
شركة ابراج الوطنية
ABRAJUSD1.261.205.00%21,455           1,825

  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
AHCJOD0.530.63-15.87%4400              317

  البنك االسالمي العربي
AIBUSD1.61.65-3.03%972,209         117,925

 المجموعة األهلية للتأمين
AIGUSD0.290.283.57%1274,263           21,254

 العربية لصناعة الدهانات
APCJOD6.616.610.00%0-                0

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

APICUSD2.252.250.00%59201,577         453,089(أيبك)
العقارية التجارية لالستثمار المساهمة 

AQARIYAJOD0.730.730.00%0-              0العامة
 المستثمرون العرب

ARABJOD0.890.890.00%01,000           1,255
المؤسسة العقارية العربية

AREJOD0.30.30.00%0-              0
 دواجن فلسطين

AZIZAJOD2.652.650.00%0-              0
بيت جاال لصناعة األدوية

BJPJOD2.42.40.00%53,000           10,155
  بنك فلسطين

BOPUSD2.552.57-0.78%133585,198       1,490,260
 بيرزيت لألدوية

BPCUSD5.355.4-0.93%2616              3,319
مصنع الشرق لإللكترود

ELECTRODEJOD220.00%0-              0
جلوبال كوم لالتصاالت

GCOMUSD0.070.070.00%0-              0
 مطاحن القمح الذهبي

GMCJOD0.860.860.00%75,200           6,494
العالمية المتحدة للتأمين

GUIUSD2.392.323.02%55,615           13,089
البنك اإلسالمي الفلسطيني

ISBKUSD2.232.24-0.45%31177,644         395,716
 سجاير القدس

JCCJOD0.80.85-5.88%2438              515
 القدس للمستحضرات الطبية

JPHUSD3.313.35-1.19%539,414         130,151
 القدس لالستثمارات العقارية

JREIUSD0.360.360.00%0-              0
  فلسطين لصناعات اللدائن

LADAENJOD2.652.650.00%0-              0
 المشرق للتأمين

MICUSD1.571.71-8.19%51,735           2,839
الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم 

NAPCOJOD0.80.81-1.23%27,400           8,361والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون

NCIUSD0.90.92-2.17%712,734         11,481
 التأمين الوطنية

NICUSD3.33.280.61%24,224           14,799
 مركز نابلس الجراحي التخصصي

NSCJOD1.811.810.00%0-              0
 فلسطين للتنمية واالستثمار

PADICOUSD1.381.4-1.43%23451,475         631,695
بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALAQARJOD0.470.470.00%0-              0
  االتصاالت الفلسطينية

PALTELJOD4.244.25-0.24%8096,056         575,912
 الفلسطينية للكهرباء

PECUSD1.251.27-1.57%2225,378           32,221
دار الشفاء لصناعة األدوية

PHARMACAREUSD3.853.752.67%29,000           34,650
  بنك االستثمار الفلسطيني

PIBCUSD1.311.35-2.96%48,906           11,667
شركة فلسطين للتأمين

PICOUSD3.013.010.00%0-              0
 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIDJOD1.441.384.35%11,000           2,031
 فلسطين لالستثمار الصناعي

PIICJOD2.622.66-1.50%1224              828
فلسطين لالستثمار العقاري

PRICOJOD0.470.462.17%1139,000           25,839
سوق فلسطين لألوراق المالية

PSEUSD4.954.950.00%0-              0
 بنك القدس

QUDSUSD2.352.330.86%1591,110,608    2,584,574
شركة مصايف رام هللا

RSRJOD2.772.770.00%0-              0
سند للموارد االنشائية

SANADUSD2.652.650.00%02,500           6,625
التكافل الفلسطينية للتأمين

TICUSD220.00%31,100           2,100
البنك الوطني

TNBUSD1.81.86-3.23%1713,129         24,705
 ترست العالمية للتأمين

TRUSTUSD4.554.550.00%0-              0
 االتحاد لإلعمار واالستثمار

UCIUSD0.430.430.00%0-              0
  مصانع الزيوت النباتية

VOICJOD14.514.6-0.68%2112              2,298
 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

WASSELUSD0.450.450.00%2588              265
شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 

WATANIYAUSD1.011.03-1.94%78192,221       193,289لالتصاالت
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بورصة فلسطين

بلغ حجم . عن إغالق األسبوع الماضي% 0.84نقطة أي بنسبة 4.70نقطة منخفضاً 554.08أغلق مؤشر القدس نهاية األسبوع الحالي على 

وعن مستويات األسعار فقد . صفقة697دوالر نفذت من خالل 6,811,545سهم بقيمة 3,145,419التداول اإلجمالي لألسبوع المنصرم 

