
المتحدة لألوراق المالية 2



3 التقرير السنوي 2013

تقرير التداول السنوي
2013

بورصة فلسطين 

ُكن مطمئنًا



المتحدة لألوراق المالية 4

الرئيس التنفيذي : ربى مسروجي العلمي 
عضو مجلس ادارة منتدب: ريم مسروجي بسيسو

المدير العام : احمد شحدة عمار
ضابط اإلمتثال : أذينة فخري عباس

المدير المالي : أمجد عبدالله عالونة
مدير قسم األبحاث والتطوير: أحمد فتحي زيدان

مدير التداول: محمد اسعد البرق
مدير فرع بيت لحم: عبد الله كامل هماش

مدير فرع غزة: سهيل كامل شعث

قسم التداول:
 زينب دار خليل، مروه مكركر

 سعاد الدغمة , عمر شعث ، ضياء كمال

قسم العناية بالزبائن:
رنا جاسر، اسراء المدموج 
محمد الغزالي , كمال عابد

قسم المحاسبة:
عال فوزي

قسم األبحاث والتطوير: 
محمد الخليلي 

فلسطين، األردن، دبي، أبوظبي، السعودية ومصر

قسم تكنولوجيا المعلومات:
Zone Technologies 

قسم الخدمات اللوجستية:
سالم زهد، أشرف أبو نصار، هيثم سليم

 أدهم عدوي، عادل الرمالوي

إدارة الشركة

الموظفون:

األسواق التي نعمل بها: 



5 التقرير السنوي 2013

الفهرس 
5

7

8

12

16

18

24

30

32

40

41

48

كلــــــــــــــــــــمة مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس اإلدارة ......................................

كلــــــــــــــــــمة الــــــــــــــــــــــمدير الـــــــــــــــــــــــــــــــعام.......................................

نبـــــــــــــــذة عن الشركة المتحدة لألوراق المـــالية........................................

نبـــــــــــــــذة وتنبؤات اقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادية........................................

مؤشر القدس ومؤشرات االســــــــــــواق العربية ......................................

ملخـــــــــــــــص التـــــــــــــــداول لــــــــــــــــــعام 2013.......................................

ملخـــــــــــــــص البـــــــيانات الختامية األولية 2013.......................................   

ملخــــــــــص اداء الــــبــــــورصــــــة )2013-2005( ........................................

أخبار الشركات المدرجة وأهم األحداث لعام2013  ....................................

توزيع األرباح في عام 2013 عن األرباح المحققة.......................................
 في السنة المالية 2012

اجتماعات الهيئات العامة والتوصيات للعام 2014...................................
 عن السنة المالية 2013

نبذة عن حياة الفنان عصام بدر..........................................................
)جميع األعمال الفنية الواردة في هذا التقرير من اعداد الفنان الفلسطيني عصام بدر (



المتحدة لألوراق المالية 6

 أعضاء مجلس اإلدارة

السيدة
ريم مسروجي بسيسو
عضو مجلس إدارة منتدب

   السيد 
هيثم محمد مسروجي

رئيس مجلس اإلدارة

 السيد
 معن »محمد طالب« بسيسو

نائب رئيس مجلس إدارة

    السيدة
  ربى مسروجي العلمي

الرئيس التنفيذي

السيد
 محمد داوود العلمي

  عضو مجلس إدارة



7 التقرير السنوي 2013

كلمة مجلس اإلدارة

         هــا نحــن ذا نطــوي عامــا جديــدا مليئــا باإلنجــازات والتحديــات، عامــا مميــزا تضيــف بــه الشــركة المتحــدة 
بصمــة جديــدة فــي قطــاع األوراق الماليــة. لقــد عملــت أســرة المتحــدة بــكل جــد وتفــان مــن أجــل النهــوض 
ــا الفلســطيني وكجــزء إيجابــي وفاعــل فــي هــذا المجتمــع  فــي عملهــا وأدائهــا، مســاهمة فــي إقتصادن

الــذي نفخــر بــأن نكــون جــزءأ منــه. 

لقــد اســتطعنا بفضــل روح الفريــق العاليــة واإلنتمــاء العالــي فــي أفــراد األســرة الواحــدة أن نحقــق الكثيــر 
ــا  وأن نثبــت ٌأقــدام المتحــدة كواحــدة مــن أهــم الشــركات فــي قطــاع الوســاطة فــي فلســطين. ومــن هن

ننتهــز هــذه الفرصــة لكــي نتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل فــرد مــن أفــراد أســرة المتحــدة 

لقــد اســتطعنا بفضــل اللــه عــز وجــل وثقــة مســتثمرينا األعــزاء وتوجيهــات الســادة هيئــة ســوق رأس المــال 
أن نســتمر بالعطــاء والتطــور والتقــدم فــي جميــع المجــاالت فبدأنــا التــداول فــي أســواق جديــدة باالضافــة 
الــى بورصــة فلســطين مثــل الســعودية وأبــو ظبــي إلــى جانــب األردن ومصــر ودبــي، مــع إضافــة نوعيــة 

فــي عــدد المســتثمرين الــذي يعملــون فــي هــذه األســواق. 

ــة  ــدة فــي كافــة أنحــاء الوطــن، ففــي الشــمال فــي مدين ــزت الشــركة المتحــدة بشــبكة فروعهــا الممت تمي
نابلــس وفــي الجنــوب فــي مدينــة بيــت لحــم وفــي قطــاع غــزة فــي مدينــة غــزة باإلضافــة إلــى المقــر 
الرئيســي الــذي يخــدم منطقــة الوســط فــي مدينــة رام اللــه، رغبــة منــا بخدمــة كافــة المســتثمرين فــي كافــة 
أنحــاء الوطــن وإيمانــا منــا بوطننــا الحبيــب فلســطين واســتمرار اســتثمارنا فيــه وتأكيــدا علــى حقنــا فــي 

التطــور والحــق فــي العيــش الكريــم أيضــا.

لقــد عملــت الشــركة خــال العــام 2013 علــى تطويــر قســم األبحــاث والتطويــر ليصبــح بمســتوى األقســام 
المتطــورة فــي شــركات البحــث المالــي والتحليــل األساســي والفنــي. فقســم األبحــاث اآلن قــادر علــى 
عمــل دراســات خاصــة يتــم طلبهــا مــن قبــل المتســثمرين تســاعدهم فــي اتخــاذ القــرارات اإلســتثمارية 

ــة. الصائب

لقــد تــم إضافــة خدمــة إدارة المحافــظ إلــى ســلة الخدمــات التــي تقدمها الشــركة كخدمة نوعية مهمة تســاعد 
المســتثمرين فــي رؤيــة خطواتهــم التــي يســيرونها خــال اإلســتثمار فــي كافــة األســواق، وتســاعدهم فــي 

تنويــع المخاطر ودراســتها بشــكل أفضل.

ــاء  ــة وموظفيهــا يســرنا أن نتمنــى لمســتثمرينا األحب باســم مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة لــاوراق المالي
وألصدقــاء الشــركة المتحــدة ولبورصــة فلســطين ولهيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية عامــا جديــدا آخــرا 
مليئــا باالنجــازات  وأن يحقــق هــذا العــام امنياتنــا جميعــا وأن يحفــظ أحباءنــا وأن نســتمر بالعطــاء لهــذا الوطــن 

الحبيــب.

دمتم بكل خير،،،

                                                                                  مجلس إدارة الشركة المتحدة لألوراق المالية
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كلمة المدير العام 

مستثمرينا االعزاء ..

تحية طيبة و بعد ,,, 

يشــرفنا أن نضــع بيــن أيديكــم  تقريرنــا الســنوي الــذي يضــم حصيلــة نشــاط بورصــة فلســطين لعــام 2013 وأهــم األحــداث 
والتطــورات الــذي شــهدته البورصــة والتــي نفخــر بهــا كواحــدة مــن أهــم مقومــات ودعائــم اقتصادنــا الفلســطيني .

شــهد عــام 2013 تحســنًا و نشــاطًا ملحوظــًا فــي أحجــام التــداول و إرتفــاع المؤشــر العــام حيــث أغلــق المؤشــر مرتفعــًا بنســبة 
ــر هــذا  ــي مــن العــام ، ويعتب ــداول فــي  النصــف الثان ــم و أحجــام ت ــى قي ــرزت أعل ــث ب ــم الســابق ، حي ــة بالعال 13.37 % مقارن
اإلرتفــاع أعلــى إغــاق ســنويًا منــذ عــام 2007 مواكبــًا للتحســن الملحــوظ الــذي طــرأ علــى الصعيديــن السياســي و األقتصــادي 
حيــث أغلــق المؤشــر عنــد 541 نقطة.أمــا حجــم التــداول فقــد ارتفــع ليبلــغ 1,4ماييــن دوالر كمعــدل يومــي مقارنــة مــع 1,1 مليــون 

دوالر فــي عــام 2012 بنســبة ارتفــاع 28.7 %

بعــد الركــود الــذي ســاد أســواق المــال اإلقليميــة بمــا فيهــا ســوق فلســطين عــام 2012 وبدايــات 2013 كإنعــكاس لحالــة عــدم 
ــع العربــي، إســتطاعت تلــك االســواق إســتعادة توازنهــا خــال العــام 2013 وإســتيعاب  اإلســتقرار التــي رافقــت موجــات الربي
التغيــرات اإلقليميــة التــي حصلــت، فعوضــت الخســائر التــي لحقــت بهــا فــي االعــوام الســابقة وتجاوزتهــا بحيــث أغلقــت تلــك 
االســواق نهايــة العــام علــى ارتفاعــات ملحوظــة والبعــض منهــا أغلــق علــى ارتفاعــات قياســية وفــي مقدمتهــا ســوق فلســطين.

فســوق فلســطين قــد إســتفاد مــن األجــواء اإليجابيــة التــي عمــت أســواق المنطقــة ومــن اإلنفــراج الــذي شــهدته الســاحة 
الفلســطينية بالعــودة الــى محادثــات الســام ومــا تاهــا مــن وعــود اقتصاديــة كخطــة كيــري ممــا أســهم فــي بــث روح التفــاؤل 

وعــودة ثقــة المســتثمرين المحلييــن واالقليمييــن والدولييــن ببورصــة فلســطين.

ولــم تكــن الشــركة المتحــدة بمنــأى عــن هــذه التطــورات، فقــد أكملــت الشــركة خططهــا التطويريــة والتنمويــة التــي بدأتهــا فــي 
الســنوات الســابقة، ومــن ذلــك تعزيــز كوادهــا الفنيــة بالمزيــد مــن الكفــاءات ذات الخبــرة فــي الســوق المحلــي واألســواق 
ــة  ــدة، وإعــادة إطــاق موقعهــا االلكترونــي بحل ــه بكفــاءات جدي ــة غــزة وعززت ــة أقــدم فروعهــا فــي مدين ــة وإعــادة هيكل اإلقليمي
جديــدة تتناســب وحجــم التطــور الــذي شــهدته إدارات وأقســام الشــركة لتتائــم مــع احتياجــات المســتثمرين الذيــن وضعــوا ثقتهــم 

فــي الشــركة المتحــدة وكادرهــا المهنــي.

ــة، إذ زادت عــدد االســواق  ــز موقعهــا فــي الســوق المحلــي واألســواق اإلقليمي كمــا أكملــت الشــركة المتحــدة مســيرتها بتعزي
التــي تتعامــل بهــا ونالــت ثقةالمزيــد مــن المســتثمرين المحلييــن واالقليميــن المهميــن ممــا أنعكــس علــى حجــم تداوالتهــا وعلــى 

أداءهــا المالــي لهــذا العــام.

ومــا حققتــه الشــركة مــن إنجــازات علــى  كافــة المســتويات كان بفضــل الرؤيــا الثاقبــة والــروح االيجابيــة التــي زودتنــا بهــا الرئيــس 
التنفيــذي الســيدة ربــى مســروجي و الجهــد والمثابــرة التــي بذلهــا كل فــرد فــي اســرة الشــركة المتحــدة ,والعنايــة والرعايــة الفائقــة 
ــر  لهيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية واالدارة العامــة لــألوراق الماليــة علــى وجــه الخصــوص، وذلــك بمــا احدثتــه مــن تطوي
علــى التشــريعات المتعلقــة بقطــاع االوراق الماليــة واجــراءات الرقابــة واالمتثــال، ومــا يبديــه كادرهــا مــن تعــاون أمثــل فــي حــل 
االشــكاالت اآلنيــة والســهر الدائــم علــى ســامة هــذا القطــاع. وبفضــل الجهــود التــي تبذلهــا بورصــة فلســطين لتعزيــز عاقاتهــا 

بالبورصــات العالميــة وتحديــث اســاليب عملهــا وعنايتهــا الفائقــة فــي تســهيل عمــل شــركات الوســاطة.

ومــع كل مــا ســبق، مــا كان للشــركة المتحــدة أن تنجــز مــا انجــزت وأن تخطــو هــذه الخطــوات بثقــة نحــو المســتقبل دون الثقــة 
الغاليــة التــي منحنــا إياهــا مســتثمرينا الكــرام الذيــن نعتــز بهــم و بالفرصــة لخدمــة اغراضهــم االســتثمارية. فبكــم و بــذوي العاقــة 

نكمــل مســيرتنا نحــو غــد أفضــل لشــركتنا ووطننــا وأمتنــا.

والسام عليكم.
أحمد عمار 
المدير العام
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الشركة المتحدة لألوراق المالية

احــدى  هــي  الماليــة  لــاوراق  المتحــدة  الشــركة     
شــركات مجموعــة مســروجي، ومــن أوائــل الشــركات 
األعضــاء المرخصــة للعمــل فــي بورصــة فلســطين 
الشــركة  تســعى   .1997 فــي  انطاقتهــا  منــذ 
الوســاطة   خدمــات  جميــع  توفيــر  إلــى  المتحــدة 
لعمائهــا  فــي بورصــة فلســطين، االردن، مصــر، 
األســواق  مــن  وغيرهــا  الســعودية  االمــارات، 

والعالميــة.  اإلقليميــة 

قامــت الشــركة المتحــدة خــال العــام 2013 بالترويــج 
لبورصــة فلســطين مــن خــال زيارتهــا لشــركات رائــدة 
واســتثمارية ورجــال اعمــال مرموقيــن فــي بعــض 
ــي.  ــج العرب ــة وخصوصــا منطقــة الخلي ــدول العربي ال
اســاس  هــم  زبائنهــا  بــان  تؤمــن  المتحــدة  والن 
وســائل  بتطويــر  الشــركة  قامــت  فقــد  وجودهــا 
وقنــوات االتصــال بزبائنهــا البقائهــم علــى اطــاع 
علــى  تؤثــر  ان  يمكــن  مســتجدات  اي  علــى  دائــم 

االســتثماري. قرارهــم 

تطويــر  علــى   2013 عــام  خــال  الشــركة  أقدمــت 
الجديــدة.  بحلتــه  واطاقــه  االلكترونــي  موقعهــا 
كمــا تقــوم الشــركة بالتجديــد المســتمر فــي صفحــة 
الــى  باالضافــة  بالشــركة  الخاصــة  الفيســبوك 
التــي تميزهــا عــن  الخدمــات  العديــد مــن  تحســين 
االوامــر،  تأكيــد  خدمــة  مثــل  الشــركات  مــن  غيرهــا 

االلكترونيــة. والمحفظــة  القصيــرة،  الرســائل 

ركــزت الشــركة علــى التميــز فــي تقديــم المعلومــات 
ونتائــج  اداء  علــى  المعتمــدة  األساســية  والتقاريــر 
الشــركات. ممــا كان لــه دور فــي وضــع الشــركة فــي 

موقــع ريــادي بيــن قريناتهــا مــن اعضــاء بورصــة 

هــي  اليــوم  المتحــدة  الشــركة  أن  فلســطين.حيث 
االكثــر تفرعــا وتوظيفــا بيــن الشــركات االعضــاء مــن 
خــال فروعهــا الثاثــة المنتشــره فــي الضفــة الغربية 
وقطــاع غــزة باالضافــة الــى مقــر الشــركة الرئيســي 

فــي مدينــة رام اللــه.

الحصــة  فــي  المطــردة  الزيــادة  الــى  باالضافــة   
مــدى  علــى  للشــركة  التــداول  وحجــوم  الســوقية 
الحســابات  عــدد  وارتفــاع  الماضيــة  الســنوات 

عــام. كل  فــي  المفتوحــة 

فقــد تــم خــال العــام 2013 فتــح 663 حســابا جديــدا 
مقارنــه ب 583 حســابا خــال 2012 بنســبة ارتفــاع 
بلغــت 14 %، واســتطاعت الشــركة الحفــاظ علــى 
حصتهــا الســوقية بنســبة 13 % خــال العــام علــى 
الرغــم مــن الصفقــات المؤسســاتية الكبيــرة التــي 
حصــص  وشــراء  االخيــر  الربــع  خــال  تنفيذهــا  تــم 
صفقــات  مثــل  قياديــة  شــركات  فــي  اســتراتيجة 

واالتصــاالت. باديكــو 

ــاه  ــي والجــدول ادن  هــذا وياحــظ مــن الرســم البيان
االرتفاعــات الملحوظــة فــي حجــوم ونســب التــداول 
للشــركة المتحــدة منــذ العــام 2009 حيــث لــم يكــن 
حجــم تــداوالت الشــركة فــي بورصــة فلســطين يزيــد 
مــن  بنســبة 3.76 %  أي  مليــون دوالر   35.9 عــن 
ــي الســوق خــال 2009،لتصــل هــذه النســبة  اجمال
الــى حوالــي 13 % مــن اجمالــي الســوق، وبأحجــام 
الــى 86.88 مليــون دوالر فــي  تــداوالت وصلــت 
بورصــة فلســطين مــع نهايــة العــام 2013 اي بنســبة 

ــد عــن 250 %.  ارتفــاع تزي
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20132012201120102009ملخص التداول 

حجم تداوالت الشركة في بورصة 
86,264,90076,423,09668,458,84262,235,04935,958,366فلسطين )دوالر(

حصة الشركة من حجم التداول في 
3.76 %7.13 %9.62 %14.52 %13.00 %بورصة فلسطين )%(

663583779772846عدد الحسابات المفتوحة خالل العام 

3,2753,1132,9052,5563,562اجمالي عدد الحسابات الفاعلة 

)147,485()172,286()139,472()96,626(90,484صافي الدخل للشركة

44332عدد فروع الشركة 

2317192021عدد موظفي الشركة
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رؤيتنا
أن تكون الشركة المتحدة خيار المستثمرين األول في فلسطين وفي الوطن العربي.

