للتأمين

MICUSD2.552.67-4.49%2120               306
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.830.830.00%915,705          18,811والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD1.051.1-4.55%1100               105
 التأمين الوطنية

NICUSD3.343.6-7.22%3500               1,690
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.451.450.00%0128,446        262,689
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.381.39-0.72%1501,559,139        2,165,413
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

OOREDOOUSD0.960.98-2.04%114275,056           261,324لالتصاالت
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.440.440.00%0-                0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD3.984-0.50%8678,528          441,482
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.331.330.00%3822,765             30,432
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.553.550.00%0-                0
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.141.15-0.87%85,142            5,908
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.963.960.00%0-                0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.81.80.00%0-                0
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.372.370.00%0-                0
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.40.40.00%24184,980           102,895
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.94.90.00%0-                0
 بنك القدس

QUDSUSD1.91.91-0.52%1261,267,590      2,400,066
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.832.74.81%445,000          179,619
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.0824.00%2021,515          44,556
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD2.52.44.17%32,106            5,196
البنك الوطني

TNBUSD1.751.81-3.31%1727,982          50,282
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD3.473.65-4.93%2400               1,391
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.760.734.11%4283,552          61,915
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.2514.45-1.38%29,526            191,460
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.340.35-2.86%31,006            350

ملخص التداول االسبوعي

عدد العقود

عدد الشركات المتداولة

عدد الشركات المرتفعة

عدد الشركات المنخفضة

عدد االسهم المتداوله

($)قيمة االسهم المتداولة 0
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االسبوع
العملة  نقطة531.09أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

فلسطين بورصة عضو
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بورصة فلسطين

.  عن إغالق األسبوع الماضي% 0.85نقطة أي بنسبة 4.53نقطة منخفضاً 531.09أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار . 906دوالر نفذت من خالل 8,009,829بقيمة 4,557,959بلغ حجم التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 
أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند . شركة فقط16شركات بينما انخفضت أسعار إغالق 7فقد ارتفعت أسعار اغالقات 

441,482سهم بقيمة 78,528عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول عليه % 0.50دينار منخفضاً بنسبة 3.98مستوى 
عن اغالق االسبوع الماضي، %0.72دوالر منخفضا بنسبة 1.38هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة86دينار نفذت من خالل 

دوالر 2.2اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر2,165,413سهم بقيمة 1,559,139وقد بلغ حجم التداول عليه 

.دوالر377,899سهم بقيمة 172,157حيث بلغ حجم التداول عليه . عن اغالق االسبوع السابق% 0.45منخفضاً بنسبة 

يعقد اجتماع الجمعية العامة" اإلسالمي الفلسطيني"

مليون 77يصبح صادقت الجمعية العامة للبنك اإلسالمي الفلسطيني على توصية مجلس إدارة البنك برفع رأس مال الشركة المدفوع ل

من القيمة االسمية % 4.05دوالر، وبقيمة اسمية دوالر للسهم وبنسبة /مليون سهم3دوالر أمريكي عبر توزيع أسهم مجانية بقيمة 
من القيمة االسمية للسهم، وذلك من األرباح % 8.5للسهم، وكذلك توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 

في رام وهللا وغزة بنظام 17/4/2019وجاءت هذه القرارات خالل انعقاد الجمعية العامة للبنك يوم األربعاء . 2018المدورة للعام 
ة ومدير عام الفيديو كونفرنس، بحضور رئيس مجلس إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني السيد ماهر المصري وأعضاء مجلس اإلدار

بنك ومراقب الشركات البنك السيد بيان قاسم واإلدارة التنفيذية واألستاذ الدكتور حسام الدين عفانة رئيس هيئة الرقابة الشرعية في ال

ي ومساهمي البنك وممثلين عن سلطة النقد الفلسطينية وبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية ومدقق الحسابات الخارج

.والصحافة

2018مليون دوالر حجم األرباح المحققة للشركات المدرجة وفق البيانات المالية الختامية للعام 297

وية عن عن البيانات المالية الختامية للشركات المدرجة والمتمثلة بالتقارير السن17/04/2019أعلنت بورصة فلسطين اليوم األربعاء 
أي انه تم % 92بنسبة التزام باإلفصاح وصلت الى . 31/03/2019، وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية لإلفصاح عنها في 2018العام 

جلوبال كوم، المؤسسة العقارية العربية، )شركة مدرجة، حيث لم تفصح 48شركة من إجمالي 44استالم البيانات المالية من قبل 
غت حصيلة أرباح ووفقا لتلك البيانات فقد بل. عن تقريرها السنوي حتى هذه اللحظة( فلسطين للتأمين، دار الشفاء لصناعة األدوية

عن صافي األرباح المحققة % 2.97دوالر أمريكي بارتفاع نسبته 296,784,235بعد الضريبة 2018الشركات المدرجة عن العام 

