
  

 

وافق وق فلسطين يـوم األحد املإعـادة الـتداول لـس 2020\5\3ـ  

Tel :00970-2-2423090       Fax: 00970-2-2423091    1
st

 floor, OB1-3 Building Center Rawabi ,Palestine    URL: www.unitedco.ps  

26-30\4\2020 
 عويضه: االقتصاد الفلسطيني اعتاد األزمات ولديه الخبرة الكاملة في التعامل معها 

ضح بسبب انقطاعها عن  أن الشركات املدرجة تتمتع بمالءة مالية عالية، وقد خاضت هذه األزمة بوتيرة متفاوتة التأثيرات، فنجد بعض القطاعات قد تأثرت بشكل وا أكد عويضه

جة قد حققت أرباحا للعام املاض ي وفق البيانات در % من الشركات امل87بينما ازدهرت أعمال بعض القطاعات األخرى. وأضاف: ال بد من التذكير بأن العمل أو تقديم خدماتها، 

ة املتمثلة بالتقرير السنوي بسبب تمديد فترة اإلفصاح  وال زلنا بانتظار اإلعالن عن النتائج النهائي  2018% عن العام  3مليون دوالر أمريكي بزيادة وقدرها حوالي    306الختامية األولية فاق  

 والتي ستظهر بشكل واضح مدى التأثير املؤقت لحالة الطوارئ على أداء الشركات.  2020سبة لبيانات الربع األول عن العام حتى نهاية شهر نيسان كذلك األمر بالن

 

 
ا
  اخبار الشركات املدرجة في فلسطين: اوال

 2020( تفصح عن البيانات املالية للربع االول للعام BJPعة األدوية)ركة بيت جاال لصناش ➢

أرباح بعد الضريبة بمقدار  دينار أردني, مقارنة مع صافي 287,554إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2020\03\31تشير بيانات بيت جاال لصناعة األدوية كما في 

دينار   16,568,678دينار أردني بعد أن كان  17,214,820فقد بلغ جودات %. أّما مجموع املو 116.20بإرتفاع بلغت نسبته  2019من العام  دينار أردني للفترة نفسها 133,001

بإرتفاع بلغت  2019العام  دينار أردني نهاية 4,440,839دينار أردني بعد أن كان  4,882,897%. وبلغ مجموع املطلوبات 3.90بإرتفاع بلغت نسبته  2019أردني في نهاية العام 

 %. 1.68بإرتفاع بلغت نسبته  2019دينار أردني في نهاية العام  12,127,839دينار أردني بعد أن كان   12,331,923بلغ  ية فقد %. أما مجموع حقوق امللك9.95نسبته 

 2020( يفصح عن البيانات املالية للربع األول للعام BOPبنك فلسطين )  ➢

دوالر أمريكي, مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  7,710,331غت إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بل2020\03\31طين كما في تشير بيانات بنك فلس

ر أمريكي بعد أن كان دوال  5,206,898,886%. أّما مجموع املوجودات فقد بلغ 28.50بإنخفاض بلغت نسبته  2019دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام  10,784,284

دوالر   4,834,280,447دوالر أمريكي بعد أن كان  4,786,383,144%. وبلغ مجموع املطلوبات 1.10بإنخفاض بلغت نسبته  2019دوالر أمريكي في نهاية العام  5,264,944,640

  52,996,524دوالر أمريكي )منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار  420,515,742%. أما مجموع حقوق امللكية فقد بلغ 0.99بإنخفاض بلغت نسبته  2019أمريكي نهاية العام 

%.  2.36بإنخفاض بلغت نسبته  2019دوالر أمريكي( في نهاية العام  53,863,794دوالر أمريكي )منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار  430,664,193دوالر أمريكي( بعد أن كان 

 % 2.00ر أمريكي من هذا العام بإرتفاع بلغت نسبته دوال   208,080,000إلى  2019دوالر أمريكي في العام  204,000,000ع من علما بأن رأس املال املدفوع قد ارتف

   العامة اجتماع الهيئة وتحدد   تعقدالشركات املدرجة  ➢

وافق  االثنينيوم الاجتماع الهيئة العامة ( AZIZA) دت شركة دواجن فلسطين عق - املساهمين بنسبة  على أرباح نقدية الهيئة العامة بتوزيع  بحيث اقرت ، 27/04/2020امل

 .  27/04/2020املال لحامل السهم بتاريخ % من راس 10

وافق  PIICوعقدت شركة فلسطين لالستثمار الصناعي )  - %  7.5بة  ، بحيث اقرت توزيع أرباح نقدية على املساهمين بنس27/04/2020( اجتماع الهيئة العامة اليوم االثنين امل

 . 27/04/2020راس املال لحامل السهم بتاريخ  من

وافق  الثالثاءيوم ال( اجتماع الهيئة العامة BJB) لصناعة االدوية بيت جاال شركة  عقدتما ك - %  15بنسبة ، بحيث اقرت توزيع أرباح نقدية على املساهمين 28/04/2020امل

 .  28/04/2020من راس املال لحامل السهم بتاريخ 

وافق سقدس للم حددت شركة  - . كما حددت الشركة العربية لالستثمار موعد اجتماع الهيئة  2020/ 11/05تحضرات الطبية موعد اجتماع الهيئة العامة يوم االثنين امل

وافق  وافق  . وحدد بنك االستثمار الفلسطيني2020/ 21/05العامة يوم الخميس امل  .  20/05/2020اجتماع الهيئة العامة يوم األربعاء امل