 

رسالتنا
أن نقــدم أجــود نوعيــة مــن الخدمــات الماليــة التــي تشــبع حاجــة الســوق المحلــي واإلقليمــي مرتكــزة 
ــن  ــم م ــول لمســتثمرينا واحتياجاته ــاد حل ــن إليج ــل جاهدي ــل. ونعم ــكل كام ــا مســتثمرينا بش ــى رض عل

ــك األهــداف. ــق تل ــراء المســتعدين لعمــل كل مــا باســتطاعتهم لتحقي ــز مــن الخب ــق متمي خــال فري

 

قيمنا

 

 أقسام الشركة

info@United.ps            : الشـركة المتحدة لاوراق المالية.
Customercare@United.ps    : قســــــم العنــــــاية بالزبائــن.
Trading@United.ps              :قســــــــــــــــــــــــــــــــم التـــــداول.
Finance@United.ps              : قســـــــــــــــــــــم المــــــــــــــــالية.
 Compliance@United.ps        :  قســــــــــــــــم االمـــــــــــــتثال.
 Qualityassurance@United.ps : قســـــم تأكـــــــــــــيد الجودة.
Marketing@United.ps            : قســــــــــــم التســــــــــــويق.
Research@United.ps              :قســـم األبحاث والتطوير.
 IT@United.ps                    :قسـم تكنولوجيا المعلومات.

خدمات الشركة

.خدمة التداول عادي
.خدمة التداول الكتروني

.خدمة تأكيد األوامر
.خدمة الرسائل القصيرة )االغاقات واهم االخبار(

.خدمة المحفظة االلكترونية
.تقارير التداول

.التقارير الدورية والملخصات
.ابحاث وتقارير خاصه

.ادارة محافظ

الشــركة المتحــدة هــي جــزء ال يتجــزأ مــن المجتمــع الفلســطيني حيــث نطمــح أن نخــدم مجتمعنــا بــأن         
نكــون الشــركة المثــال والنمــوذج الــذي يحتــذى بــه.

نحن ملتزمون بقوانين وتعليمات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبورصة فلسطين.

لدينــا أفضــل فريــق فــي البــاد لخدمــة الزبائــن عــن طريــق التدريــب المســتمر الــذي نقــوم بــه   
لموظفينــا.

تتمنــى الشــركة ان تخــدم مجتمعهــا عــن طريــق المســاهمة فــي اي نشــاط اجتماعــي او ثقافــي او 
اقتصــادي يســاهم فــي تدعيــم المجتمــع.

أصحاب الشركة المتحدة مؤمنون في هذا المجال من العمل ومستعدون لاستثمار به.
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صنــدوق النقــد: افاق االقتصــاد لعام 2014 
ومــا بعــده، تعتمــد اعتمــادا كبيــرا علــى نتائــج 

محادثات الســام

قــال صنــدوق النقــد الدولــي إن النشــاط االقتصــادي 
 2013 عــام  خــال  ظــل  الفلســطينية  األرض  فــي 
أضعــف ممــا كان متوقعــا، مــع اســتمرار ضغــوط 
الماليــة العامــة. وأضــاف صنــدوق النقــد الدولــي أن 
تقديراتــه تشــير إلــى ارتفــاع إجمالــي الناتــج المحلــي 
إلــى  الحقيقــي بنســبة 1.5 % فقــط، ممــا يرجــع 
تأثيــر أجــواء عــدم اليقيــن المحيطــة بعمليــة الســام 
الفلســطينية – اإلســرائيلية، والتدهــور الحــاد فــي 
األوضــاع االقتصاديــة فــي غــزة، الــذي أدى الرتفــاع 
معــدل البطالــة إلــى 25 % فــي نهايــة عــام 2013. 
وبيــن أن آفــاق االقتصــاد لعــام 2014 ومــا بعــده، 
تعتمــد اعتمــادا كبيــرا علــى نتائــج محادثــات الســام؛ 
ففــي ظــل الوضــع الراهــن، حيــث ال تــزال محادثــات 
توقــع  معروفــة،  غيــر  ونتائجهــا  جاريــة  الســام 
العــام  الصنــدوق تحقيــق نمــو بنحــو 2.5 % فــي 
ــى المــدى  ــا دون المســتوى عل الجــاري، وأداء مماث
البطالة.واســتطرد  المتوســط، مــع تصاعــد معــدل 
فقــد  المانحيــن،  مســاعدات  زيــادة  رغــم  التقريــر؛ 
الوطنيــة  الســلطة  علــى  المتأخــرات  تراكــم  اســتمر 
الفلســطينية، ورغــم ذلــك خفضــت الســلطة الوطنية 
التجاريــة.  للبنــوك  عليهــا  المتراكمــة  الديــون  مــن 
ــه اإلنفــاق  وأشــار إلــى تراجــع العجــز الكلــي، بمــا في
الناتــج  إجمالــي  مــن   %  13.7 إلــى  اإلنمائــي، 
المحلــي، مســجا انخفاضــا قــدره 3 نقــاط مئويــة 
تقريبــا، مقارنــة بالعــام 2012، بفضــل تحســن أداء 
اإليــرادات والجهــود الجديــرة بالثنــاء الحتــواء اإلنفــاق.

سلطة النقد تصدر تقرير التنبؤات 
االقتصادية لعام 2014

النقديــة  والسياســات  األبحــاث  دائــرة  أصــدرت 
التنبــؤات  تقريــر  الفلســطينية  النقــد  ســلطة  فــي 
االقتصاديــة لعــام 2014. وأشــار التقريــر الــى تباطــؤ 
األداء االقتصــادي الفلســطيني خــال عــام 2013 
3.7 % عنــه فــي عــام 2012 )5.9 %(. علــى الرغــم 
مــن ذلــك حــدث تحســن نســبي خال النصــف الثاني 
مــن العــام مقارنــة مــع النصــف االول، وذلــك جــراء 
تحســن عــدة مؤشــرات قياديــة تتعلــق بالقطاعــات 
قطــاع  مؤشــرات  أهمهــا  المختلفــة،  االقتصاديــة 
اإلنشــاءات والقطــاع الخارجــي والعمالــة فــي الكيــان 
تنبــؤات بأهــم  التقريــر  االســرائيلي. وقــد تضمــن 

مؤشــرات االقتصــاد الكلــي لعــام 2014.

المختلفــة  الســيناريوهات  التقريــر  واســتعرض 
 .2014 عــام  خــال  الحــدوث  محتملــة 

سيناريو األساس

فــي  كبيــر  تحســن  حــدوث  عــدم  افتــراض  علــى   
مفاوضــات الســام الجاريــة حاليــًا، واســتمرار القيــود 
والتجــارة  األفــراد  تنقــل  حركــة  علــى  المفروضــة 
أمــام  والعراقيــل  العقبــات  واســتمرار  الداخليــة، 
الغربيــة،  حركــة االســتيراد والتصديــر فــي الضفــة 
واســتمرار إغــاق جميــع معابــر قطــاع غــزة  بنفــس 
معــدل إغاقهــا فــي العــام الســابق. الــى جانــب عدم 
حــدوث اي زيــادة فــي عــدد العمــال الفلســطينيين 
الذيــن يعملــون فــي الكيــان االســرائيلي عمــا كان 
عليــه فــي العــام 2013. وبالنســبة للماليــة العامــة، 
الحكومــة  اســتمرار  الســيناريو  هــذا  توقــع  فقــد 
فــي سياســة التقشــف المالــي مــن خــال تقنيــن 

نبذة وتنبؤات اقتصادية



15 التقرير السنوي 2013

النفقــات الجاريــة وثبــات قيمــة اإلنفــاق االســتثماري 
الحكومــي عنــد مســتواه فــي العــام 2013، وحــدوث 
الحكوميــة  اإليــرادات  حجــم  فــي  طفيــف  تحســن 
نتيجــة لاســتمرار فــي سياســة تحســين التحصيــل 
ــة. ووفقــًا  ــر الضريبي ــرادات غي ــادة االي الضريبــي وزي
لهــذا الســيناريو يتوقــع أن يســتمر الناتــج المحلــي 
االجمالــي بالتباطــؤ خــال عــام 2014 ليســجل نمــوا 
نسبته 3.2 % )مقابل 3.7 % لعام 2013(، ولينمو 
ــج المحلــي اإلجمالــي  بذلــك نصيــب الفــرد مــن النات
إلــى  ليصــل   )%  1.6( طفيفــة  بنســبة  الحقيقــي 
1,737 دوالرا أمريكيــا. أمــا بخصــوص معــدل البطالــة 
فمــن المتوقــع ان يرتفــع لتصــل إلــى 23.6 % فــي 
عــام 2014. أمــا بالنســبة للســيناريوهات األخــرى: 

السيناريو المتفائل

 فقــد تــم بنــاؤه علــى افتــراض حدوث صدمــة ايجابية 
الرئيســية،  االقتصاديــة  المتغيــرات  بعــض  علــى 
نتيجــة الفتــراض حــدوث تغيــرات إيجابية في المســار 
السياســي وتحســن كبيــر فــي مفاوضــات الســام، 
واإلجــراءات  المشــاريع  بعــض  بتنفيــذ  والبــدء 
االقتصاديــة علــى خلفيــة تخفيــف القيــود علــى حريــة 
حركــة األفــراد والبضائــع بشــكل ملمــوس، وانخفاض 
وزيــادة  غــزة،  قطــاع  لمعابــر  االغــاق  أيــام  عــدد 
عــدد العمــال الذيــن يتوجهــون للعمــل فــي الكيــان 
االســرائيلي بشــكل يومــي، إلــى جانــب زيــادة وتيــرة 
تدفقــات امــوال المانحيــن لدعــم الموازنــة ولدعــم 
اإلنفــاق التطويــري. ووفقــًا لهــذا الســيناريو، مــن 
المتوقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي  خــال 
عــام 2013 بنســبة 10.9 %، وبالتالــي زيــادة نصيــب 
الحقيقــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  الفــرد 
أمريكــي،  دوالر   1,854 ليبلــغ   %  8.5 بنســبة 
وارتفــاع القيمــة المضافــة للقطــاع الخــاص بنســبة 

%10.8وارتفاعهــا للقطــاع العــام بنســبة 11.3 %، 
وانخفــاض معــدل البطالــة إلــى 21.0 %.

السيناريو المتشائم

 فقــد تضمــن افتــراض حــدوث صدمــة ســلبية علــى 
بعــض المتغيــرات الرئيســية نتيجــة الفتــراض تدهــور 
األوضــاع السياســية بشــكل حــاد خــال عــام 2014، 
وانعــكاس ذلــك علــى النشــاط االقتصــادي بمــا فــي 
للعمــل  المتوجهيــن  العمــال  عــدد  انخفــاض  ذلــك 
علــى  القيــود  الكيــان االســرائيلي، وتشــديد  فــي 
حركــة األفــراد والبضائــع وزيــادة عــدد أيــام اإلغــاق 
عمليــة  أمــام  العراقيــل  وزيــادة  والتجــارة،  للعمــال 
االســتيراد والتصديــر، وامتنــاع الكيــان االســرائيلي 
عــن تحويــل عائــدات الضرائــب، إلــى جانــب انخفــاض 
المانحــة.  الــدول  مــن  والمســاعدات  المنــح  حجــم 
وكانــت نتيجــة هــذا الســيناريو انخفــاض النمــو فــي 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة  -5.0 % خــال 
الفــرد  نصيــب  علــى  ذلــك  وانعــكاس   ،2014 عــام 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بانخفاضــه 
بنســبة -0.2 % ليبلــغ 1,675 مليــون دوالر أمريكــي، 
وارتفــاع معــدل البطالــة ليصــل إلــى 27.2 % امــا 
بشــأن تنبــؤات معــدل التضخــم، فذكــر التقريــر أن 
معــدل التضخــم ســيرتفع قليــًا خــال االربــاع الثاثــة 
الــى  ســيعود  أنــه  إال   ،2014 العــام  مــن  األولــى 
االنخفــاض خــال الربــع األخيــر مــن العــام 2014 إلــى 
ذات المســتوى تقريبــًا المتحقــق فــي الربــع المناظــر 
2013. وفــي ذات الســياق، وفــي ظــل توقعــات 
النقــد الدولــي بانخفــاض أســعار الغــذاء  صنــدوق 
ــة انخفاضهــا فــي  العالمــي للعــام 2013، ومواصل
العــام 2014، يتوّقــع التقريــر أن يبلــغ معدل التضخم 
الســنوي فــي فلســطين 1.7 % فــي المتوســط 
خــال العــام 2013، وحوالــي 2.2 % للعــام 2014.
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خطة كيري االقتصادية

ــى  ــارات دوالر، وتهــدف إل ــب اســتثمارات خاصــة بنحــو أربعــة ملي ــى جل ــة تقــوم عل ــري االقتصادي خطــة كي
تحقيق نمو اقتصادي بنســبة 50 % على مدى ثاث ســنوات، ورفع معدل األجور بنســبة 40 %، وخفض 
البطالــة مــن نحــو 24 % حاليــا إلــى 8 %، حيــث أن الخطــة تســتهدف قطاعــات هــي مــن أولويــات الحكومــة، 
كالزراعــة والصناعــة والســياحة، وهــي قطاعــات مهمــة مــن ناحيــة توفيــر فــرص عمــل، إلــى جانــب القطاعــات 
الخدميــة واإلنشــاءات. هــذا وقــد صــرح نائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون االقتصاديــة الدكتــور محمــد مصطفــى 
أن الخطــة قــد تكــون غيــر مناســبة لعــدة اعتبــارات، أهمهــا المعيقــات االســرائيلية، وأيضــا إمكانيــات البلــد 
علــى تنفيــذ مثــل هكــذا برنامــج، ومــدى تأثيرهــا علــى مســتوى اإلقــراض مــن البنــوك ومعــدالت التضخــم، 
والقضايــا األخــرى ذات العاقــة بالبعديــن النقــدي والمالــي، وهنــاك توافــق مبدئــي علــى تمديدهــا مــن 

ثــاث ســنوات إلــى ســت ســنوات. 

متغيرات الحسابات القومية الرئيسية )فلسطين ، الضفة الغربية وقطاع غزة(

الربع الثالثالربع الثانيالربع األولالقيمة بالمليون دوالر أمريكي

الناتج المحلي 
)GDP( االجمالي

1,644.81,775.41,752.3فلسطين
1,180.41,288.11,287.8الضفة الغربية

464.4487.3464.5قطاع غزة

الدخل القومي 
)GNI( االجمالي

1,775.81,913.91,892.6فلسطين
1,284.81,402.61,406.4الضفة الغربية

491.0511.3486.2قطاع غزة
نصيب الفرد من 
الناتج المحلي 

 GDP Per( االجمالي
)Capita

398.9427.4418.7فلسطين
483.1523.6520.0الضفة الغربية

276.4287.6271.8قطاع غزة

*البيانات في الجدول أعاه باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الكيان االسرائيلي بعيد احتالها للضفة الغربية عام 1967. 
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معــدل البطالــة فــي فلســطين خــال الربــع 
االخيــر 2013

البطالــة  المركــزي لإلحصــاء أن معــدل  الجهــاز  ذكــر 
الربــع  فــي   % 27.1 مــن  ارتفــع  فلســطين  فــي 
الرابــع  الربــع  فــي   %  28.6 إلــى   2013 الثالــث 
ــان أصــدره،  2013. وأوضــح جهــاز اإلحصــاء فــي بي
حــول النتائــج األساســية لمســح القــوى العاملــة، 
دورة الربــع الرابــع 2013 )تشــرين أول- كانــون أول(، 
أن معــدل البطالــة مــن بيــن المشــاركين فــي القــوى 
العاملــة بلــغ 25.2 %، وأضــاف البيــان انــه ال يــزال 
التفــاوت كبيــرًا فــي معــدل البطالــة بيــن الضفــة 
فــي  المعــدل  ارتفــع  حيــث  غــزة  وقطــاع  الغربيــة 
قطــاع غــزة مــن 32.5 % فــي الربــع الثالــث 2013 
إلــى 38.5 % فــي الربــع الرابــع 2013 فــي حيــن 
انخفــض المعــدل فــي الضفــة الغربيــة مــن 19.1 
% إلــى 18.2 % خــال نفــس الفتــرة، أمــا علــى 
مســتوى الجنــس فقــد بلــغ المعــدل 23.1 % للذكور 
مقابــل 33.5 % لإلنــاث فــي فلســطين فــي الربــع 
عــن  العاطليــن  عــدد  وارتفــع  هــذا   .2013 الرابــع 
العمــل حســب تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة فــي 
ــع الثالــث 2013  فلســطين مــن 275,100 فــي الرب
إلــى 301,200 شــخص فــي الربــع الرابــع 2013.
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العربيــة  المــال  اســواق  مؤشــرات  معظــم  انهــت 
العــام 2013 فــي المنطقــة الخضــراء مغلقــة علــى 
ارتفاعــات متفاوتــة، كان اقلهــا ارتفاعــا بورصــة عمــان 
بنســبة 5.53 % واكثرهــا ارتفاعــا كان مــن نصيــب 
دبــي  ســوق  وباألخــص  االماراتيــة،  االســواق 
المالــي الــذي ارتفــع بنســبة 107.69 % خــال العــام 
االكثــر  البورصــات  عــرش  علــى  ليتربــع  المنصــرم 
واحتالــه  االقلميــة  االســواق  جميــع  بيــن  ارتفاعــا 
اســواق  اربعــة  جــاء  بينمــا  عالميــا.  الثانيــة  المرتبــة 
)العــراق،  الحمــراء  المنطقــة  ضمــن  فقــط  عربيــة 

ولبنــان(. المغــرب،  تونــس، 

امــا مؤشــر القــدس فلــم يكــن بمعــزل عــن هــذه 
االرتفاعات، اال ان اداء المؤشــر تباين خال النصف 
االول والثانــي مــن العــام.  حيــث انهــى المؤشــر 
النصــف االول مــن العــام علــى انخفــاض بنســبة 
%5.25 عنــد مســتوى 452.52 نقطــة مقارنــة مــع 

.2012 اغــاق 

الثانــي  النصــف  خــال  اســتطاع  المؤشــر  ان  اال   
مــن العــام وخصوصــا خــال الثاثــة اشــهر االخيــرة، 
مــن عكــس اتجاهــه الهبوطــي ومســح جميــع خســائر 
العــام ليغلــق المؤشــر فــي المنطقــة الخضــراء عنــد 
مســتوى 541.45 نقطــة مرتفعــا 63.86 نقطــة او 
13.37 % مقارنــة باغــاق 2012 و 19.65 % عــن 

اغــاق 30 حزيــران 2013.

  جــاء هــذا االرتفــاع بدعــم مــن قطــاع االســتثمار الــذي 
ارتفع بحوالي 34 % خال العام وبشــكل اساســي 
واالســتثمار  للتنميــة  فلســطين  شــركة  ســهم 
وســهم   %  50 بنســبة  ارتفــع  الــذي  »باديكــو« 
فلســطين لاســتثمار الصناعــي الــذي ارتفــع بنســبة 

 .%  73.11

كذلــك بدعــم مــن قطــاع البنــوك والخدمــات الماليــة 
حيــث ارتفــع ســهم البنــك االســامي الفلســطيني 
بنســبة 50.98 % والبنــك الوطنــي بنســبة 30 %. 
البورصــة  قطاعــات  جميــع  ان  الــى  االشــارة  تجــدر 

ــن. اغلقــت علــى ارتفــاع باســتثناء قطــاع التأمي

إن االرتفاعــات المشــهودة خــال الربــع الرابــع مــن 
اساســي  بشــكل  تعــزى  ان  يمكــن   ،2013 العــام 
- باالضافــة الــى امــور اخــرى- الــى التفــاؤل الــذي 
مســتويات  ارتفــاع  نتيجــة  الســوق  علــى  طغــى 
االشــهر  مــع  مقارنــة  البورصــة  فــي  الســيولة 
الســابقة، حيــث شــهد الربــع االخيــر مــن العــام اعلــى 
جلســة  تــداول فــي تاريــخ البورصــة مــن حيــث قيمــة 
ــة، حيــث بلــغ حجــم تــداول جلســة  االســهم المتداول
 48.42 حوالــي   13/11/2013 الموافــق  االربعــاء 

دوالر.  مليــون 

هــذا باالضافــة الــى توالــي االفصاحــات واالخبــار 
مــن  حالــة  خلــق  فــي  ســاهمت  التــي  االيجابيــة 
التفــاؤل ورفــع ســقف التوقعــات بالنســبة لــاداء 
المالــي للشــركات، مثــل اعــان مجموعــة االتصاالت 
الفلســطينية، أن ) في تل الشــرق األوســط ( ذراعها 
رخصــة  علــى  حصلــت  الخــارج،  فــي  االســتثمارية 
تقديــم خدمــات الجيــل الرابــع فــي إقليــم كردســتان 

العــراق، عبــر شــركتها هنــاك ) نيــوروز تيليكــوم (.