من إجمالي % 88.64دوالر، وقد شكلت الشركات الرابحة ما نسبته 288,235,297، والتي بلغت قيمتها 2017للفترة ذاتها من العام 
دوالر 316,387,953دوالر أمريكي مقارنة مع ما قيمته 304,281,715شركة بقيمة بلغت 39عدد الشركات المفصحة بواقع 

دوالر مقارنة مع ما ( 7,497,480)شركات خسائر بلغت قيمتها 5في حين حققت %. 3.83بانخفاض نسبته 2017أمريكي للعام 
%.73.37بنسبة انخفاض في الخسائر بلغت 2017دوالر للعام ( 28,152,657)قيمته 

مليون دوالر100البنك الوطني سيرفع رأس ماله المصرح إلى 

مليون دوالر، باإلضافة الى 100مليون دوالر الى 75صادقت الهيئة العامة للبنك الوطني، على رفع رأس مال البنك المصرح به من 
. مليون دوالر3كأسهم مجانية بقيمة % 4مليون دوالر و3.75أرباح نقدية من رأس المال المدفوع على المساهمين بقيمة % 5توزيع 

ات طارق وجاء ذلك في اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للبنك الوطني الذي عقد في مدينة رام هللا بحضور مراقب الشرك
ثل بورصة المصري، وممثل سلطة النقد الفلسطينية رجاء جبارين، وممثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية سعود بني عودة، ومم

وطني فلسطين محمد خريم، ومدقق الحسابات الخارجي عن شركة أرنست ويونغ عبد الكريم محمود، ورئيس مجلس إدارة البنك ال
.  يينطالل ناصر الدين وأعضاء مجلس اإلدارة والمدير العام أحمد الحاج حسن واإلدارة التنفيذية ومساهمي البنك وجمع من الصحف

ستراتيجية وحول رفع رأس المال المصرح به، قال ناصر الدين إن القرار جاء لمساندة خطط النمو والتوسع للبنك تماشيا مع خطته اال

المال والتي سيتم مضيفا ان البنك الوطني سيتواصل مع سلطة النقد الفلسطينية والجهات الرقابية بخصوص آلية رفع رأس. الطموحة
.اإلعالن عنها بعد أخذ الموافقات الالزمة

2019تفصح عن البيانات المالية للربع االول للعام ( APC)شركة العربية لصناعة الدهانات

، وذلك عمالً بأحكام نظام 2019أفصحت شركة العربية لصناعة الدهانات عن بياناتها المالية المرحلية غير مدققة للربع األول للعام 

إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت31/03/2019وتشير بيانات العربية لصناعة الدهانات كما في  .اإلفصاح الساري

بارتفاع 2018دينار أردني للفترة نفسها من العام 167,849دينار أردني، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 177,549

دينار أردني في نهاية العام 5,763,942دينار أردني بعد أن كان 5,945,195أّما مجموع الموجودات فقد بلغ %. 5.78بلغت نسبته 
دينار أردني نهاية 1,648,284دينار أردني بعد أن كان 2,053,329وبلغ مجموع المطلوبات %. 3.14بارتفاع بلغت نسبته 2018

4,115,658دينار أردني بعد أن كان 3,891,866أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ %. 24.57بارتفاع بلغت نسبته 2018العام 

%.5.44بانخفاض بلغت نسبته 2018دينار أردني في نهاية العام 

بورصة عمان

( 3.9)مليون دينار مقارنة مع ( 4.1)حوالي 18/04–14/04بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

مليون دينار مقارنة ( 20.5)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(6.0)مليون دينار لألسبوع السابق وبنسبة ارتفاع 

مليون ( 19.3)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لألسبوع السابق( 19.3)مع 
سبوع أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األ. عقداً ( 11065)سهم، نفذت من خالل 

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات %(. 0.38)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 1906.4)نقطة مقارنة مع ( 1899.1)إلى 

شركة قد أظهرت ارتفاعاً في ( 52)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 142)المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ عددها 

.شركة( 56)أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 

سوق دبي

5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.84نقطة أي بنسبة 23.75نقطة مرتفعاً 2,813.91اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 
18,458.00درهم نفذت من خالل 1,492,512,117.08سهم بقيمة 1,452,993,404.00جلسات تداول بلغ خاللها حجم التداول 

4.94درهم وأغلق على 155,512,698.30سهم بقيمة 30,938,489.00صفقة، وقد بلغ حجم التداول على شركة اعمار العقارية 
سهم بقيمة 38,815,986.00اما شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها . عن االغالق السابق% 3.704منخفضاً بنسبة 

.عن اغالق االسبوع السابق% 5.66درهم مرتفعاً بنسبة 2.24درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 85,762,390.04