4.24أغلق سهم شركة االتصاالت الفلسطينية عند مستوى . شركة فقط18شركات بينما انخفضت أسعار إغالق  8ارتفعت أسعار اغالقات 

80دينار نفذت من خالل 575,912سهم بقيمة 96,056عن اغالق االسبوع السابق، حيث بلغ حجم التداول % 0.24دينار منخفضاً بنسبة 

عن اغالق األسبوع الماضي، وقد بلغ حجم التداول عليه % 1.43دوالر منخفضاً بنسبة 1.38هذا واغلق سهم باديكو على سعر . صفقة

عن اغالق االسبوع %0.78دوالر منخفضاً بنسبة 2.55اما بالنسبة لسهم بنك فلسطين، فقد اغلق على . دوالر631,695سهم بقيمة 451,475

.دوالر1,490,260سهم بقيمة 585,198حيث بلغ حجم التداول عليه  . السابق

خمسة أضعاف األسهم المطروحة" تمكين للتأمين"إقبال المكتتبين على أسهم 

بين على األسهم قالت شركة تمكين للتأمين، العاملة في السوق الفلسطينية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، إن إقباال الفتا من جانب المكتت

9، بعدد أسهم مطلوبة تجاوزت %513، أن نسبة اإلقبال على أسهم الشركة بلغت "تمكين"وأضافت . المطروحة للشركة في بورصة فلسطين

مارس 22من فبراير شباط الماضي، وأغلق االكتتاب في 25مليون سهم لالكتتاب العام، في 1.840يذكر أن الشركة طرحت . ماليين سهم

2500يص والبالغ تقرر تخصيص األسهم المكتتب بها والتي تزيد عن الحد األدنى غير القابل للتخص: "وأشارت الشركة في بيانها. 2018آذار 

كائن كانت تمكين، اعلنت عن إطالق خدماتها رسمياً في محافظة رام هللا والبيرة عبر فرعها ال%. 11.26سهما، بحيث تكون نسبة التخصيص 

س وقطاع غزة، وتبدأ الشركة بشكل تدريجي، تقديم خدماتها في محافظات الضفة الغربية والقد. في حي الماصيون، مطلع مارس آذار الماضي

.خالل النصف األول من العام الحالي عبر شبكة من الفروع والمكاتب والوكالء

تقّر توزيع أرباح نقدية" ترست"الهيئة العامة لـ 

، توصية مجلس اإلدارة برفع رأسمال الشركة 10.04.2018يوم الثالثاء الموافق " فلسطين–ترست العالمية للتأمين "أقرت الهيئة العامة لشركة 

ي رام مليون دوالر، وذلك خالل اجتماعها غير العادي، ونظمته بعيد اجتماعها العادي، اللذان أقيما بالتزامن ف15ماليين دوالر، ليصبح 10من 

من النظام الداخلي ( 7)كما صادقت الهيئة، على تعديل المادة الـ ". فيديو كونفرنس"باستخدام تقنية " عمان"هللا، وغزة، والعاصمة األردنية 

أرباح نقدية أما في االجتماع العادي، فقد أقرت الهيئة العامة، توصية مجلس اإلدارة بتوزيع. للشركة، بحيث تنسجم مع قرار رفع رأس المال

.2017-12-31من القيمة االسمية للسهم، وذلك عن السنة المنتهية كما في % 20على المساهمين بنسبة 

مليون دوالر أمريكي2.3من رأسمال شركة مدفوعاتكم في األردن في صفقة بلغت قيمتها % 6.2أيبك تستحوذ على حصة بنسبة 

من رأسمال % 6.2تماشياً مع خطتها االستراتيجية في مجال تنويع استثماراتها وتعزيز ايراداتها، قامت أيبك باالستحواذ على حصة بنسبة

ومدفوعاتكم هي شركة رائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية . مليون دوالر أمريكي2.3شركة مدفوعاتكم في األردن في صفقة بلغت قيمتها 

إي"–وتعمل في مجال تقديم خدمات الدفع اإللكتروني في األردن، وهي مشغل منصة الدفع الوطنية المتكاملة 2011تأسست في العام 

4.3ماليين فاتورة مدفوعة الكترونياً، بقيمة 6والتي تم إنشاؤها بالشراكة مع البنك المركزي األردني، حيث قامت بمعالجة أكثر من " فواتيركم

.مليار دوالر أمريكي لتاريخه وهي في زيادة مستمرة

"اإلسالمي الفلسطيني"ال خطة لتغيير اإلدارة التنفيذية لـ : البنك الوطني

اج حسن، أن أداء البنك وأضاف الح. قال المدير العام للبنك الوطني، إن البنك لم يضع خطة لتغيير اإلدارة التنفيذية للبنك اإلسالمي الفلسطيني