عويضــة،  أحمــد  الســيد  تصريــح  الــى  باالضافــة   
لقــاء  فــي  لبورصــة فلســطين  التنفيــذي  الرئيــس 
مــع وكالــة بلومبيــرغ، أن اســتثمارات مؤسســاتية 
مــن “الخليــج الفارســي” أدت الــى مضاعفــة احجــام 
الماضيــة،  الفتــرة  خــال  البورصــة  فــي  التــداول 
الشــركات  بعــض  أســهم  فــي  ملحــوظ  وارتفــاع 

القياديــة.

مؤشر القدس ومؤشرات األسواق العربية )كما في نهاية عام 2013( 
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باالضافــة الــى ادراج بورصــه فلســطين الــى الئحــة 
او  الناشــئة  باالســواق  معنيــة  عالميــة  مؤشــرات 
مســتقل  مؤشــر  اطــاق  مثــل  لــادراج،  ترشــحها 
بــورز وإطــاق  انــد  بفلســطين مــن قبــل ســتاندرز 
مورغــان  مؤشــرات  قبــل  مــن  الخــاص  المؤشــر 
ان  الممكــن  مــن  الــذي  االمــر   .)MSCI( ســتانلي 
وجــذب  المســتثمرين  انظــار  لفــت  فــي  يســاهم 
اهتمــام المؤسســات والمراكــز الماليــة المتخصصــة 

وعالميــًا.  إقليميــًا  االســتثمارية  والصناديــق 

كمــا ان الزخــم المشــهود خــال الربــع االخير من العام 
2013 والــذي اســتمر خــال االشــهر االولــى مــن 
العــام 2014، وزيــادة ثقــة المســتثمرين بالبورصــة 
مدعومــا  جــاء  عــام،  بشــكل  المدرجــة  والشــركات 
بــاالداء الجيــد للشــركات والتوقعــات بتوزيــع اربــاح 
مجزيــة علــى المســاهمين، ومدعومــا أيضــا بتنشــيط 
ــد، والوعــود السياســية  ــات الســام مــن جدي محادث
واالقتصاديــة مثــل خطــة كيــري لتنميــة االقتصــاد 

الفلســطيني عــن طريــق جلــب اســتثمارات خارجيــة 
لدعــم قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة. فعلــى الرغــم 
مــن ان مــا ســتؤول اليــه نتائــج المفاوضــات باالشــهر 
ان  الــى  باالضافــة  واضــح  غيــر  يــزال  مــا  القادمــة 
الوعــود االقتصاديــة مازالــت حبــرا علــى ورق، اال ان 
البورصــة شــهدت تحســنا فــي مســتوى الســيولة 
ومعــدالت التــداول مقارنــة مــع االشــهر الســابقة 
مؤسســات  دخــول  طريــق  عــن  ذلــك  كان  ســواء 
اســتثمارية خارجيــة الــى البورصــة او ارتفــاع الســيولة 

المحليــة.  
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مؤشر القدس ومؤشرات القطاعات 
ــام  ــى 541.45 نقطــة مرتفعــا بنســبة 13.37 % عــن اغــاق ع ــام 2013 عل ــة ع ــق مؤشــر القــدس نهاي اغل
2012، حيــث كانــت جميــع مؤشــرات القطاعــات فــي المنطقــة الخضــراء مــا عــدا مؤشــر التأمين الــذي انخفض 
بنســبة 4.11 %. وكان مؤشــر االســتثمار األكثــر ارتفاعــا بيــن المؤشــرات الــذي ارتفــع بنســبة 33.68 %، 
وجــاء بعــده مؤشــر البنــوك والخدمــات الماليــة الــذي ارتفــع بنســبة 18.62 %، كمــا وشــهد مؤشــرا الصناعــة 
والخدمــات ارتفاعــا بنســبة 6.97 % و 4.69 % علــى التوالــي. وكانــت اعلــى نقطــة وصــل اليهــا مؤشــر 
القــدس خــال العــام 2013 عنــد مســتوى 546.00 نقطــة وذلــك بتاريــخ 26/12/2013، فــي حيــن كانــت أدنــى 

نقطــة وصــل اليهــا المؤشــر عنــد مســتوى 450.92 نقطــة بتاريــخ 08/04/2013.

التغيراالفتتاحاالغاقالمؤشر )لعام 2013(
13.37 %541.45477.59مؤشر القدس 

11.74 %282.8253.08العام
18.62 %124.92105.31مؤشر البنوك والخدمات المالية

6.97 %68.2663.81مؤشر الصناعة
4.11- %45.5247.47مؤشر التأمين 

33.68 %25.619.15مؤشر االستثمار 
4.69 %52.2349.89مؤشر الخدمات

ملخص التداول لعام 2013

اإلغاق الشهري لمؤشر القدس

اإلغاق اليومي لمؤشر القدس
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قيم وأحجام التداول 
عقــد فــي عــام 2013 )241( جلســة تــداول بلــغ خالهــا عــدد االســهم المتداولــة 202,965,939 ســهم 
بارتفــاع بلغــت نســبته 37.79 % عــن عــدد االســهم المتداولــة فــي عــام 2012، بينمــا بلغــت قيمــة االســهم 
المتداولــة 340,774,269 دوالر مقارنــة مــع 273,440,441 دوالر فــي 2012 اي بنســبة ارتفــاع بلغــت 
24.62 %، وبلــغ المعــدل اليومــي لقيمــة االســهم المتداولــة 1,414,001 دوالر يوميــا فــي عــام 2013 

مقارنــة مــع 1,098,154 دوالر يوميــا فــي عــام 2012. 

التغيرملخص بيانات التداول 
 20132012 

3.21- %241249عدد جلسات التداول
7.20 %44,42541,442عدد الصفقات

37.79 %202,965,939147,304,208عدد األسهم المتداولة

24.62 %340,774,269273,440,441قيمة االسهم المتداولة )دوالر(

المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة 
28.76 %1,414,0011,098,154)دوالر(

13.58 %3,247,478,3852,859,140,375القيمة السوقية )دوالر(

الشركات األكثر ارتفاعًا وانخفاضًا

الشركات الخمسة األكثر ارتفاعًا
PIIC% 73.11
NCI% 65.45
ISBK% 50.98

PADICO% 50.00
AHC% 40.98

الشركات الخمسة األكثر انخفاضًا
JPH% -47.37

GCOM% -43.75
UCI% -27.87
JREI% -22.37
AIG% -20.00

PADICO
BOP
ISBK
PALTEL
AIG
Others

%43.24

%8.26

%7.99

%6.79

%4.03

%29.70

%29.63

% 29.47

%14.79

%5.46

%2.24

%18.41

PALTEL
PADICO
BOP
ISBK
TNB
Others

الشركات الخمس األكثر نشاطًا من حيث القيمةالشركات الخمس األكثر نشاطًا من حيث الحجم



المتحدة لألوراق المالية 22

قطاعات بورصة فلسطين

عدد األسهم المتداولة عدد الشركاتالقطاع
في 2013

قيمة األسهم المتداولة في 
2013 )دوالر(

القيمة السوقية مع نهاية عام 2013 
)دوالر(

قطاع البنوك و الخدمات 
955,218,12789,706,366857,285,505المالية

715,355,24910,671,780101,059,750قطاع التأمين

899,390,243113,435,799496,241,133قطاع االستثمار

127,057,56715,007,175276,351,278قطاع الصناعة

1325,944,753111,953,1491,516,540,720قطاع الخدمات 

49202,965,939340,774,2693,247,478,385اجمالي السوق

قطاع البنوك والخدمات المالية 

قطاع التأمين 

قطاع اإلستثمار 

قطاع الصناعة 

قطاع الخدمات  

قيمة األسهم المتداولة في 2013عدد األسهم المتداولة في 2013

% 27.21

% 7.57

% 48.97

% 3.48

% 12.78

% 26.32

% 3.13

% 33.29

% 4.40

% 32.85

قطاع البنوك والخدمات المالية 

قطاع التأمين 

قطاع اإلستثمار 

قطاع الصناعة 

قطاع الخدمات  
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القيمة السوقية
بلغــت القيمــة الســوقية لبورصــة فلســطين كمــا فــي نهايــة العــام 2013 مــا قيمتــه 3,247,478,385 دوالر 
مقارنــة بـــ 2,859,140,375 دوالر فــي نهايــة العــام 2012 بارتفــاع بلغــت نســبته 13.58 %، علمــا بــان قطــاع 
الخدمــات يشــكل مــا نســبته 46.70 % مــن إجمالــي القيمــة الســوقية، يليــه قطــاع البنــوك والخدمــات 
ــه  ــي القيمــة الســوقية، يلي ــة العــام 2013 مــن إجمال ــة يشــكل مــا نســبته 26.40 % كمــا فــي نهاي المالي
قطــاع اإلســتثمار الــذي يشــكل مــا نســبته 15.28 % مــن إجمالــي القيمــة الســوقية، يليــه قطــاع الصناعــة 
ــذي يشــكل مــا  ــن ال ــه قطــاع التأمي ــي القيمــة الســوقية ويلي ــذي يشــكل مــا نســبته 8.51 % مــن إجمال ال

نســبته 3.11 % مــن إجمالــي القيمــة الســوقية.

 

عدد االسهم 
المتداوله 

قيمة االسهم 
المتداوله 

)دوالر(

عدد 
جلسات 
التداول

عدد 

الصفقات
القيمة السوقيه   

 التغير الشهريمؤشر القدس)دوالر(

1.13- %7,884,47415,684,514183,1102,826,993,725472.17كانون ثاني
0.14- %10,260,10115,177,173203,0122,816,169,026471.52شباط

0.31 %11,144,15119,835,121213,1242,821,054,683473.00آذار
3.42- %18,660,66948,014,557224,4872,738,260,644456.84نيسان

0.03 %18,508,31120,935,220213,3882,737,701,957456.98أيار
0.98- %6,530,71711,551,717202,9292,755,277,454452.52حزيران

4.56 %12,919,79521,657,305233,9932,871,136,096473.16تموز
0.92- %21,148,22630,293,199184,7552,861,786,753468.80آب

0.29 %9,806,76613,674,416223,2052,862,584,533470.16أيلول
1.91 %6,794,06210,373,024182,2752,906,760,176479.13تشرين أول

10.58 %67,026,090105,800,302196,6353,176,778,652529.80تشرين ثاني
2.20 %12,282,57727,777,722193,5123,247,478,385541.45كانون أول

التغير عن بداية 202,965,939340,774,26924144,4253,247,478,385اجمالي 2013
13.37 %العام
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قيمة االسهم المتداولة )دوالر(

عدد االسهم المتداولة
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ملخص التداول للشركات المدرجة - بورصة فلسطين للعام 2013

عملة رمز السهمإسم الشركة
التداول

 أدنى سعر
تداول

 أعلى سعر
تداول

سعر االغاق 
2013

سعر 
االغاق 

2012

نسبة 
التغير

عدد 
قيمة األسهم عدد االسهمالعقود

المتداولة )دوالر(

 القيمة 
السوقية 
)دوالر( 

31.12.2013
0.985612,45812,22811,330,000 %0.861.031.031.02دوالرABRAJشركة ابراج الوطنية

40.98921,053,740777,25123,867,917 %0.470.870.860.61دينارAHCالمؤسسة العربيــة للفنـــادق

25.007004,651,8384,991,37756,027,526 %0.831.271.150.92دوالرAIBالبنك االسالمي العربي

20.008478,176,1051,556,2456,400,000- %0.160.220.160.2دوالرAIGالمجموعة األهلية للتأمين

34.922748,956191,3367,193,229 %2.453.403.402.52دينارAPCالعربية لصناعة الدهانات

1.23259517,816516,3095,099,911 %0.590.820.820.81دينارAQARIYAالعقارية التجارية لالستثمار

2.024738,60552,37212,931,956- %0.900.980.970.99دينارARABالمستثمرون العرب

11.6329169,06594,360508,573- %0.330.420.380.43دينارARE المؤسسة العقارية العربية

19.517774,677256,33255,731,443 %1.973.002.942.46دينارAZIZAدواجن فلسطين

7.026,39516,767,34050,402,400480,000,000 %2.753.333.202.99دوالرBOPبنك فلسطين

5.025001,520,9045,737,50356,025,233- %2.603.193.033.19دوالرBPCبيرزيت لألدوية

2.561916,70447,1202,115,656 %2.002.002.001.95دينارELECTRODEمصنع الشرق لإللكترود

43.752,3674,289,6301,145,5431,007,205- %0.180.400.180.32دوالرGCOMجلوبال كوم لالتصاالت

30.434701,186,0611,316,73119,040,900 %0.680.970.900.69دينارGMCمطاحن القمح الذهبي

21.67125156,937212,6849,033,750 %1.231.501.461.2دوالرGUIالعالمية المتحدة للتأمين

6,000,000----------------دوالرHOTELجراند بارك للفنادق واالستجمام

50.982,48116,209,18218,604,04877,000,000 %0.911.561.541.02دوالرISBKالبنك اإلسالمي الفلسطيني

5.771,5811,894,0033,176,25515,514,807 %1.021.341.101.04دينارJCCسجاير القدس

47.37516647,7551,808,68235,826,000- %1.964.102.103.99دوالرJPHالقدس للمستحضرات الطبية

22.3715352,809235,8115,900,000- %0.590.730.590.76دوالرJREIالقدس لالستثمارات العقارية

17.507350,59325,8903,258,109- %0.320.420.330.40دينارLADAENفلسطين لصناعات اللدائن

01,024,688491,8502,496,000--0.480.48----دوالرMICالمشرق للتأمين

11.547078,82381,3626,715,091- %0.600.800.690.78دينارNAPCOالشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيال

65.456641,247,206860,3644,550,000 %0.540.930.910.55دوالرNCIالوطنية لصناعة الكرتون

6.98225524,5501,700,04643,200,000- %3.023.793.603.87دوالرNICالتأمين الوطنية

2.6511114,689177,4344,930,316- %1.051.101.101.13دينارNSCمركز نابلس الجراحي التخصصي

50.008,52187,763,174100,424,118337,500,000 %0.851.381.350.90دوالرPADICOفلسطين للتنمية واالستثمار

15.8543,4753,7132,446,765- %0.690.780.690.82دينارPALAQARبال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

12.626,53713,771,979100,986,6541,076,762,867 %4.645.875.805.15دينارPALTELاالتصاالت الفلسطينية

9.2186842,371595,35520,717,979- %0.650.790.690.76دوالرPCBالبنك التجاري الفلسطيني

2.901,1641,283,3191,737,64285,200,000 %1.261.441.421.38دوالرPECالفلسطينية للكهرباء

187210,843875,75433,427,361----3.704.653.95دوالرPHARMACAREدار الشفاء لصناعة األدوية

3.301223,846,0703,300,30246,640,000- %0.801.000.880.91دوالرPIBCبنك االستثمار الفلسطيني

17.86291,905,3862,482,2695,750,000- %1.151.401.151.40دوالرPICOشركة فلسطين للتأمين

1.0087723,3071,028,6636,895,377 %1.001.071.011.00دينارPIDالفلسطينية لالستثمار واالنماء

73.111,2763,051,5676,483,16854,478,129 %1.002.132.061.19دينارPIICفلسطين لالستثمار الصناعي

212.731642,03182,46816,981,661 %0.512.001.720.55دينارPLAZAالعربية الفلسطينية لمراكز التسوق

11.7661,583,7001,386,23919,000,000 %0.850.950.950.85دوالرPMHCفلسطين لتمويل الرهن العقاري

5.711,4862,731,3422,476,32559,355,760- %0.570.710.660.70دينارPRICOفلسطين لالستثمار العقاري

2.16411,53257,56749,900,000- %4.995.104.995.10دوالرPSEسوق فلسطين لألوراق المالية

10.006043,157,9452,748,98949,500,000 %0.741.060.990.90دوالرQUDSبنك القدس

8.33139416,0011,836,10916,552,751 %2.953.303.253.00دينارRSRشركة مصايف رام هللا

4.852073,279,2083,477,9939,180,000 %1.001.151.081.03دوالرTICالتكافل الفلسطينية للتأمين

30.001,5808,148,1497,620,08858,500,000 %0.821.191.170.90دوالرTNBالبنك الوطني

3.8512288,375750,69225,000,000- %2.502.612.502.60دوالرTRUST ترست العالمية للتأمين

27.871,0354,211,6232,219,03414,080,000- %0.430.650.440.61دوالرUCIاالتحاد لإلعمار واالستثمار

28.437781,042629,84636,953,449 %5.056.556.555.10دينارVOICمصانع الزيوت النباتية

0.00786313,479363,4227,792,664 %0.790.860.850.85دينارWASSELالفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

19.692,8144,474,8874,736,325263,160,000- %1.001.231.021.27دوالرWATANIYAشركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

202,965,939340,774,2693.247,478,385 44,425إجمالي السوق
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عملة رمز السهمإسم الشركة
التداول

 أدنى سعر
تداول

 أعلى سعر
تداول

سعر االغاق 
2013

سعر 
االغاق 

2012

نسبة 
التغير

عدد 
قيمة األسهم عدد االسهمالعقود

المتداولة )دوالر(

 القيمة 
السوقية 
)دوالر( 

31.12.2013
0.985612,45812,22811,330,000 %0.861.031.031.02دوالرABRAJشركة ابراج الوطنية

40.98921,053,740777,25123,867,917 %0.470.870.860.61دينارAHCالمؤسسة العربيــة للفنـــادق

25.007004,651,8384,991,37756,027,526 %0.831.271.150.92دوالرAIBالبنك االسالمي العربي

20.008478,176,1051,556,2456,400,000- %0.160.220.160.2دوالرAIGالمجموعة األهلية للتأمين

34.922748,956191,3367,193,229 %2.453.403.402.52دينارAPCالعربية لصناعة الدهانات

1.23259517,816516,3095,099,911 %0.590.820.820.81دينارAQARIYAالعقارية التجارية لالستثمار

2.024738,60552,37212,931,956- %0.900.980.970.99دينارARABالمستثمرون العرب

11.6329169,06594,360508,573- %0.330.420.380.43دينارARE المؤسسة العقارية العربية

19.517774,677256,33255,731,443 %1.973.002.942.46دينارAZIZAدواجن فلسطين

7.026,39516,767,34050,402,400480,000,000 %2.753.333.202.99دوالرBOPبنك فلسطين

5.025001,520,9045,737,50356,025,233- %2.603.193.033.19دوالرBPCبيرزيت لألدوية

2.561916,70447,1202,115,656 %2.002.002.001.95دينارELECTRODEمصنع الشرق لإللكترود

43.752,3674,289,6301,145,5431,007,205- %0.180.400.180.32دوالرGCOMجلوبال كوم لالتصاالت

30.434701,186,0611,316,73119,040,900 %0.680.970.900.69دينارGMCمطاحن القمح الذهبي

21.67125156,937212,6849,033,750 %1.231.501.461.2دوالرGUIالعالمية المتحدة للتأمين

6,000,000----------------دوالرHOTELجراند بارك للفنادق واالستجمام

50.982,48116,209,18218,604,04877,000,000 %0.911.561.541.02دوالرISBKالبنك اإلسالمي الفلسطيني

5.771,5811,894,0033,176,25515,514,807 %1.021.341.101.04دينارJCCسجاير القدس

47.37516647,7551,808,68235,826,000- %1.964.102.103.99دوالرJPHالقدس للمستحضرات الطبية

22.3715352,809235,8115,900,000- %0.590.730.590.76دوالرJREIالقدس لالستثمارات العقارية

17.507350,59325,8903,258,109- %0.320.420.330.40دينارLADAENفلسطين لصناعات اللدائن

01,024,688491,8502,496,000--0.480.48----دوالرMICالمشرق للتأمين

11.547078,82381,3626,715,091- %0.600.800.690.78دينارNAPCOالشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيال

65.456641,247,206860,3644,550,000 %0.540.930.910.55دوالرNCIالوطنية لصناعة الكرتون

6.98225524,5501,700,04643,200,000- %3.023.793.603.87دوالرNICالتأمين الوطنية

2.6511114,689177,4344,930,316- %1.051.101.101.13دينارNSCمركز نابلس الجراحي التخصصي

50.008,52187,763,174100,424,118337,500,000 %0.851.381.350.90دوالرPADICOفلسطين للتنمية واالستثمار

15.8543,4753,7132,446,765- %0.690.780.690.82دينارPALAQARبال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

12.626,53713,771,979100,986,6541,076,762,867 %4.645.875.805.15دينارPALTELاالتصاالت الفلسطينية

9.2186842,371595,35520,717,979- %0.650.790.690.76دوالرPCBالبنك التجاري الفلسطيني

2.901,1641,283,3191,737,64285,200,000 %1.261.441.421.38دوالرPECالفلسطينية للكهرباء

187210,843875,75433,427,361----3.704.653.95دوالرPHARMACAREدار الشفاء لصناعة األدوية

3.301223,846,0703,300,30246,640,000- %0.801.000.880.91دوالرPIBCبنك االستثمار الفلسطيني

17.86291,905,3862,482,2695,750,000- %1.151.401.151.40دوالرPICOشركة فلسطين للتأمين

1.0087723,3071,028,6636,895,377 %1.001.071.011.00دينارPIDالفلسطينية لالستثمار واالنماء

73.111,2763,051,5676,483,16854,478,129 %1.002.132.061.19دينارPIICفلسطين لالستثمار الصناعي

212.731642,03182,46816,981,661 %0.512.001.720.55دينارPLAZAالعربية الفلسطينية لمراكز التسوق

11.7661,583,7001,386,23919,000,000 %0.850.950.950.85دوالرPMHCفلسطين لتمويل الرهن العقاري

5.711,4862,731,3422,476,32559,355,760- %0.570.710.660.70دينارPRICOفلسطين لالستثمار العقاري

2.16411,53257,56749,900,000- %4.995.104.995.10دوالرPSEسوق فلسطين لألوراق المالية

10.006043,157,9452,748,98949,500,000 %0.741.060.990.90دوالرQUDSبنك القدس

8.33139416,0011,836,10916,552,751 %2.953.303.253.00دينارRSRشركة مصايف رام هللا

4.852073,279,2083,477,9939,180,000 %1.001.151.081.03دوالرTICالتكافل الفلسطينية للتأمين

30.001,5808,148,1497,620,08858,500,000 %0.821.191.170.90دوالرTNBالبنك الوطني

3.8512288,375750,69225,000,000- %2.502.612.502.60دوالرTRUST ترست العالمية للتأمين

27.871,0354,211,6232,219,03414,080,000- %0.430.650.440.61دوالرUCIاالتحاد لإلعمار واالستثمار

28.437781,042629,84636,953,449 %5.056.556.555.10دينارVOICمصانع الزيوت النباتية

0.00786313,479363,4227,792,664 %0.790.860.850.85دينارWASSELالفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

19.692,8144,474,8874,736,325263,160,000- %1.001.231.021.27دوالرWATANIYAشركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

202,965,939340,774,2693.247,478,385 44,425إجمالي السوق
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ملخص البيانات الختامية األولية 2013   
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العائد على السهم  2013 )دوالر / سهم (

ملخص االداء للشركات المدرجة في بورصة فلسطين للبيانات المالية األولية للعام 2013 

46عدد الشركات المفصحة ضمن الفترة القانونية
36عدد الشركات التي حققت ارباحا خال الفترة

11عدد الشركات التي منيت بخسائر
32عدد الشركات التي شهدت تحسن في نتائجها
15عدد الشركات التي شهدت تراجع في نتائجها

25عدد الشركات التي شهدت ارتفاع في اسعار اسهمها
20عدد الشركات التي شهدت تراجع في اسعار اسهمها

 

الشركات الخمسة األكثر تحسنا في نتائجها المالية

الشركات الخمسة األكثر ترجعا في نتائجها المالية

* تجدر االشارة الى أن شركة المؤسسة العقارية العربية أفصحت بعد انتهاء المهلة القانونية مما رفع عدد الشركات المفصحة الى 47 شركة.

JPH
JPH

AZIZA
PIIC

NAPCO

JREI
ARE

PALAQAR
JCC

GMC

% 596.21
% 441.31
% 391.62
% 382.05
% 372.46

% 479.18-

% 474.17-
% 450.77-
% 67.28-
% 52.82-
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ملخص االداء للشركات المدرجة في بورصة فلسطين للبيانات المالية األولية للعام 2013 

46عدد الشركات المفصحة ضمن الفترة القانونية
36عدد الشركات التي حققت ارباحا خال الفترة

11عدد الشركات التي منيت بخسائر
32عدد الشركات التي شهدت تحسن في نتائجها
15عدد الشركات التي شهدت تراجع في نتائجها

25عدد الشركات التي شهدت ارتفاع في اسعار اسهمها
20عدد الشركات التي شهدت تراجع في اسعار اسهمها

 

الشركات الخمسة األكثر تحسنا في نتائجها المالية

الشركات الخمسة األكثر ترجعا في نتائجها المالية
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رأس المالاسم الشركةالرمز

صافي الدخل

التغير

القيمة الدفترية  حقوق المساهمين
B.VEPS حصة السهمP/E 

مكرر 
 الربحية

2013

% DYR 
التوزيعات النقدية 
خال العام الى 
 القيمة السوقية
 )اغاق 2012(

P/B.V 
القيمة 

السوقية 
الى 

 الدفترية
2013

سعر االغاق

التغير
عدد االسهم 

المتداولة خال 
العام 2013

قيمة االسهم 
المتداولة خال 

العام 2013 
)دوالر(

2013201220132012201320122013201220132012

AQARIYA516,309 517,816 1.23 %0.81 0.82 0.83 --)0.024()0.013(1.01 0.99 4,432,238 4,373,938 44.64 %)105,167()58,223(4,409,558العقارية التجارية لالستثمار
ARAB52,372 38,605 2.02- %0.99 0.97 0.97 --)0.007(0.009 0.98 1.00 9,285,408 9,426,545 232.17 %)63,963(84,539 9,452,328المستثمرون العرب
$ JREI235,811 352,809 22.37- %0.76 0.59 0.62 --)0.028()0.165(1.05 0.96 10,496,264 9,557,557 479.18- %)284,772()1,649,339(10,000,000القدس لالستثمارات العقارية

$ PADICO100,424,118 87,763,174 50.00 %0.90 1.35 0.80 5.56 %12.78 0.077 0.106 1.59 1.68 36.49419,742,000398,486,000 %19,351,000 26,413,000 250,000,000فلسطين للتنمية واالستثمار
PID1,028,663 723,307 1.00 %1.00 1.01 1.63 -23.11 0.055 0.044 0.58 0.62 2,794,157 3,005,760 20.71- %266,876 211,603 4,840,419الفلسطينية لالستثمار واالنماء
PIIC6,483,168 3,051,567 73.11 %1.19 2.06 1.24 -10.71 0.040 0.192 1.40 1.66 26,322,667 31,124,426 382.05 %748,580 3,608,542 18,750,000فلسطين لالستثمار الصناعي

PRICO2,476,325 2,731,342 5.71- %0.70 0.66 0.54 --)0.022()0.023(1.24 1.22 78,783,423 77,996,329 5.41- %)1,393,812()1,469,189(63,762,486فلسطين لالستثمار العقاري
$ UCI2,219,034 4,211,623 27.87- %0.61 0.44 0.36 -38.26 0.021 0.012 1.24 1.24 39,598,306 39,523,157 44.03- %661,490 370,226 32,000,000االتحاد لالعمار واالستثمار

$ AIB 4,991,377 4,651,838 25.00 %0.92 1.15 0.89 -15.54 0.014 0.074 1.21 1.29 57,632,968 62,875,886 441.31 %648,513 3,510,463 48,719,588البنك االسالمي العربي
$ BOP50,402,400 16,767,340 7.02 %2.99 3.20 1.91 2.51 %11.87 0.26 0.27 1.64 1.68 220,390,050 251,387,235 5.35 %38,410,797 40,465,951 150,000,000بنك فلسطين
$ ISBK18,604,048 16,209,182 50.98 %1.02 1.54 1.22 2.45 %12.14 0.117 0.127 1.23 1.27 57,906,492 63,281,994 8.91 %5,825,988 6,345,205 50,000,000البنك االسالمي الفلسطيني
$ PCB595,355 842,371 9.21- %0.76 0.69 0.73 --0.0020 0.004 0.93 0.95 28,068,650 28,425,815 84.47 %62,167 114,682 30,026,056البنك التجاري الفلسطيني
$ PIBC3,300,302 3,846,070 3.30- %0.91 0.88 0.69 -29.83 0.034 0.030 1.24 1.27 65,934,527 67,553,137 14.11- %1,826,277 1,568,574 53,000,000بنك االستثمار الفلسطيني

$ PMHC1,386,239 1,583,700 11.76 %0.85 0.95 0.88 --0.023 0.011 1.07 1.08 21,472,843 21,575,935 49.54- %452,691 228,406 20,000,000فلسطين لتمويل الرهن العقاري
$ PSE57,567 11,532 2.16- %5.10 4.99 4.96 --)0.070()0.022(1.02 1.01 10,236,038 10,062,760 68.68 %)701,201()219,630(10,000,000سوق فلسطين لألوراق المالية

$ QUDS2,748,989 3,157,945 10.00 %0.90 0.99 0.76 -10.45 0.065 0.095 1.16 1.30 57,985,686 64,991,920 45.04 %3,267,925 4,739,649 50,000,000بنك القدس
$ TNB7,620,088 8,148,149 30.00 %0.90 1.17 1.06 -16.21 0.055 0.072 1.03 1.10 51,321,193 54,966,018 78.13 %2,021,100 3,600,243 49,881,953البنك الوطني

$ AIG1,556,245 8,176,105 20.00- %0.20 0.16 ------------10,000,000المجموعة األهلية للتأمين
$ GUI212,684 156,937 21.67 %1.20 1.46 0.87 6.25 %7.23 0.44 0.20 1.58 1.67 8,710,773 10,348,128 48.64- %2,433,201 1,249,786 6,187,500العالمية المتحدة للتأمين
$ MIC491,850 1,024,688 0.00 %0.48 0.48 2.55 -16.84 )0.16(0.03 0.06 0.19 322,123 979,976 117.48 %)847,674(148,184 5,200,000المشرق للتأمين
$ NIC1,700,046 524,550 6.98- %3.87 3.60 1.60 5.17 %7.87 0.393 0.458 1.96 2.25 23,530,996 27,025,663 16.51 %4,712,693 5,490,644 12,000,000التأمين الوطنية

$ PICO2,482,269 1,905,386 17.86- %1.40 1.15 1.23 -22.83 )0.09(0.05 0.82 0.93 4,092,342 4,668,151 156.36 %)446,937(251,898 5,000,000فلسطين للتأمين
$ TIC3,477,993 3,279,208 4.85 %1.03 1.08 0.87 4.85 %11.63 0.11 0.09 1.08 1.24 9,140,397 10,498,010 15.36- %932,465 789,228 8,500,000 التكافل الفلسطينية للتامين

$ TRUST750,692 288,375 3.85- %2.60 2.50 0.91 4.81 %8.51 0.17 0.29 2.66 2.76 26,599,388 27,614,810 72.38 %1,703,788 2,936,927 10,000,000ترست العالمية للتامين

$ ABRAJ12,228 12,458 0.98 %1.02 1.03 0.92 -32.19 0.020 0.032 1.10 1.12 12,090,403 12,348,845 57.42 %223,887 352,437 11,000,000ابراج الوطنية
AHC777,251 1,053,740 40.98 %0.61 0.86 0.92 --)0.040()0.052(0.78 0.93 19,396,370 18,379,011 2.35- %)994,006()1,017,360(19,677,158المؤسسة العربية للفنادق
ARE94,360 169,065 11.63- %0.43 0.38 0.37 --0.016 )0.060(1.05 1.03 994,253 975,582 474.17- %15,126 )56,597(948,890المؤسسة العقارية العربية

$ GCOM1,145,543 4,289,630 43.75- %0.32 0.18 0.25 --)0.200()0.201(0.91 0.71 5,114,107 3,992,072 0.20- %)1,119,787()1,122,035(5,595,585جلوبال كوم لالتصاالت

$ HOTEL5,000,000جراند بارك للفنادق واالستجمام-----------------

NSC177,434 114,689 %2.65-1.13 1.10 0.69 8.85 %4.18 0.16 0.26 1.43 1.59 4,540,928 5,059,460 63.18 %512,519 836,313 3,177,813مركز نابلس الجراحي التخصصي

PALAQAR بال عقار لتطوير وادارة وتشغيل
3,713 3,475 %15.85-0.82 0.69 0.84 --0.012 )0.042(0.87 0.82 2,175,433 2,069,731 450.77- %30,134 )105,702(2,514,141العقارات

PALTEL100,986,654 13,771,979 %5.1512.62 5.80 1.52 8.74 %8.31 0.624 0.698 3.48 3.82 458,573,000 502,687,000 11.80 %82,132,000 91,827,000 131,625,000االتصاالت الفلسطينية
$ PEC1,737,642 1,283,319 %1.382.90 1.42 1.08 7.25 %18.68 0.140 0.076 1.34 1.32 80,557,352 79,119,347 45.78- %8,414,541 4,561,995 60,000,000الفلسطينية للكهرباء

PLAZA82,468 42,031 %0.55212.73 1.72 1.28 --)0.130()0.046(0.76 1.34 5,301,189 9,391,300 64.26 %)910,632()325,442(7,000,000العربية الفلسطينية لمراكز التسوق
RSR1,836,109 416,001 %3.008.33 3.25 1.30 --0.014 0.014 2.78 2.50 8,350,948 9,019,191 24.84 %45,174 56,396 3,611,047مصايف رام هللا

WASSEL الفلسطينية للتوزيع والخدمات
363,422 313,479 %0.850.00 0.85 1.28 -36.32 )0.056(0.023 0.64 0.66 4,164,268 4,316,849 141.99 %)363,388(152,581 6,500,000اللوجستيه

$ WATANIYA موبايل الوطنية الفلسطينية
4,736,325 4,474,887 %19.69-1.27 1.02 2.88 --)0.09()0.08(0.44 0.35 112,690,881 91,365,999 10.50 %)23,826,190()21,324,882(258,000,000لالتصاالت

APC191,336 48,956 %2.5234.92 3.40 1.70 9.92 %6.46 0.34 0.53 1.69 2.00 2,530,754 3,006,716 56.08 %505,533 789,044 1,500,000العربية لصناعة الدهانات
AZIZA256,332 74,677 %2.4619.51 2.94 1.63 -11.76 0.051 0.250 1.45 1.81 19,434,219 24,279,387 391.62 %683,797 3,361,674 13,440,000دواجن فلسطين
$ BPC5,737,503 1,520,904 %5.02-3.19 3.03 1.08 3.76 %10.24 0.259 0.296 2.59 2.80 47,885,829 51,725,357 14.33 %4,750,961 5,431,870 18,502,825بيرزيت لألدوية

ELECTRODE47,120 16,704 %1.952.56 2.00 0.46 6.41 %12.48 0.133 0.160 4.29 4.31 3,214,211 3,232,213 20.87 %99,454 120,215 750,000مصنع الشرق لاللكترود
GMC1,316,731 1,186,061 %0.6930.43 0.90 0.84 7.25 %-0.030 0.014 1.10 1.07 16,494,445 16,016,954 52.82- %455,567 214,946 15,000,000مطاحن القمح الذهبي
JCC3,176,255 1,894,003 %1.045.77 1.10 0.60 13.46 %17.74 0.190 0.062 1.87 1.85 18,749,818 18,451,049 67.28- %1,897,010 620,715 10,000,000سجاير القدس

$ JPH1,808,682 647,755 %47.37-3.99 2.10 0.97 -18.75 0.011 0.112 3.84 2.16 32,751,638 36,854,540 596.21 %301,442 2,098,659 17,060,000القدس للمستحضرات الطبية
LADAEN25,890 50,593 %17.50-0.40 0.33 1.03 --)0.083()0.081(0.40 0.32 2,812,268 2,243,144 2.01 %)580,823()569,124(7,000,000فلسطين لصناعة اللدائن

NAPCO الوطنية لصناعة األلومنيوم
81,362 78,823 %11.54-0.78 0.69 0.48 -6.37 0.023 0.11 1.32 1.43 9,125,331 9,872,944 372.46 %158,240 747,613 6,900,000والبروفيالت “نابكو”

$ NCI860,364 1,247,206 %0.5565.45 0.91 0.79 9.09 %9.92 0.021 0.092 1.09 1.15 5,464,679 5,755,559 337.92 %104,714 458,561 5,000,000الوطنية لصناعة الكرتون

 PHARMACARE
875,754 210,843 --3.95 1.65 -15.79 0.24 0.25 2.24 2.40 18,943,950 20,320,291 4.42 %2,027,972 2,117,685 8,462,623دار الشفاء لصناعة األدوية$

VOIC629,846 81,042 %5.1028.43 6.55 1.51 5.88 %5.43 0.669 1.207 3.41 4.35 13,641,259 17,387,296 80.59 %2,674,307 4,829,494 4,000,000مصانع الزيوت النباتية

 

قطاع االستثمار )القيمة السوقية للقطاع =496,054,551 $(      

قطاع البنوك والخدمات المالية )القيمة السوقية للقطاع = 857,285,505 $(

قطاع التأمين )القيمة السوقية للقطاع = 101,059,750 $(

قطاع الخدمات )القيمة السوقية للقطاع = 1,516,540,719 $(

قطاع الصناعة )القيمة السوقية للقطاع = 276,351,278 $(

*صافي الدخل في الجدول السابق هو الربح العائد لمساهمي الشركة االم، و حقوق المساهمين ال تشمل حقوق االقلية، القيمة االسمية لسهم المجموعة االهلية للتامين 0.25 دوالر.