حصة استراتيجية قناعتنا للدخول في صفقة لالستحواذ على: وزاد. اإلسالمي الفلسطيني كان جيدا خالل السنوات الماضية تحت اإلدارة الحالية

ادة البنك الوطني على خالل وقت سابق من الشهر الماضي، استحوذ تحالف بقي. من البنك اإلسالمي الفلسطيني، تعود للنتائج اإليجابية المسجلة

وبحسب أحمد الحاج (. شركة48تضم )حصة مسيطرة من البنك اإلسالمي الفلسطيني، في أضخم قيمة تداول يومية تنفذ في بورصة فلسطين 

صفقة االستحواذ، بعد(. الصندوق السيادي)حسن، فإن التحالف يضم، إلى جانب البنك، مؤسسات محلية أبرزها صندوق االستثمار الفلسطيني 

لثالث من حيث حجم سيكون ترتيبنا ا"سينتقل البنك الوطني إلى مرتبة متقدمة وشكل جديد من المنافسة في القطاع المصرفي الفلسطيني، 

".الموجودات والودائع في القطاع المصرفي

تناقش توزيعاً نقدياً ومجانياً " اإلسالمي الفلسطيني"عمومية . أبريل16

أبريل الجاري، توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية على مساهمي الشركة عن 16، يوم االثنين (ISBK)تناقش عمومية البنك اإلسالمي الفلسطيني 

سنت لكل سهم، 8.5من القيمة االسمية للسهم، بمعدل % 8.5وأوضح البنك في بيان لبورصة فلسطين، أن التوزيعات النقدية بنسبة . 2017عام 

. مليون سهم، بقيمة اسمية دوالر واحد لكل سهم69مليون دوالر، موزعاً على 69ويبلغ رأسمال البنك . مليون دوالر5.87وبقيمة إجمالية 

وأشار البنك، إلى أن األسهم . يونيو المقبل16أبريل الجاري، ودفع تلك التوزيعات في 18ونوه البنك، بأن تاريخ استحقاق التوزيعات النقدية 

72.5من رأس المال، ليرتفع رأسمالها إلى % 0.05مليون سهم، بنسبة 3.5المجانية المقرر مناقشة توزيعها خالل العمومية المقبلة، بإجمالي 

مليون سهم، وتفويض المجلس بتحديد 7.5كما ستناقش عمومية البنك، توصية مجلس اإلدارة باستكمال زيادة رأس المال بقيمة . مليون سهم

.آليات الزيادة وتفويضه بتحديد عالوة اإلصدار بالتنسيق مع الجهات المختصة

بورصة عمان

مليون دينار ( 5.4)مليون دينار مقارنة مع ( 3.8)حوالي 12/04–08/04بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خالل الفترة من 

(  27.2)مليون دينار مقارنة مع ( 19.0)، وقد بلغ حجم التداول اإلجمالي لهذا األسبوع حوالي %(30.2)لألسبوع السابق وبنسبة انخفاض 

مليون سهم، نفذت من خالل ( 19.0)أما عدد األسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خالل هذا األسبوع فقد بلغ . مليون دينار لألسبوع السابق

نقطة مقارنة ( 2197.3)أما عن مستويات األسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم إلغالق هذا األسبوع إلى . عقداً ( 11515)

ولدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات المتداولة أسهمها لهذا األسبوع والبالغ %(. 0.89)نقطة لألسبوع السابق بانخفاض نسبته ( 2217.1)مع 

(  78)شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم ( 41)شركة مع إغالقاتها السابقة، فقد تبين بأن ( 149)عددها 

.شركة

سوق دبي

جلسات 5تم عقد . عن إغالق األسبوع السابق% 0.35نقطة أي بنسبة 11.03نقطة مرتفعاً 3,094.40اغلق المؤشر العام لسوق دبي على 

صفقة، وقد بلغ حجم التداول 11,041درهم نفذت من خالل 1,003,973,939سهم بقيمة 627,250,993تداول بلغ خاللها حجم التداول 

اما . عن االغالق السابق% 4.12مرتعاً بنسبة 5.81درهم وأغلق على 209,237,342سهم بقيمة 36,725,128على شركة اعمار العقارية 

2.98درهم، هذا واغلق سهم شركة ارابتك على سعر 16,850,008سهم بقيمة 7,633,311شركة ارابتك القابضة فقد بلغ حجم التداول عليها 

.عن اغالق االسبوع السابق( % 2.30)درهم منخفضاً بنسبة 