النتائج المالية األولية للشركات المدرجة - بورصة فلسطين للعام 2013
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رأس المالاسم الشركةالرمز

صافي الدخل

التغير

القيمة الدفترية  حقوق المساهمين
B.VEPS حصة السهمP/E 

مكرر 
 الربحية

2013

% DYR 
التوزيعات النقدية 
خال العام الى 
 القيمة السوقية
 )اغاق 2012(

P/B.V 
القيمة 

السوقية 
الى 

 الدفترية
2013

سعر االغاق

التغير
عدد االسهم 

المتداولة خال 
العام 2013

قيمة االسهم 
المتداولة خال 

العام 2013 
)دوالر(

2013201220132012201320122013201220132012

AQARIYA516,309 517,816 1.23 %0.81 0.82 0.83 --)0.024()0.013(1.01 0.99 4,432,238 4,373,938 44.64 %)105,167()58,223(4,409,558العقارية التجارية لالستثمار
ARAB52,372 38,605 2.02- %0.99 0.97 0.97 --)0.007(0.009 0.98 1.00 9,285,408 9,426,545 232.17 %)63,963(84,539 9,452,328المستثمرون العرب
$ JREI235,811 352,809 22.37- %0.76 0.59 0.62 --)0.028()0.165(1.05 0.96 10,496,264 9,557,557 479.18- %)284,772()1,649,339(10,000,000القدس لالستثمارات العقارية

$ PADICO100,424,118 87,763,174 50.00 %0.90 1.35 0.80 5.56 %12.78 0.077 0.106 1.59 1.68 36.49419,742,000398,486,000 %19,351,000 26,413,000 250,000,000فلسطين للتنمية واالستثمار
PID1,028,663 723,307 1.00 %1.00 1.01 1.63 -23.11 0.055 0.044 0.58 0.62 2,794,157 3,005,760 20.71- %266,876 211,603 4,840,419الفلسطينية لالستثمار واالنماء
PIIC6,483,168 3,051,567 73.11 %1.19 2.06 1.24 -10.71 0.040 0.192 1.40 1.66 26,322,667 31,124,426 382.05 %748,580 3,608,542 18,750,000فلسطين لالستثمار الصناعي

PRICO2,476,325 2,731,342 5.71- %0.70 0.66 0.54 --)0.022()0.023(1.24 1.22 78,783,423 77,996,329 5.41- %)1,393,812()1,469,189(63,762,486فلسطين لالستثمار العقاري
$ UCI2,219,034 4,211,623 27.87- %0.61 0.44 0.36 -38.26 0.021 0.012 1.24 1.24 39,598,306 39,523,157 44.03- %661,490 370,226 32,000,000االتحاد لالعمار واالستثمار

$ AIB 4,991,377 4,651,838 25.00 %0.92 1.15 0.89 -15.54 0.014 0.074 1.21 1.29 57,632,968 62,875,886 441.31 %648,513 3,510,463 48,719,588البنك االسالمي العربي
$ BOP50,402,400 16,767,340 7.02 %2.99 3.20 1.91 2.51 %11.87 0.26 0.27 1.64 1.68 220,390,050 251,387,235 5.35 %38,410,797 40,465,951 150,000,000بنك فلسطين
$ ISBK18,604,048 16,209,182 50.98 %1.02 1.54 1.22 2.45 %12.14 0.117 0.127 1.23 1.27 57,906,492 63,281,994 8.91 %5,825,988 6,345,205 50,000,000البنك االسالمي الفلسطيني
$ PCB595,355 842,371 9.21- %0.76 0.69 0.73 --0.0020 0.004 0.93 0.95 28,068,650 28,425,815 84.47 %62,167 114,682 30,026,056البنك التجاري الفلسطيني
$ PIBC3,300,302 3,846,070 3.30- %0.91 0.88 0.69 -29.83 0.034 0.030 1.24 1.27 65,934,527 67,553,137 14.11- %1,826,277 1,568,574 53,000,000بنك االستثمار الفلسطيني

$ PMHC1,386,239 1,583,700 11.76 %0.85 0.95 0.88 --0.023 0.011 1.07 1.08 21,472,843 21,575,935 49.54- %452,691 228,406 20,000,000فلسطين لتمويل الرهن العقاري
$ PSE57,567 11,532 2.16- %5.10 4.99 4.96 --)0.070()0.022(1.02 1.01 10,236,038 10,062,760 68.68 %)701,201()219,630(10,000,000سوق فلسطين لألوراق المالية

$ QUDS2,748,989 3,157,945 10.00 %0.90 0.99 0.76 -10.45 0.065 0.095 1.16 1.30 57,985,686 64,991,920 45.04 %3,267,925 4,739,649 50,000,000بنك القدس
$ TNB7,620,088 8,148,149 30.00 %0.90 1.17 1.06 -16.21 0.055 0.072 1.03 1.10 51,321,193 54,966,018 78.13 %2,021,100 3,600,243 49,881,953البنك الوطني

$ AIG1,556,245 8,176,105 20.00- %0.20 0.16 ------------10,000,000المجموعة األهلية للتأمين
$ GUI212,684 156,937 21.67 %1.20 1.46 0.87 6.25 %7.23 0.44 0.20 1.58 1.67 8,710,773 10,348,128 48.64- %2,433,201 1,249,786 6,187,500العالمية المتحدة للتأمين
$ MIC491,850 1,024,688 0.00 %0.48 0.48 2.55 -16.84 )0.16(0.03 0.06 0.19 322,123 979,976 117.48 %)847,674(148,184 5,200,000المشرق للتأمين
$ NIC1,700,046 524,550 6.98- %3.87 3.60 1.60 5.17 %7.87 0.393 0.458 1.96 2.25 23,530,996 27,025,663 16.51 %4,712,693 5,490,644 12,000,000التأمين الوطنية

$ PICO2,482,269 1,905,386 17.86- %1.40 1.15 1.23 -22.83 )0.09(0.05 0.82 0.93 4,092,342 4,668,151 156.36 %)446,937(251,898 5,000,000فلسطين للتأمين
$ TIC3,477,993 3,279,208 4.85 %1.03 1.08 0.87 4.85 %11.63 0.11 0.09 1.08 1.24 9,140,397 10,498,010 15.36- %932,465 789,228 8,500,000 التكافل الفلسطينية للتامين

$ TRUST750,692 288,375 3.85- %2.60 2.50 0.91 4.81 %8.51 0.17 0.29 2.66 2.76 26,599,388 27,614,810 72.38 %1,703,788 2,936,927 10,000,000ترست العالمية للتامين

$ ABRAJ12,228 12,458 0.98 %1.02 1.03 0.92 -32.19 0.020 0.032 1.10 1.12 12,090,403 12,348,845 57.42 %223,887 352,437 11,000,000ابراج الوطنية
AHC777,251 1,053,740 40.98 %0.61 0.86 0.92 --)0.040()0.052(0.78 0.93 19,396,370 18,379,011 2.35- %)994,006()1,017,360(19,677,158المؤسسة العربية للفنادق
ARE94,360 169,065 11.63- %0.43 0.38 0.37 --0.016 )0.060(1.05 1.03 994,253 975,582 474.17- %15,126 )56,597(948,890المؤسسة العقارية العربية

$ GCOM1,145,543 4,289,630 43.75- %0.32 0.18 0.25 --)0.200()0.201(0.91 0.71 5,114,107 3,992,072 0.20- %)1,119,787()1,122,035(5,595,585جلوبال كوم لالتصاالت

$ HOTEL5,000,000جراند بارك للفنادق واالستجمام-----------------

NSC177,434 114,689 %2.65-1.13 1.10 0.69 8.85 %4.18 0.16 0.26 1.43 1.59 4,540,928 5,059,460 63.18 %512,519 836,313 3,177,813مركز نابلس الجراحي التخصصي

PALAQAR بال عقار لتطوير وادارة وتشغيل
3,713 3,475 %15.85-0.82 0.69 0.84 --0.012 )0.042(0.87 0.82 2,175,433 2,069,731 450.77- %30,134 )105,702(2,514,141العقارات

PALTEL100,986,654 13,771,979 %5.1512.62 5.80 1.52 8.74 %8.31 0.624 0.698 3.48 3.82 458,573,000 502,687,000 11.80 %82,132,000 91,827,000 131,625,000االتصاالت الفلسطينية
$ PEC1,737,642 1,283,319 %1.382.90 1.42 1.08 7.25 %18.68 0.140 0.076 1.34 1.32 80,557,352 79,119,347 45.78- %8,414,541 4,561,995 60,000,000الفلسطينية للكهرباء

PLAZA82,468 42,031 %0.55212.73 1.72 1.28 --)0.130()0.046(0.76 1.34 5,301,189 9,391,300 64.26 %)910,632()325,442(7,000,000العربية الفلسطينية لمراكز التسوق
RSR1,836,109 416,001 %3.008.33 3.25 1.30 --0.014 0.014 2.78 2.50 8,350,948 9,019,191 24.84 %45,174 56,396 3,611,047مصايف رام هللا

WASSEL الفلسطينية للتوزيع والخدمات
363,422 313,479 %0.850.00 0.85 1.28 -36.32 )0.056(0.023 0.64 0.66 4,164,268 4,316,849 141.99 %)363,388(152,581 6,500,000اللوجستيه

$ WATANIYA موبايل الوطنية الفلسطينية
4,736,325 4,474,887 %19.69-1.27 1.02 2.88 --)0.09()0.08(0.44 0.35 112,690,881 91,365,999 10.50 %)23,826,190()21,324,882(258,000,000لالتصاالت

APC191,336 48,956 %2.5234.92 3.40 1.70 9.92 %6.46 0.34 0.53 1.69 2.00 2,530,754 3,006,716 56.08 %505,533 789,044 1,500,000العربية لصناعة الدهانات
AZIZA256,332 74,677 %2.4619.51 2.94 1.63 -11.76 0.051 0.250 1.45 1.81 19,434,219 24,279,387 391.62 %683,797 3,361,674 13,440,000دواجن فلسطين
$ BPC5,737,503 1,520,904 %5.02-3.19 3.03 1.08 3.76 %10.24 0.259 0.296 2.59 2.80 47,885,829 51,725,357 14.33 %4,750,961 5,431,870 18,502,825بيرزيت لألدوية

ELECTRODE47,120 16,704 %1.952.56 2.00 0.46 6.41 %12.48 0.133 0.160 4.29 4.31 3,214,211 3,232,213 20.87 %99,454 120,215 750,000مصنع الشرق لاللكترود
GMC1,316,731 1,186,061 %0.6930.43 0.90 0.84 7.25 %-0.030 0.014 1.10 1.07 16,494,445 16,016,954 52.82- %455,567 214,946 15,000,000مطاحن القمح الذهبي
JCC3,176,255 1,894,003 %1.045.77 1.10 0.60 13.46 %17.74 0.190 0.062 1.87 1.85 18,749,818 18,451,049 67.28- %1,897,010 620,715 10,000,000سجاير القدس

$ JPH1,808,682 647,755 %47.37-3.99 2.10 0.97 -18.75 0.011 0.112 3.84 2.16 32,751,638 36,854,540 596.21 %301,442 2,098,659 17,060,000القدس للمستحضرات الطبية
LADAEN25,890 50,593 %17.50-0.40 0.33 1.03 --)0.083()0.081(0.40 0.32 2,812,268 2,243,144 2.01 %)580,823()569,124(7,000,000فلسطين لصناعة اللدائن

NAPCO الوطنية لصناعة األلومنيوم
81,362 78,823 %11.54-0.78 0.69 0.48 -6.37 0.023 0.11 1.32 1.43 9,125,331 9,872,944 372.46 %158,240 747,613 6,900,000والبروفيالت “نابكو”

$ NCI860,364 1,247,206 %0.5565.45 0.91 0.79 9.09 %9.92 0.021 0.092 1.09 1.15 5,464,679 5,755,559 337.92 %104,714 458,561 5,000,000الوطنية لصناعة الكرتون

 PHARMACARE
875,754 210,843 --3.95 1.65 -15.79 0.24 0.25 2.24 2.40 18,943,950 20,320,291 4.42 %2,027,972 2,117,685 8,462,623دار الشفاء لصناعة األدوية$

VOIC629,846 81,042 %5.1028.43 6.55 1.51 5.88 %5.43 0.669 1.207 3.41 4.35 13,641,259 17,387,296 80.59 %2,674,307 4,829,494 4,000,000مصانع الزيوت النباتية

 
 تجدر االشارة الى أنه تم تحويل عملة شركة القدس للمستحضرات الطبية الى الدوالر ورفع رأس مال الشركة، وتم تحويل عملة شركة بيرزيت لألدوية الى الدوالر. 
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عدد السنة
الصفقات

عدد االسهم 
المتداولة 

قيمة االسهم 
المتداولة 

)دوالر(

المعدل اليومي 
لقيمة االسهم 

المتداولة 
)دوالر(

القيمة السوقية 
)دوالر( 

مؤشر القدس 
كما هو في نهاية 

العام

2005166,807369,567,2952,096,178,2238,521,0504,457,227,3051128.59
2006150,592222,689,3511,067,367,9514,484,7392,728,811,088605
2007157,300299,422,814813,469,0903,280,1172,474,679,018527.26

2008152,319339,168,8071,185,204,2114,857,3942,123,057,098441.66

200988,838238,877,373500,393,3982,034,1202,375,366,531493
201082,625230,516,370451,208,5291,812,0822,449,901,545489.6
201161,928184,544,375365,648,2161,474,3882,782,469,900476.93

201241,442147,304,208273,440,4411,098,1542,859,140,375477.59

201344,425202,965,939340,774,2691,414,0013,247,478,385541.45

ملخص اداء البورصة ) 2013-2005(

عدد األسهم المتداولة خال العام 
400,000,000
350,000,000
300,000,000
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200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000

0
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369,567,295

222,689,531

299,422,814
339,168,807

238,877,373
230,516,370

184,544,375

147,304,208

202,965,939

1,128.59

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1000
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400

200

0

800
605.00

527.26 493.00 489.60 476.93 477.59
541.45

441.66

مؤشر القدس )2013-2005 (
1200
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قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

9,000,000المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة )دوالر(
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8,521,050

4,484,739

3,280,117

4,857,394

2,034,120
1,812,082

1,474,388

1,098,154
1,414,001

القيمة السوقية في نهاية العام ) دوالر(

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5,000,000,000
4,500,000,000
4,000,000,000
3,500,000,000
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000

500,000,000
0

4,457,227,305

2,728,811,088
2,474,679,018

2,123,057,098
2,375,366,531

2,449,901,545
2,782,469,900

2,859,140,375
3,247,478,385

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2,096,178,223

1,067,367,951

813,469,090

1,185,204,211

500,393,398

451,208,529 365,648,216 273,440,441
340,774,269



المتحدة لألوراق المالية 34

أخبار الشركات المدرجة وأهم األحداث لعام  2013 )مرتبه ابجديا( : 

)AIB( البنك االسامي العربي

تــم اضافــة اســهم االكتتــاب الثانــوي الخــاص للبنــك 
بعــدد 1,280,412 ســهم بموجــب قــرار الهيئــة العامــة 
غيــر العاديــة للبنــك التــي عقــدت بتاريــخ 28/09/2010، 
هــذا وقــد أصبحــت األســهم متاحــة للتــداول منــذ يــوم 
الخميــس الموافــق 20/02/2014، وأصبــح مجمــوع عــدد 
األســهم المكتتــب بهــا للبنــك بعــد اضافــة األســهم 

ــون ســهم.  ــورة 50 ملي المذك

العربــي وشــركة فلســطين  اإلســامي  البنــك  وقــع 
للتكنولوجيــا المكتبيــة “أوفتــك” اتفاقيــة توريــد أجهــزة 
صــراف آلــي للبنــك بعــد أن حظيت الشــركة بحق التوريد 

بنــاء علــى العطــاء الــذي تــم طرحــه مــن قبــل البنــك. 

)BOP( بنك فلسطين

عقــد البنــك اجتمــاع هيئتــه العامة يــوم الجمعة الموافق 
26/04/2013، حيــث تــم الوافقــة علــى توصيــة مجلــس 
علــى  دوالر  مليــون   26,050,000 بتوزيــع  االدارة 
القيمــة  مــن   19.44% يعــادل  مــا  أي  المســاهمين 
االســمية للســهم. حيــث قســم المبلــغ المقــرر توزيعــه 
الــى قســمين؛ األول علــى شــكل أســهم مجانيــة وهــو 
مــا يعــادل 16 مليــون دوالر، بنســبة بلغــت 11.94% 
مــن القيمــة االســمية، والقســم اآلخــر، تــم اعتمــاده 
أي  دوالر   10,050,000 بقيمــة  نقديــة  أرباحــا  ليكــون 
مــا يعــادل 7.5 % مــن القيمــة االســمية، ليرتفــع رأس 
المــال البنــك المدفــوع الــى 150 مليــون دوالر، بعــد أن 

كان 134 مليــون دوالر. 

وقــع بنــك فلســطين وشــركة بروجاكــس انترناشــيونال 
اتفاقية إلدارة مشــروع بناء برج المركز الرئيســي لإلدارة 
العامــة لبنــك فلســطين والمكــون مــن اثنيــن وعشــرين 
ســنتر«  »االرســال  طابقــا، ضمــن سلســلة مشــاريع 

التــي يســوقها صنــدوق االســتثمار الفلســطيني. 

األوروبــي  والصنــدوق  فلســطين  بنــك  وقــع 
تعــاون  اتفاقيــة  القــروض،  لضمــان  الفلســطيني 
مشــترك لضمــان قــروض المشــاريع الصغيــرة التــي 

البنــك. يقدمهــا 

االستثمارالفلســطيني  وبنــك  فلســطين  بنــك  وقــع 
إصــدار  خدمــة  لتقديــم  مشــترك  تفاهــم  اتفاقيــة 
االســتثمار،  لبنــك  والخصــم  االئتمــان  بطاقــات 
وبموجــب االتفاقيــة، ســيعمل بنــك فلســطين العضــو 
الرئيســي فــي شــركتي فيــزا وماســتر كارد العالميتيــن 
علــى اإلعــداد لتقديــم خدمــة إصــدار بطاقــات االئتمــان 
والخصــم لبنــك االســتثمار الفلســطيني كعضو فرعي.

التمويــل  ومؤسســة  فلســطين  بنــك  وقــع 
الدولــي،  للبنــك  االســتثمارية  الدولية )IFC( الــذراع 
اتفاقيــة تعــاون مشــتركة لتطويــر الخدمــات المصرفيــة 
الصغــر  ومتناهيــة  الصغيــرة  بالمشــاريع  الخاصــة 
والمتوســطة، باإلضافــة الــى تدعيــم أنظمــة المخاطــر، 
والخدمــات الخاصــة بالســيدات فــي بنــك فلســطين. 

)BPC( شركة بيرزيت لألدوية

عقــدت الشــركة اجتمــاع هيئتهــا العامــة غيــر العــادي يــوم 
الثاثــاء الموافــق 09/04/2013، حيــث تــم الموافقــة 
الدينــار  عملــة  مــن  الشــركة  مــال  رأس  تحويــل  علــى 
األردنــي الــى الــدوالر األمريكــي، ليصبــح رأس مــال 
الشــركة 18,490,176 دوالر )باســتخدام نســبة الزيــادة 
1.411464 لــكل ســهم بمــا يعــادل ســعر صــرف الدينــار/
الــدوالر(، ومــن ثــم قــررت الهيئــة العامــة علــى رفــع 
رأس مــال الشــركة بزيــادة قدرهــا 1,509,824 ســهما 
ليصبــح راس مــال الشــركة 20 مليــون دوالر، علــى أن 
تتــم الزيــادة فــي رأس المــال وفقــا لآلليــة التــي يراهــا 
مجلــس االدارة مناســبة، كمــا و تــم الموافقــة علــى 
ــاح نقديــة علــى المســاهمين بنســبة  12 %  توزيــع أرب

مــن القيمــة االســمية للســهم. 
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)GMC( مطاحن القمح الذهبي

عقــدت الشــركة اجتمــاع هيئتهــا العامــة غيــر العــادي يــوم 
االثنيــن الموافــق 09/04/2013، حيــث تــم الموافقــة 
علــى توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بقيمــة 
القيمــة  مــن   %  5 نســبته  مــا  أي  دينــار،   750,000

للســهم. األســمية 

زار ممثــل روســيا لــدى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
ونائبــه مقــر الشــركة، والتقــى الوفــد الروســي برئيــس 
مجلــس ادارة الشــركة عبــد المالــك الجابــر، والمدير العام 
للشــركة بســام ولويــل، حيــث عقــد الجانبــان اجتماعــا 
اســتعرضا خالــه العاقــة التــي تربط الجانبين الروســي 
والفلســطيني، وامكانيــات التعــاون المشــترك فيمــا 

يخــص عمــل الشــركة ومنتوجاتهــا.

)GUI( العالمية المتحدة للتأمين

عقــدت الشــركة اجتمــاع هيئتهــا العامــة يــوم الثاثــاء 
التــي  القــرارات  أهــم  ومــن   ،19/03/2013 الموافــق 
علــى  نقديــة  أربــاح  توزيــع  االجتمــاع:  عــن  صــدرت 
المســاهمين بنســبة 7.5 % مــن رأس مــال الشــركة، 
وزيــادة رأس مــال الشــركة مــن 5,500,000 دوالر الــى 
توزيــع أســهم مجانيــة  عــن طريــق  6,187,500 دوالر 
عقــدت  كمــا   .%  12.5 بنســبة  المســاهمين  علــى 
الشــركة اجتماعــًا لمجلــس إدارتهــا فــي اليــوم نفســه 
تــَم فيــه انتخــاب جمــال براهمــة رئيســًا لمجلــس اإلدارة 

ونبيــل قطــران نائبــًا للرئيــس. 

وقعــت جامعــة القــدس المفتوحــة اتفاقيــة بوليصــة 
التأميــن الصحــي مــع الشــركة العالميــة للتأميــن، تقــوم 
بموجبهــا األخيــرة بتأميــن موظفــي الجامعــة وعائاتهــم 

صحيــا خــال العــام الدراســي 2013-2014.

شركة جراند بارك للفنادق واالستجمام 
)HOTEL( 

فــي ضــوء قــرار الهيئــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة 
شــركة  إلــى  التحــول  بشــأن   27/10/2013 بتاريــخ 
مســاهمة خصوصيــة، فقــد قــررت بورصــة فلســطين 
ــة ســوق رأس المــال شــطب إدراج  وبعــد موافقــة هيئ
الشــركة مــن البورصــة اعتبــارًا مــن 16/03/2014. ويذكــر 
أن ســهم الشــركة موقــوف عــن التــداول منــذ تاريــخ 

.16/10/2003

)ISBK( البنك االسامي الفلسطيني

عقــد البنــك اجتمــاع هيئتــه العامــة يــوم األحــد الموافــق 
31/03/2013، وتــم فيــه المصادقــة علــى قــرار مجلــس 
االدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بنســبة 
وتــم  كمــا  للســهم،  االســمية  القيمــة  مــن   %  2.5
المصادقــة علــى توزيــع أربــاح أســهم عينيــة بنســبة 6 % 
مــن القيمــة االســمية للســهم الســتكمال رأس المــال 

ــون دوالر.  ــح 50 ملي المدفــوع ليصب

ــة  ــة الزراعي ــا الصناعي ــة أريح ــر مدين وقعــت شــركة تطوي
االســامي  البنــك  مــع  إســتراتيجية  شــراكة  اتفاقيــة 
البنــك  ليصبــح  االســتصناع،  بنظــام  الفلســطيني 
بموجبهــا الواجهــة المصرفيــة والشــريك االســتثماري 

لشــركة تطويــر مدينــة اريحــا. 

وقــع البنــك اإلســامي الفلســطيني اتفاقيــة تعــاون 
مــع شــركة التكافــل الفلســطينية لتقديــم حلــول ماليــة 
متوافقــة مــع الشــريعة االســامية الســمحاء للتأميــن 
يكــون البنــك بموجبهــا وكيــا لشــركة التكافــل مــن خــال 

فروعــه فــي فلســطين. 

)JCC( شركة سجاير القدس

عقــدت الشــركة اجتمــاع هيئتهــا العامــة يــوم االثنيــن 
المصادقــة  فيــه  تــم  والــذي   24/06/2013 الموافــق 
علــى قــرار مجلــس االدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى 
مســاهمي الشــركة بقيمــة 1,400,000 دينــار أردنــي 
بواقــع 0.14 دينــار للســهم الواحــد مــا نســبته 14 % 

مــن القيمــة اإلســمية للســهم.

طالبــت نقابــة العامليــن فــي شــركة ســجائر القــدس 
ــة وســجائر اللــف  الحكومــة بوضــع حــد للســجائر المهرب
اليــدوي، والتــي تكبــد موازنــة الحكومــة خســائر ماليــة 
باهظــة، والتــي جعلــت شــركة ســجائر القــدس علــى 
شــفا اإلغــاق، جــراء انتشــار الســجائر غيــر القانونيــة 
ادارة  مجلــس  صــرح  وقــد  هــذا  األســواق.  فــي 
الشــركة  تمســكه بعمــال وموظفــي الشــركة، بالرغــم 
بهــا  تمــر  التــي  الصعبــة  االســتثنائية  الظــروف  مــن 
ــب الخاصــة  الشــركة الناتجــة عــن إتســاع  ظاهــرة التهري
بأصنــاف الســجائر باألســواق الفلســطينية األمــر الــذي 

الــى خســائر فادحــة للشــركة.  أدى 

)JPH( القدس للمستحضرات الطبية

العاديــة  العامــة  هيئتهــا  اجتمــاع  الشــركة  عقــدت 
وغيــر العاديــة يــوم األربعــاء الموافــق 24/04/2013، 
وقــد أقــرت الهيئــة العامــة توصيــات مجلــس اإلدارة 



المتحدة لألوراق المالية 36

برفــع رأس مــال الشــركة مــن 6 مليــون دينــار إلــى 12 
مليــون دينــار أردنــي. وكذلــك فقــد أقــرت الهيئــة العامــة 
تحويــل عملــة الشــركة مــن الدينــار األردنــي إلــى الــدوالر 
األمريكــي ثــم رفــع رأس المــال إلــى 18 مليــون دوالر 
وذلــك مــن خــال رســملة االحتياطــي واألربــاح المــدورة، 
بنــاء علــى هــذا القــرار، فقــد تــم زيــادة عــدد األســهم 
المكتتــب بهــا للشــركة وفقــا لســعر صــرف الدينار/الــدوالر 
أصبــح  بحيــث  ســهم،  لــكل   1.421667 زيــادة  بنســبة 
عــدد هــذه األســهم 17,060,000 ســهم. كمــا وافقــت 
الهيئــة أيضــًا علــى اقتــراح تغييــر اســم الشــركة ليصبــح 

القــدس بلســم«.  »مجموعــة 

LG Life Sci-  وّقعــت الشــركة اتفاقيــة تعــاون مــع شــركة
التــي أعطــت بدورهــا حقــوق تصنيــع  العالميــة   ences
مســتحضراتها  إلنتــاج  للقــدس  حصريــة  وتســويق 
مــن  تطــورا  األكثــر   )Factive( الحيــوي  بالمضــاد  بــدءًا 
عائلــة فلوروكوينولــون. ويأتــي ذلــك امتــدادا للتعــاون 

الجزائــر. دولــة  فــي  الشــركتين  بيــن  االســتراتيجي 

)NIC( مجموعة التأمين الوطنية

يــوم  العاديــة  العامــة  هيئتهــا  اجتمــاع  الشــركة  عقــدت 
االثنيــن الموافــق 25/03/2013، حيــث تــم اقــرار توزيــع 
أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بنســبة 20 % أي مــا 
يعــادل 20 ســنتا لــكل ســهم بقيمــة اجماليــة 2,400,000 

أمريكــي.  دوالر 

وقعــت شــركة التأميــن الوطنيــة والشــركة الفلســطينية 
)نــات  والطبيــة  الصحيــة  والنفقــات  التأمينــات  إلدارة 
هيلث(، اتفاقية إدارة مطالبات محفظة التأمين الصحي، 
ومــن  التأمينيــة،  وخدماتهــا  الوطنيــة  لبرامــج  تطويــرا 
 Smart« خــال اســتخدام بطاقــة التأميــن الصحــي الذكيــة
Card« للحــد مــن االســتغال فــي التأميــن الصحــي، 

باإلضافــة إلــى ســرعة إنجــاز المعامــات الصحيــة.

احتفلــت الشــركة بمــرور عشــرين عامــًا علــى تأسيســها 
االحتفــال  خــال  التحــدث  وتــم   ،2013 العــام  خــال 
التأميــن  إعــادة  شــركات  بعــض  مــع  تعاقدهــم  عــن 
 Hannover وشــركة Swiss Re شــركة ومنهــا  العالميــة 
Re وشركة CCR الفرنســية علــى مــر األعــوام، كمــا وتــم 
ــر التعويضــات التــي قدمتهــا الشــركة التــي تجــاوزت  ذك
ألربــاح  الشــركة  توزيعــات  وعــن  دوالر،  مليــون   158
نقديــة تجــاوزت 17 مليــون دوالر، وتوزيــع أســهم مجانيــة 

6 ماييــن ســهم.  تجــاوزت 

أطلقــت الشــركة برنامــج تأميــن للشــركات الفلســطينية 
المتوقعــة علــى  غيــر  الخســائر  لحمايــة صادراتهــا ضــد 

المعابــر التجاريــة.

)PADICO( فلسطين للتنمية واالستثمار

عقــدت الشــركة اجتمــاع هيئتهــا العامــة يــوم الثاثــاء 
الموافــق 14/05/2013، حيــث تــم الموافقة على توزيع 
أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بنســبة 5 % مــن قيمــة 
الســهم االســمية أي باجمالــي 12.5 مليــون دوالر، كمــا 
وتــم الموافقــة علــى انضمــام شــركة فلســطين لنقــل 

التكنولوجيــا الــى عضويــة مجلــس االدارة.

الموافــق  األربعــاء  يــوم  جلســة  تــداوالت  شــهدت 
منــذ  مــن  األعلــى  هــو  تــداول  حجــم   13/11/2013
التــداول  قيمــة  بلغــت  حيــث  البورصــة،  تأســيس 
48,416,669 دوالر، حيــث قامــت شــركة االتصــاالت 
صنــدوق  حصــة  بشــراء    )PATEL( الفلســطينية 
االســتثمار الفلســطيني فــي باديكــو والبالغــة حوالــي 
مجموعــة  حصــة  الــى  باالضافــة  ســهم،  مليــون   13
مليــون   19 حوالــي  والبالغــة  لاســتثمار  بليكنــي 
ــن ســهم اخــرى  ــي 3 مايي ــى حوال ســهم باالضافــة ال
مــن المعــروض فــي الســوق وبالتالــي فــإن الملكيــة 
االجماليــة لشــركة االتصــاالت الفلســطينية فــي شــركة 
فلســطين للتنميــة واالســتثمار قــد ارتفعــت الــى 41 
مليــون ســهم حوالــى 16 % مــن راس مــال الشــركة.

وّقعــت شــركة فلســطين لتوليــد الطاقــة وشــركة »ديلــك 
لتوزيــع  إســرائيلي  أميركــي  ائتــاف  وهــي  نوبــل«،   –
لألولــى،  األخيــرة  بتزويــد  تقتضــي  اتفاقيــة  الغــاز، 
ــر مكعــب مــن الغــاز ســنويًا علــى مــدى  ــار مت بقرابــة ملي
عشــرين عامــا، فــي صفقــة قيمتهــا اإلجماليــة نحــو 1.2 
مليــار دوالر. تجــدر االشــارة أن شــركة فلســطين للتنميــة 
 ،2010 العــام  خــال  قامــت  »باديكــو«  واالســتثمار 
الفلســطينية  الشــركات  مــن  مجموعــة  مــع  وبالشــراكة 
لتوليــد  فلســطين  شــركة  بتأســيس  واإلقليميــة، 
الطاقــة، التــي تعمــل علــى بنــاء أول محطــة لتوليــد 

الطاقــة الكهربائيــة فــي الضفــة الغربيــة.

اســتكملت الشــركة إعــداد المخطــط الهيكلي التفصيلي 
لمشــروع بوابــة أريحــا بالشــراكة مــع شــركة االتصــاالت 
العقــاري  الفلســطينية وشــركة فلســطين لاســتثمار 

)بريكــو(.

اســتكملت باديكــو القابضــة خــال العــام 2013 إعــداد 
الفنيــة  والدراســات  الكاملــة  الهندســية  المخططــات 
وتصميــم المبانــي والبنيــة التحتيــة وغيرهــا مــن األعمال 
الهندســية والفنيــة لمشــروع رابيــة القــدس العقــاري 

فــي جنــوب مدينــة القــدس.

نــادي رجــال األعمــال،  تعتــزم باديكــو افتتــاح مشــروع 
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الــذي تنفــذه شــركة القــدس لإلعمــار واالســتثمار )باديكــو 
الســياحية(، الــذراع االســتثمارية لباديكــو القابضــة فــي 
القطــاع الســياحي، وذلــك في  حــي تــل الصفــا فــي رام 
اللــه علــى مســاحة 2,600  متــر مربــع وبإجمالــي اســتثمار 

يزيــد عــن 6 مليــون دوالر أمريكــي. 

)PALTEL( االتصاالت الفلسطينية

عقــدت الشــركة اجتمــاع هيئتهــا العامــة يــوم الخميــس 
العامــة  الهيئــة  اقــرت  حيــث   ،04/04/2013 الموافــق 
توصيــة مجلــس االدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة عــن الســنة 
االســمية  القيمــة  مــن   %  45 بنســبة   2012 الماليــة 

دينــار.   59,231,250 باجمالــي  أي  للســهم، 

أعلنــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية أن »فــي تــل 
الشــرق األوســط «  ذراعهــا االســتثمارية فــي الخــارج، 
حصلــت علــى رخصــة تقديــم خدمــات الجيــل الرابــع فــي 
إقليــم كردســتان العــراق، عبــر شــركتها هنــاك »نــوروز 
لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال  هــذا  تيليكــوم«. 
االتصــاالت الفلســطينية الســيد عمــار العكــر أن »نيــوروز 
تليكــوم« تعــد أفضــل اســتثمارات »فــي تــل« وتحقــق 
أرباحــا جيــدة والتــي مــن المتوقــع أن يزيــد حجــم أعمالهــا 
مــع حصولهــا علــى رخصــة تشــغيل خدمــات الجيــل الرابع، 
ونــوه العكــر الــى أن »فــي تــل« تملــك اســتثمارات اخــرى 
لتصفيتهــا،  الشــركة  وتســعى  جيــد  بشــكل  تســير  ال 
ــرَا، وتوقــع أن  ــل« قلــت كثي وأضــاف أن خســائر »فــي ت
نتائــج هــذا العــام ســتوقف النزيــف علــى األقــل، لتتحــول 

فــي العــام القــادم الــى اتجــاه ايجابــي. 

وقعــت  بأنهــا  الفلســطنية  االتصــاالت  شــركة  أعلنــت 
اتفاقيــة مــع بنــك المــال األردنــي )كابيتــال بنــك( لشــراء 
نحو 5 % من أســهم المصرف األهلي العراقي والتي 
يمتلكهــا بنــك المــال األردنــي وذلــك بعــد عمليــة اتمــام 

ــة رفــع راس مــال المصــرف األهلــى العراقــي.  عملي

)PCB( البنك التجاري الفلسطيني

عقــد البنــك اجتمــاع مجلــس ادارتــه بتاريــخ 13/02/2014، 
ومــن أهــم القــرارات التــي تــم اتخاذهــا: التوصيــة للهيئــة 
40,026,056 دوالر  ليصبــح  المــال  رأس  برفــع  العامــة 
مــن خــال طــرح ســندات قــرض لاكتتــاب بقيمــة اســمية 

اجماليــة تســاوي عشــرة ماييــن دوالر.  

عقــد البنــك اجتمــاع مجلــس ادارتــه بتاريــخ 31/01/2013، 
ومــن أهــم القــرارات التــي تــم اتخاذهــا، الموافقــة علــى 
اســتقالة المديــر العــام الســيد مســعود العارضــة وتعيين 

الســيد عــزام الشــوا مديــرا عامــا للبنــك. 

لــه  االلمانــي  كوميــرز  بنــك  اعتمــاد  عــن  البنــك  اعلــن 
الحــواالت  كأحــد شــبكة مراســليه الســتقبال وارســال 

المصرفيــة.

)PEC( الفلسطينية للكهرباء

عقــدت الشــركة اجتمــاع هيئتهــا العامــة يــوم الثاثــاء 
العامــة  الهيئــة  اقــرت  حيــث   ،23/04/2013 الموافــق 
علــى  نقديــة  أربــاح  بتوزيــع  االدارة  مجلــس  توصيــة 
االســمية  القيمــة  مــن   %  10 بنســبة  المســاهمين 

دوالر.   6,000,000 باجمالــي  أي  للســهم، 

وقعــت ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة، والبنــك 
االســامي للتنميــة، اتفاقيــة يقــدم البنــك بموجبهــا 
الطاقــة  لقطــاع  دعمــا  8 ماييــن دوالر  بقيمــة  منحــة 
الــى  ســيوجه  المنحــة  مبلــغ  ان  حيــث  الفلســطيني، 
مشــاريع تســتهدف اعــادة تأهيــل شــبكات الكهربــاء فــي 
قطــاع غــزة وانشــاء مغذيــات مــن محطــة توليــد الكهربــاء 
بالقطــاع الــى مراكــز االحمــال فــي مختلــف المناطــق، 
ــع، مــا  وخاصــة التــي تعانــي مــن ســوء شــبكات التوزي
ــل الفاقــد وتحســين وضــع الشــبكة  ســيؤدي الــى تقلي
ويســاهم فــي انتظــام التزويــد وتخفيــض حجــم االضــرار 

ــًا .  الناجمــة عــن ســوء وضــع الشــبكات حالي

طالــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة الفلســطينية للكهربــاء 
ــد ســلمان األطــراف المســؤولة عــن قطــاع  الســيد ولي
الكهربــاء بالعمــل علــى بلــورة حلــول عمليــة لمعالجة أزمة 
الكهربــاء والحيلولــة دون إمكانيــة تجــدد انقطاعهــا ألكثــر 
ــه  ــًا، حــال نفــاد الوقــود الــذي تمول مــن 12 ســاعة يومي
قطــر لتشــغيل المحطــة، وكشــف ســلمان النقــاب عــن 
إمكانيــة أن تتوصــل ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة 
إلــى اتفــاق مــع الجانــب اإلســرائيلي علــى تزويــد محطــة 
الكهربــاء بالغــاز الــازم لتشــغيلها بــدال مــن الســوالر 

الصناعــي المرتفــع التكلفــة.

دار الشفاء لصناعة األدوية
)PHARMACARE( 

رام  بمدينــة   2013/4/23 الموافــق  الثاثــاء  يــوم  تــم 
اللــه، توقيــع اتفاقيــة إدراج شــركة دار الشــفاء لصناعــة 
تــداول  بــدء  وقــد  فلســطين،  بورصــة  فــي  األدويــة 
أســهمها فــي البورصــة اعتبــارا مــن جلســة يــوم االثنيــن 
الموافــق 17/06/2013، وذللــك بعــد انتهاء الشــركة من 
اجــراءات تحويــل عملــة رأس المــال مــن الدينــار االردنــي 
الــى الــدوالر االمريكــي، حيــث أصبــح رأس مــال الشــركة 
بعــد التعديــل 8,462,623 دوالر أمريكــي. علمــا بــان دار 
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الشــفاء هــي الشــركة الوحيــدة التــي ادرجــت خــال العــام 
2013 رافعــة عــدد الشــركات المدرجــة الــى 49 شــركة. 
تســتعد الشــركة للتوســع فــي األســواق العربيــة، عبــر 
مصنــع شــيدته فــي جزيــرة مالطــا، البلــد العضــو فــي 
االتحــاد األوروبــي، برأســمال مدفــوع يبلــغ 12 مليــون 

يــورو ســيرتفع إلــى 16.5 مليــون يــورو. 

الثاثــاء  يــوم  ادارتهــا  اجتمــاع مجلــس  الشــركة  عقــدت 
ــم  الموافــق 01/10/2013، ومــن أهــم القــرارات التــي ت
التوســعة  مناقشــتها فــي االجتمــاع: الموافقــة علــى 
الموازنــة  وصــرف  الحالــي  المصنــع  بجانــب  الجديــدة 
الازمــة لذلــك، الموافقــة علــى رفــع ســقف القــروض 
لغايــة 4 مليــون دوالر امريكــي مــن البنــوك المحليــة، 
ليبيــا،  ســوق  الــى  الدخــول  تمويــل  علــى  الموافقــة 
الموافقــة علــى اجــراء دراســة جــدوى لاســتثمار فــي 

العــراق.

)PMHC( فلسطين لتمويل الرهن العقاري

وقــع كل مــن بنــك القاهــرة عمــان وشــركة فلســطين 
اإلقليميــة  اإلدارة  فــي مقــر  العقــاري  الرهــن  لتمويــل 
للبنــك، اتفاقيــة إقــراض تقضــي بتقديــم قــرض بقيمــة 
5 ماييــن دوالر لخدمــة أنشــطة الشــركة التمويليــة. كمــا 
قامــت الشــركة بتوقيــع اتفاقيــة تقضــي بتقديــم البنــك 
الشــركة  تنــوي  التــي  لألســناد  األميــن  الحافــظ  مهــام 
إصدارهــا، حيــث ســيكون هــذا اإلصــدار هــو األول مــن 
نوعــه فــي فلســطين وســتبلغ حجــم محفظــة االســناد 
الشــركة  ســتقوم  والتــي  اميركــي  دوالر  مليــون   80

بإصدارهــا خــال الســنوات الثــاث المقبلــة.

وقــع البنــك العربــي وشــركة فلســطين لتمويــل الرهــن 
العقاريــة،  القــروض  لتأميــن  خاّصــة  اتفاقيــة  العقــاري 
ــة البنــك مــن رفــع نســبة الحــد األعلــى  وتمكــن االتفاقي
ســيمكن  %  مــا  الــى 90  لتصــل  العقــاري  للتمويــل 
شــريحة أكبــر مــن المعتمديــن مــن تملــك المســكن ضمــن 
25 ســنة  الــى  شــروط تمويــل ميســرة ولفتــرة تصــل 

ودون تأثيــر يذكــر علــى نســبة فائــدة التمــوي.

)PRICO( فلسطين لاستثمار العقاري

الحفريــات الحــد  باعمــال  باشــرت  انهــا  الشــركة  اعلنــت 
فــي  والكائــن   )2 هــاوس  )بريكــو  الجديــدة  مشــاريعها 
حــي الماصيــون فــي رام اللــه، وان المشــروع عبــارة عــن 
ــق. مبنــى تجــاري ومكاتــب، و ويتألــف مــن تســعة طواب

األساســية  اإلنشــاءات  مؤخــرًا،  الشــركة  اســتكملت 
فنــدق  قبالــة  القائمــة  الشــاليهات  لمشــروع  الازمــة 
المشــتل والمطلــة مباشــرة علــى الشــاطئ الشــمالي 

الشــركة  تنتهــي  أن  المتوقــع  مــن  حيــث  غــزة،  لقطــاع 
لمبانــي  الازمــة  النهائيــة  التجهيــزات  إنجــاز  مــن  قريبــًا 
المشــروع.  لهــذا  الفعلــي  التشــغيل  لبــدء  الشــاليهات 
تبلــغ تكلفــة المشــروع نحــو أحــد عشــر مليــون دوالر يضــم 

شــاليها.  152

)QUDS( بنك القدس

 وقــع البنــك اتفاقــا مــع شــركة الشــرق االوســط لخدمــات 
الدفــع )MEPS(، فــي مقــر االدارة العامــة فــي المصيــون 
الباتينيــة  كارد  ماســتر  بطاقــات  اصــدار  بموجبهــا  يتــم 
والذهبيــة والفضيــة وغيرهــا مــن حلــول الدفــع، ويحظــى 
البنــك بموجــب هــذة االتفاقيــة بصاحيــة اصــدار بطاقــات 
المتعــددة  والفضيــة  والذهبيــة  الباتينيــة  كارد  ماســتر 

الميــزات.

 أعلــن مجلــس ادارة البنــك عــن تســلم الســيد ســميح 
صبيــح منصــب المديــر العــام للبنــك ابتــداءا مــن تاريــخ 

 .13/02/2014

 اعلــن البنــك عــن تأســيس دائــرة جديــدة لخدمــة مجتمــع 
االعمــال، باســم »بنــك القــدس اعمــال«، فــي حفل نظم 
الدائــرة المختصــة  الــذي ســيضم  بالبيــرة،  البنــك  بفــرع 
فــي هــذا المجــال لخدمــة منطقــة وســط الضفــة الغربيــة، 
بحضــور كبــار موظفــي البنــك وعــدد مــن رجــال االعمــال، 
حيــث أن هــذه الخطــوة تاتــي فــي اطــار ســعي البنــك 
للنهــوض بخدمــة قطــاع األعمــال ورفــع وتحســين جــودة 

ــه المصرفيــة. خدمات

 )TIC(  التكافل الفلسطينية للتأمين  
وقعــت شــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن اتفاقيــة 
يكــون  الفلســطيني  اإلســامي  البنــك  مــع  تعــاون 
البنــك بموجبهــا وكيــا لشــركة التكافــل مــن خــال فروعــه 

المنتشــرة فــي فلســطين. 

نظمــت شــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن بالتعــاون 
ضمــن  للتدريــب،  األوروبيــة  العربيــة  المؤسســة  مــع 
رؤيتهــا  وتفعيــل  تطويــر  فــي  المتجــددة  انطاقتهــا 
فــي مجــال التاميــن التكافلــي وفقــًا ألحــكام الشــريعة 
بعنــوان  التدريبيــة  العمــل  ورشــة  وجــاءت  اإلســامية. 
التكافلــي«  التأميــن  خدمــات  وتســويق  بيــع  »مهــارات 
بهــدف صقــل وتطويــر خبــرات كــوادر الشــركة فــي مجــال 
الشــريعة  ومبــادئ  لقيــم  وفقــًا  التأمينــي،  التســويق 

اإلســامية.

)TNB( البنك الوطني

البنــك  رأســمال  رفــع  للبنــك  العامــة  الهيئــة  أقــّرت 
المصــرح بــه مــن 50 مليــون دوالر إلــى 75 مليــون دوالر، 
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وذلــك خــال اجتماعهــا غيــر العــادي الــذي عقــد بتاريــخ 
 .13/05/2013

وقع البنك الوطني ومؤسسة Presbyteran االميركية، 
اتفاقية تعاون مشترك لتمويل مشاريع صغيرة في 
األراضي الفلسطينية، وبموجب االتفاقية، سيقوم 

البنك الوطني ومؤسسة Presbyterian بتمويل 
للمشاريع على شكل قروض يقدمها البنك، يتم منحها 

بغية انشاء مشاريع انتاجية صغيرة، مع التركيز على 
النساء الفلسطينيات والمشاريع الزراعية.

وقــع البنــك الوطنــي اتفاقيــة مــع الحكومــة الفرنســية 
لتمويــل مشــاريع للقطــاع الخــاص، التــي تعــرف ببرنامــج 
»المنحــة الفرنســية«. وتصــل قيمــة المنحــة الفرنســية 
بحــد أقصــى الــى 35 % مــن التمويــل البنكــي و 50 
% فــي حــال إنشــاء المشــروع فــي منطقــة بيــت لحــم 
الصناعيــة، علــى أن يتــم شــراء معدات وخدمات فرنســية 

فقــط. 

)TRUST( ترست العالمية للتأمين

األربعــاء  يــوم  العامــة  اجتمــاع هيئتهــا  الشــركة  عقــدت 
علــى  المصادقــة  تــم  حيــث   ،10/04/2013 الموافــق 
علــى  نقديــة  أربــاح  بتوزيــع  االدارة  مجلــس  توصيــة 
المســاهمين بنســبة 12.5 % مــن راس المــال المدفــوع، 

دوالر.   1,250,000 باجمالــي  أي 

ــة للتأميــن بتســديد ودفــع  قامــت شــركة ترســت العالمي
مبلــغ تعويــض مقــداره مليــون وثــاث مائــة الــف شــيكل 
ــل اضــرار  ــاه محافظــة القــدس مقاب للســادة مصلحــة مي

ماديــة لحقــت ببئــر عيــن ســامية. 

)UCI( االتحاد لاعمار واالستثمار

أعلــن مديــر عــام شــركة االتحــاد لإلعمارواالســتثمار م. 
خالــد الســبعاوي، عــن اســتكمال تطويــب 218 دونمــا مــن 
أراضــي مشــروع »طابــو« الواقعــة فــي محافظتــي رام 
اللــه وســلفيت، ليصبــح عــدد الدونمــات المطوبــة ضمــن 

مشــروع »طابــو« حتــى اآلن 254 دونمــًا.

اعلــن م.خالــد الســبعاوي انــه تــم تنظيــم للعديــد مــن 
أبنــاء  للقــاء  العربيــة  الــدول  إلــى  الترويجيــة  الجــوالت 
»طابــو«  بمشــروع  وتعريفهــم  الفلســطينية  الجاليــات 
لتملــك قطعــة أرض مفــروزة ومطوبــة فــي فلســطين، 
وذلــك مــن خــال فعاليــات منظمــة ومتواصلــة شــملت 
المملكــة  فــي  والريــاض  جــدة  مثــل  عربيــة  مــدن  عــدة 

العربيــة الســعودية، ودبــي وأبــو ظبــي فــي اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، اضافــة إلــى المنامــة فــي البحريــن 

وأيضــًا فــي دولــة الكويــت. 

موبايل الوطنية الفلسطينية لاتصاالت  
)WATANIYA(

أعلــن المديــر التنفيــذي للشــركة الســيد فايــز الحســيني، 
عــن تمكــن الشــركة مــن ادخــال معداتهــا الــى قطــاع غــزة 
بعــد انتظــار زاد عــن اربــع ســنوات متوقعــا ان تباشــر 
الوطنيــة تقديــم خدماتهــا التجاريــة فــي النصــف الثانــي 
مــن العــام الحالــي، هــذا وقــد اســتثمرت الشــركة، التــي 
أطلقــت خدماتهــا قبــل ســت ســنوات، نحــو 360 مليــون 
الضفــة  علــى  خدماتهــا  وتقتصــر  اآلن،  حتــى  دوالر 
الغربيــة فقــط، وفــي حــال ســمح لهــا بدخــول قطــاع غــزة 
فإنهــا بحاجــة إلــى اســتثمارات بنحــو 40 مليــون دوالر، 

ــا حتــى اآلن.  ضخــت منهــا بالفعــل 20 مليون

وقعــت الشــركة إتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية مــع شــركة 
ســتقدم  حيــث  األردن،  فــي  لاتصــاالت«  »أمنيــة 
بموجبهــا خدمــات التجــوال الدولــي والمكالمــات الدوليــة 
إلى فلســطين ضمن ما يســمى بـ »الشــبكة الواحدة«. 

قــام الدكتــور محمــد مصطفــى باالســتقالة مــن رئاســة 
مجلــس ادراة الشــركة اعتبــارا مــن تاريــخ 15/09/2013، 
ــار رئيــس جديــد لمجلــس االدارة   حيــث لــم يتــم بعــد اختي
وذلــك عقــب اســتامه لمنصــب مستشــار رئيــس الــوزراء 

للشــؤون االقتصاديــة.

أعلنــت الشــركة عــن قيــام ســلطة النقــد بربطهــا علــى 
نظــام »االســتعام« الموحــد رســميا، لتكــون بذلــك أول 
شــركة خاصــة فــي فلســطين تتعامــل بهــذا النظــام، 
حيــث  ســتمكن هــذه الخدمــة »الوطنيــة موبايــل« مــن 
االســتعام عــن درجــات تصنيــف مصــدري الشــيكات، 
قبــل البــدء بالتعامــل التجــاري معهــم أو تقديــم الخدمــة 

لهــم. 

بورصة فلسطين
مســتقل  مؤشــر   )S&P( بــورز  آنــد  ســتاندرز  أطلقــت 
بفلســطين، مــا ســيؤهل البورصــة مســتقبا لدخــول 
المؤشــر األوســع لمجموعــة مؤشــرات ســتاندرز أنــد بــورز 
لألســواق الناشــئة )S&P Frontier BMI(، وهــو المؤشــر 
ــذي يعنــى بمتابعــة وقيــاس أداء مؤشــرات  األشــمل ال

البورصــات الناشــئة عالميــًا. 

قبــل  مــن  بفلســطين  خــاص  مؤشــر  اطــاق  تــم 
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مؤشــرات مورغــان ســتانلي )MSCI(، والــذي يضــم أربعــا 
مــن كبريــات الشــركات المدرجــة فــي البورصــة وهــي: 
وباديكــو  فلســطين،  وبنــك  الفلســطينية،  االتصــاالت 
القابضــة، وموبايــل الوطنيــة الفلســطينية لاتصــاالت.

بأنــه ســيتم اإلطــاع عــن كثــب   ،FTSE Indices أبلغــت
علــى أداء البورصــة الفلســطينية واإلحصائيات المتعلقة 
بالشــركات المدرجــة لتقييــم إمكانيــة إدراجهــا ودخولهــا 
إلــى مؤشــرات فوتســي مــن خــال تقييــم أداء البورصــة 

ــام 2013.  ــة ع الفلســطينية نهاي

قامــت بورصــة فلســطين بنــاءا علــى تعليمــات هيئــة 
ســوق رأس المــال الفلســطينية، بزيــادة عــدد ســاعات 
ــوم األحــد  ــارا مــن ي ــى 3 ســاعات اعتب ــداول ال جلســة الت
الموافــق 02/06/2013، لتصبــح فتــرة الجلســة مــا بيــن 
الســاعة 10:00 صباحــا حتــى 12:00 ظهــرا. كمــا تعديــل 
الحــدود القصــوى لتذبــذب األســعار صعــودا وهبوطــا 
فــي الجلســة الواحــدة، لتصبــح 7.5 % ألســهم الشــركات 
أســهم  5 % ألســعار  و  األول  الســوق  فــي  المدرجــة 

الشــركات المدرجــة فــي الســوق الثانيــة.

قامــت بورصــة فلســطين بتعديــل عينــة مؤشــر القــدس 
للعــام 2014، التــي تــم البــدء بالعمــل بهــا ابتــداءا مــن 
أول جلســة تــداول فــي العــام 2014، حيــث تضــم العينــة 
الجديــدة 15 شــركة مــن أصــل 49 شــركة مدرجــة، وتمثــل 
العينــة المختــارة حوالــي 85 % مــن القيمــة الســوقية 
للشــركات المدرجــة. والشــركات المكونــة لعينــة مؤشــر 
القــدس لعــام 2014 هــي : )البنــك اإلســامي العربــي، 
الفلســطيني،  اإلســامي  البنــك  فلســطين،  بنــك 
الوطنيــة،  التأميــن  القــدس،  بنــك  الوطنــي،  البنــك 
فلســطين للتنميــة واالســتثمار، فلســطين لاســتثمار 
الصناعــي، فلســطين لاســتثمار العقــاري، االتصــاالت 
ــة  ــل الوطني ــاء، موباي الفلســطينية، الفلســطينية للكهرب
القــدس  لألدويــة،  بيرزيــت  لاتصــاالت،  الفلســطينية 

للمســتحضرات الطبيــة، ســجاير القــدس(.

وقعــت ســلطة النقــد وبورصــة فلســطين اتفاقية تعاون 
مشــترك تقضــي باجــراء التســوية النقديــة مــن خــال 
ــم اعتمــاد اجــراء  ــع لســلطة النقــد ليت ــراق« التاب نظــام »ب
التســويات النقديــة لعمليــات التــداول فــي البورصــة مــن 

خــال نظــام المدفوعــات الوطنــي )بــراق(. 

قامــت بورصــة فلســطين ومركــز التجــارة الفلســطيني 
المالــي  للقطــاع  ترويجيــة  جولــة  بعقــد  تريــد(  )بــال 
تــم  لنــدن،  البريطانيــة،  العاصمــة  فــي  الفلســطيني 
فــي  الواعــدة  االســتثمار  بفــرص  التعريــف  خالهــا 
البورصــة الفلســطينية، وعــرض قصــص نجــاح الشــركات 
المســاهمة العامــة المدرجــة فيهــا، إضافــة إلــى تســليط 

وتصديــر  لتطويــر  المتاحــة  اإلمكانيــات  علــى  الضــوء 
الفلســطيني.  المالــي  القطــاع  خدمــات 

هيئة سوق رأس المال

علــى  الفلســطينية  المــال  رأس  ســوق  هيئــة  حصلــت 
العضويــة الكاملــة للمنظمــة الدوليــة للهيئــات المشــرفة 
علــى أســواق المــال )أيوســكو( وهــي أرفــع جســم مهني 
عالمــي فــي مجــال الرقابــة واإلشــراف علــى أســواق 
المــال، إضافــة إلــى قبــول انضمــام دولــة فلســطين 
إلــى الــدول الموقعــة علــى مذكــرة التعــاون المشــترك 

.  MMOU

علــى  الفلســطينية  المــال  رأس  ســوق  هيئــة  حصلــت 
صفــة العضويــة الدوليــة فــي لجنــة الرقابــة التنظيميــة 
 ،)Regulatory Oversight Committee - ROC( العالميــة
وهــي الجســم الرقابــي واإلشــرافي للنظــام العالمــي 
الــذي ســيتم بموجبــه إصــدار ترقيــم عالمــي للشــركات 
والمســمى  المــال  رأس  ســوق  قطــاع  فــي  العاملــة 

القانونــي للشــركة.  بالمعــرف 

أصــدر مجلــس إدارة هيئــة ســوق رأس المــال تعليمــات 
الهامــش وتعليمــات اإلدارة والتدقيــق  التمويــل علــى 
في شــركات األوراق المالية، بحيث يتمكن المســتثمرين 
مــن االســتفادة مــن مزايــا الرفــع المالــي والــذي يتــم مــن 
خــال قيــام شــركة األوراق الماليــة بإقــراض المســتثمر 
المــال الــازم لتمويــل جــزء مــن األوراق الماليــة المنــوي 

شــراؤها.

أعلنــت هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية انهــا انتهــت 
مــن تطويــر شــهادة »تشــريعات قطــاع األوراق الماليــة 
الفلســطيني«، وذلــك بالتعــاون مــع المعهــد المعتمــد 
 Chartered Institute(واالســتثمار الماليــة  لــألوراق 
for Securities and Investment CISI(، حيــث أســفرت 
ــة فــي هــذا المجــال فــي جعــل  ــة المتواصل جهــود الهيئ
فلســطين رابــع دولــة علــى مســتوى الوطــن العربــي 
فــي تطويــر شــهادة تشــريعات متخصصــة فــي قطــاع 
األوراق الماليــة فيهــا، بعــد قطــر واالمــارات وســلطنة 

عمــان.

عقــدت الهيئــة بالتعــاون مــع مؤسســة امــان ومؤسســة 
الشــركات  مــع  موســعًا  لقــاءًا    IFC الدوليــة التمويــل 
المســاهمة العامــة وذلــك لعــرض نظــام قيــاس مــدى 
يهــــدف  حيــث  الشــركات  حوكمــة  بقـــواعد  االلتــزام 
 ”Scorecard“ الشــركـــــات  التـــزام  مـــدى  قــــياس  الــى 
علــى  الشــركات  حوكمــة  بقواعــد  العامــة  المســاهمة 
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اســاس كمــي وموضوعــي وبطريقــة علميــة ممنهجــة 
تتســم بالشــفافية و الوضــوح وفقــًا الحــدث الممارســات 

الدوليــة فــي هــذا المجــال.

أطلقــت هيئــة ســوق رأس المــال، بالتعــاون مــع االئتاف 
»حقــك  حملــة  )أمــان(  والمســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن 

كمســاهم«. 

سلطة النقد الفلسطينية

لضمــان  الفلســطينية  المؤسســة  قبــول عضويــة  تــم 
لضمــان  الدوليــة  بالمؤسســة  كامــًا  عضــوًا  الودائــع 
هــذه  علــى  بالحصــول  أنــه  حيــث  المصرفيــة،  الودائــع 
العضويــة، تصبــح فلســطين عضــوًا فاعــًا بهــذا المحفــل 
النقــد  ســلطة  تأســيس  بعــد  ذلــك  ويأتــي  الدولــي، 
الفلســطينية للمؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع 
والتــي ســتغطي فــي مرحلــة اإلطــاق مــا نســبته %93 

الفلســطيني.  المصرفــي  بالجهــاز  المودعيــن  مــن 

ــر البنــك الدولــي المقــدم لمؤتمــر الــدول  جــاء فــي تقري
الــدول  مســاعدات  تنســيق  لجنــة  والجتمــاع  المانحــة 
المانحــة إشــادة بــدور ســلطة النقــد الفلســطينية،وبين 
التقريــر أن ســلطة النقــد عملــت منــذ تأسيســها على بذل 
الجهــود الازمــة لتعزيــز قدراتهــا وإمكاناتهــا المؤسســاتية 
للتحــول إلــى بنــك مركــزي، وتبنــت المعاييــر التنظيميــة 
المعمــول بهــا عالميــًا كتلــك المتعلقة بتصنيــف القروض 
والحوكمــة وإجــراءات الترخيــص وإدارة المخاطــر وكفايــة 
رأس المــال، باإلضافــة إلــى تطبيقهــا قانــون مكافحــة 
بهــا  المعمــول  المعاييــر  جريمــة غســل األمــوال وفــق 

ــًا. دولي

بتطويــر  النقديــة  والسياســات  األبحــاث  دائــرة  قامــت 
»مؤشــر ســلطة النقــد لــدورة األعمــال« فــي فلســطين، 
حيــث  للجمهــور،  شــهري  بشــكل  نشــره  يتــم  والــذي 
فــي  التذبذبــات  رصــد  إلــى  المؤشــر  هــذا  يهــدف 
النشــاط االقتصــادي، بمــا فــي ذلــك اإلنتــاج والتوظيــف 
وانعكاســات ذلــك علــى االقتصــاد الفلســطيني، وتقوم 
البنــوك المركزيــة فــي العالــم باحتســاب هــذا المؤشــر 
ألهميتــه فــي توفيــر معلومــات آنيــة حــول االقتصــاد، 
النقديــة  السياســات  رســم  فــي  وبالتالــي مســاعدتها 
المؤشــرات  صــدور  النتظــار  الحاجــة  دون  المائمــة 
أطــول  زمنيــة  فتــرة  إلــى  تحتــاج  التــي  االقتصاديــة 

لصدورهــا. 

صندوق االستثمار الفلسطيني
ــه  ــدوق االســتثمار الفلســطيني اجتمــاع هيئت عقــد صن
العامــة الســنوي العــادي وغيــر العــادي خــال شــهر أيــار 
مــن العــام 2013، حيــث تــم التطــرق فــي االجتمــاع إلــى 
ــرز مــا حققــه الصنــدوق خــال العــام 2012 ، ليحقــق  أب
أرباحــا بلغــت قبــل الضريبــة مــا مقــداره حوالــي 43.3 
مليــون دوالر أمريكــي، هــذا وقــد صــادق مجلــس إدارة 
الصنــدوق توزيــع 40 مليــون دوالر أمريكــي مــن أرباحــه 
2012 لخزينــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية،  لعــام 
ليصــل بذلــك مجمــوع األربــاح الموزعــة لخزينــة الســلطة 
منــذ تأســيس الصنــدوق عــام 2003 وحتــى عــام 2012 
ــم  ــون دوالر أمريكــي. كمــا وت ــى حوالــي 693.6 ملي إل
أيضــا فــي االجتمــاع االشــارة الــى البرامــج و المشــاريع 
االســتثمارية التــي يعمــل عليهــا الصنــدوق، ودورهــا 

فــي المســاهمة بتنميــة االقتصــاد الفلســطيني. 

نظــم صنــدوق شــراكات ملتقــاه األول بحضــور ممثليــن 
التــي  المختلفــة  والبرامــج  الصنــدوق،  شــركاء  عــن 
تنطــوي تحــت شــراكات، وأصحــاب وممثلــي الشــركات 
التــي قــام صنــدوق شــراكات باالســتثمار بهــا وهــي: 
تــل،  الفنــي، وشــركة ســوق  شــركة ترانســند للدعــم 
وفنــدق ســتراند، ومؤسســة فاتــن لتمويــل المشــاريع 
الصغيــرة، وشــركة العنــود لأللعــاب التعليميــة، وشــركة 
وممثليــن  الفلســطينية،  اإلجــارة  وشــركة  فــارم،  بــال 
التنميــة  صنــدوق  ومنهــم:  الصنــدوق  شــركاء  عــن 
الفلســطيني، والمؤسســة اإلســامية لتنميــة القطــاع 
الخــاص، والبنــك اإلســامي الفلســطيني، وصنــدوق 
النمــو الفلســطيني، وبرنامــج ضمــان القــروض. وقــد 
استثمر شراكات ما يزيد على 10 مليون دوالر أميركي 
فــي 7 شــركات فلســطينية منــذ إطــاق الصنــدوق فــي 
نهايــة العــام 2012، وقــد توزعــت هــذه االســتثمارات 
علــى شــركات ومشــاريع عاملــة فــي قطاعــات الســياحة 
والزراعــة والصناعــة وتكنولوجيــا المعلومــات والتمويــل 
متناهــي الصغــر، إلــى جانــب أن شــراكات حــرص علــى 
ــة فــي منطقــة األغــوار  االســتثمار فــي مشــاريع عامل

الفلســطينية ومدينــة القــدس. 

واالتحــاد  الفلســطيني  االســتثمار  صنــدوق  وقــع 
األوروبــي اتفاقيــة تهــدف إلــى تمويــل مجموعــة مــن 
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي مدينــة القــدس، 
تشــمل العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة كالســياحة 
وذلــك  وغيرهــا،  المعلومــات  وتكنولوجيــا  والصناعــة 
مــن أجــل المســاهمة فــي تطويــر اقتصــاد المدينــة. 
وبحســب االتفاقيــة، فــإن االتحــاد األوروبــي ســيقدم 
دفعــات،  ثــاث  علــى  يــورو  مليــون   1.88 حوالــي 
ليديرهــا صنــدوق االســتثمار كبرنامــج مكمــل لصنــدوق 
الصغيــرة  المشــاريع  فــي  »شراكات« لاســتثمار 
الحجــم  يبلــغ  أن  المتوقــع  مــن  والــذي  والمتوســطة، 
االســتثماري المخصــص مــن شــراكات لمدينــة القــدس 

20 مليــون دوالر. حوالــي 
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توزيع األرباح في عام 2013 عن األرباح المحققة في السنة المالية 2012

تاريخ اجتماع الهيئة رمز التداولاسم الشركة 
العامة

نقدي
النسبة

أسهم مجانية
النسبة

-APC10/02/2013% 25العربية لصناعة الدهانات

BOP26/04/2013% 7.5% 11.94بنك فلسطين

-BPC09/04/2013% 12بيرزيت لألدوية

-ELECTRODE16/03/2013% 12.5مصنع الشرق لإللكترود

-GMC15/04/2013% 5مطاحن القمح الذهبي

GUI19/03/2013% 7.5% 12.5العالمية المتحدة للتأمين

ISBK31/03/2013% 2.5% 6.0البنك اإلسامي الفلسطيني

-JCC24/06/2013% 14سجاير القدس

JPH24/04/2013-% 100.00القدس للمستحضرات الطبية

-NCI14/04/2013% 5الوطنية لصناعة الكرتون

-NIC25/03/2013% 20التأمين الوطنية

-NSC20/04/2013% 10مركز نابلس الجراحي التخصصي

-PADICO14/05/2013% 5فلسطين للتنمية واالستثمار

-PALTEL04/04/2013% 45االتصاالت الفلسطينية

-PEC23/04/2013% 10الفلسطينية للكهرباء

-PHARMACARE23/04/2013% 8دار الشفاء لصناعة األدوية

-TIC30/03/2013% 5التكافل الفلسطينية للتأمين

-TRUST10/04/2013% 12.5ترست العالمية للتأمين

-VOIC14/04/2013% 30مصانع الزيوت النباتية
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موعد اجتماع رمز الشركةاسم الشركة
توصيات وقراراتالهيئة العامة

توزيع أرباح نقدية بنسبة APC09/02/2014 % 40العربية لصناعة الدهانات
-AQARIYA19/03/2014العقارية التجارية لاستثمار

رفع رأس المال ليصبح 40.026.056 دوالر من خال طرح PCB19/03/2014البنك التجاري الفلسطيني 
سندات بقيمة اجمالية تساوي 10 مايين دوالر

توزيع أرباح نقدية بنسبة ELECTRODE23/03/2014 % 11.5مصنع الشرق لإللكترود
توزيع أرباح نقدية بنسبة PALTEL26/03/2014 % 50االتصاالت الفلسطينية

توزيع أرباح نقدية بنسبة NIC27/03/2014 % 20التأمين الوطنية 
-ABRAJ27/03/2014أبراج الوطنية

 توزيع أرباح نقدية بنسبة %5 وأسهم مجانية بنسبة GUI02/04/2014% 17.5العالمية المتحدة للتأمين
-PSE09/04/2014سوق فلسطين لألوراق المالية 
موبايل الوطنية الفلسطينية 

-WATANIYA10/04/2014لاتصاالت

توزيع أرباح نقدية بنسبة ISBK16/04/2014 % 5.8البنك اإلسامي الفلسطيني 
-LADAEN17/04/2014فلسطين لصناعات اللدائن 

توزيع أرباح نقدية بنسبة PIIC17/04/2014 % 12فلسطين لاستثمار الصناعي
توزيع أرباح نقدية بنسبة AZIZA17/04/2014 % 12دواجن فلسطين

توزيع أرباح نقدية بنسبة TRUST20/04/2014% 10ترست العالمية للتأمين

-PHARMACARE23/04/2014دار الشفاء لصناعة األدوية

 توزيع أرباح نقدية بنسبة 8.33 % وأسهم مجانية BOP25/04/2014بنك فلسطين
بنسبة 6.67 %

-PRICO28/04/2014فلسطين لاستثمار العقاري
 توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % وأسهم مجانية بنسبة PEC29/04/2014% 10الفلسطينية للكهرباء

منتصف شهر PADICO /5فلسطين للتنمية واالستثمار 
توزيع أرباح نقدية بنسبة 6 % 2014

النصف الثاني من VOICمصانع الزيوت النباتية
توزيع أرباح نقدية بنسبة 50 % شهر 4/ 2014

النصف الثاني من NCIالوطنية لصناعة الكرتون
توزيع أرباح نقدية بنسبة 6 % شهر 4/ 2014

أخر عشرة أيام من BPCبيرزيت لألدوية
توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 % شهر 4/ 2014

نهاية شهر NSCمركز نابلس الجراحي التخصصي 
26/04/2014-

توزيع أرباح نقدية بنسبة TIC- % 7 التكافل الفلسطينية للتأمين
الوطنية لصناعة األلمنيوم 

توزيع أرباح نقدية بنسبة NAPCO- % 5والبروفيات “نابكو” 

اجتماعات الهيئات العامة والتوصيات للعام 2014 عن السنة المالية 2013

*كما في تاريخ 2014/3/30
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إدارة الشركة المتحدة لألوراق المالية

ربى مسروجي العلمي
الرئيس التنفيذي

أذينة فخري عباس
ضابط اإلمتثال

أحمد فتحي زيدان
مدير قسم األبحاث والتطوير

سهيل كامل شعث
مدير فرع غزة

عبد الله كامل هماش
مدير فرع بيت لحم

محمد أسعد البرق
مدير التداول

أمجد عبدالله عاونة
المدير المالي

ريم مسروجي بسيسو
عضو مجلس ادارة منتدب

أحمد شحدة عمار
المدير العام
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موظفي الشركة المتحدة لألوراق المالية

زينب دار خليل
وسيط معتمد

رنا جاسر
موظفة خدمة زبائن

عا فوزي
محاسبة

سام زهد
مسؤول خدمات

 لوجستية

أشرف أبو ناصر
موظف خدمات

 لوجستية

هيثم سليم
موظف خدمات

 لوجستية

أدهم عدوي
موظف خدمات

 لوجستية

عادل الرماوي
موظف خدمات

 لوجستية

محمد الخليلي
قسم األبحاث 

والتطوير

إسراء مدموج
موظفة خدمة زبائن

محمد غزالي
موظف خدمة زبائن

كمال عابد
موظف خدمة زبائن

حسني قرادة
موظف خدمة زبائن

مروة كركر
وسيط معتمد

سعاد الدغمة
وسيط مالي

عمر شعث
وسيط معتمد

ضياء كمال
وسيط معتمد
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الشركة المتحدة لألوراق المالية

تــم إعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل الشــركة المتحــدة لــألوراق الماليــة لغايــات توفيــر المعلومــات فقــط، وال 
يجــب أن تعتبــر بمثابــة مشــورة أو توصيــة فــي مجــال االســتثمار، كمــا انــه ال يجــوز بــأي حال من األحــوال إعادة 
طباعــة، أو نشــر، أو نســخ، أو توزيــع هــذه الوثيقــة بــأي طريقــة دون موافقــة الشــركة الخطيــة المســبقة. 
جميــع المعلومــات واآلراء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة قــد تــم نشــرها بحســن نيــة وقــد تــم اســتيفاءها مــن 
مصــادر موثوقــة، وان الشــركة غيــر مســؤولة عــن صحــة ودقــة المعلومــات الــواردة أدنــاه، حيــث أن هنــاك 
مخاطــر فــي جميــع أنــواع االســتثمار. وعليــه فــان الشــركة وموظفيهــا ال يتحملــون أيــة مســؤولية عــن أي 

خســارة أو ضــرر قــد ينشــأ عــن االســتناد لبعــض أو جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر. 

المقر الرئيسي

فلسطين- البيرة

شارع المدائن، عمارة مسروجي الطابق االول، ص.ب 2030 رام الله

  Info@United.ps هاتف                              ، فاكس                              ، بريد الكتروني

المدقق الداخلي : أنس قزقي 

Price Waterhouse coopers :المدقق الخارجي

البنك العربي 

بنك فلسطين 

البنك العربي - فرع الدوار الخامس » األردن«

بنك القاهرة عمان 

بنك االستثمار الفلسطيني 

البنك التجاري الفلسطيني 

655445

225025

106838

139920

43720

209572

43965

507669

3970

29003

610606

بنك القدس 

البنك األردني الكويتي 

البنك الوطني 

البنك األهلي األردني 

البنك العقاري المصري

حسابات الشركة لدى البنوك

إخاء مسؤولية

فرع غزة
الرمال، الجندي المجهول ،عمارة ابو ثريا، الطابق االول

3000 283 8 970+ 3090 283 8 970+هاتف                               ،   

+970 2 242 3090+970 2 242 3091

فرع نابلس
الدوار، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق السادس

3091 239 9 970+3090 239 9 970+هاتف                              ، فاكس 

 فرع بيت لحم
شارع القدس الخليل، عمارة النتشة، الطابق األرضي

3080 275 2 970+ 3090 275 2 970+   هاتف                              ، فاكس
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