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السيد محمد داوود العلمي  عضو مجلس إدارة

الشهادة الجامعية: بكالوريوس محاسبة

العمل الحالي والخبرة: 
- رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة مدى لخدمات اإلنترنت

أعضاء مجلس اإلدارة

السيد هيثم محمد مسروجي رئيس مجلس اإلدارة
الشهادة الجامعية:  ماجستير إدارة أعمال

العمل الحالي والخبرة:
الرئيس التنفيذي لمجموعة مسروجي.- رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لألوراق 

المالية.  - رئيس مجلس إدارة شركة البرق للشحن والتخليص.  - رئيس مجلس إدارة شركة 
اركوميد للتجهيزات الطبية. -رئيس اتحاد موردي األدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني. 

- عضو المجلس األعلى للشراء العام الفلسطيني. /عضو اللجنة الفنية الدوائية 
الفلسطينية العليا./ عضو في العديد من المؤسسات االقتصادية واالجتماعية.

السيد معن »محمد طالب« بسيسو نائب رئيس مجلس اإل دارة

الشهادة الجامعية: بكالوريوس هندسة كمبيوتر

العمل الحالي والخبرة: 
- رئيس مجلس إدارة شركة زون تكنولوجيز - مؤسس و عضو : اتحاد شركات انظمة المعلومات
-مؤسس و عضو : جمعية االنترنت فلسطين.  - مؤسس وعضو: الهيئة الوطنية الفلسطينية 

لمسميات االنترنت. -مؤسس وعضو مشارك: بدالة االنترنت الفلسطينية.

السيدة ربى مسروجي العلمي الرئيس التنفيذي/ عضو مجلس إدارة
الشهادة الجامعية: ماجيستير إدارة أعمال

العمل الحالي والخبرة: 
- عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة لألوراق المالية - عضو مجلس إدارة بنك القدس 

- عضو مجلس إدارة مجموعة شركات مسروجي - امين عام شركة القدس للمستحضرات الطبية 
- عضو هيئة عامة جمعية إنعاش االسرة - عضو هيئة عامة جمعية جيل األمل 

السيدة ريم مسروجي بسيسو عضو مجلس إدارة منتدب

الشهادة الجامعية: بكالوريوس إدارة أعمال، ماجيستير إدارة أعمال
العمل الحالي والخبرة: 

- عضو مجلس إدارة مجموعة شركات مسروجي - عضو مجلس إدارة شركة زون تكنولوجيز
- عضو مجلس إدارة منتدى سيدات األعمال - عضو هيئة عامة جمعية إنعاش األسرة

األخوة المستثمرين،

األحوال  وخالل  أنه  اإلقتصاد  بعالم  ويدرس  يقال 
وجب  والصعبة  المتوترة  واإلقتصادية  السياسية 
إلى  وتحويلها  استثماراتهم  سحب  المستثمرين  على 
اإلقتصاد  تصيب  قد  خطيرة  انتكاسات  ألي  تجنبا  نقد 
سواء  قيمتها  تتدنى  أو  اإلستثمارات  على  فتقضى 
الصعبة  العالمية  العمالت  مقابل  أو  المحلية  بالعملة 

المتعامل بها .

" النقد هو الملك “ او  “ Cash is King “ كان التوجه 
 1987 العام  في  العالمية  األسواق  انهيار  عند  السائد 
وكانت   2008 عام  العالمية  اإلقتصادية  األزمة  وخالل 
اإلستثمارات  اإلبتعاد عن  السائدة هي  الرساله  خاللها 
واألسهم وتحويل اإلستثمارت إلى نقد في البنوك. هذا 
هو التوجه هذه األيام في منطقتنا والتي تمر بأحوال 
المستثمرين  قلق  تسترعي  خطيرة  وأمنية  سياسية 

وابتعادهم عن اإلستثمار في المنطقة.

التاريخ كانت ورغم صغر حجم  ولكن فلسطين وعبر 
ورغم  واألمني  السياسي  النظام  وهشاشة  اقتصادها 
اإلحتالل واإلنقسام كانت دائما تتجه نحو عكس هذا 
التوجه واثبتت للجميع بأن خيار اإلستثمار في فلسطين 

كان دائما الخيار الناحج والصحيح بكل األوقات .

اإلستمثارات  وحزن  بقلق  رأينا  السابقة  األعوام  خالل 
هائلة  أرباح  جني  وبعد  الدولية  والصناديق  اإلجنبية  
الوضع  من  خوفا  فلسطين  من  تدريجيا  تنسحب  جدا 
المنطقة بشكل  المتدهور في  والسياسي  اإلقتصادي 
تلك  محافظ  أن  كان  المشرق  الجانب  ولكن   . عام 
اإلستثمارات األجنبية تم شراؤها من قبل المستثمرين 
المحلين وبأسعار سوقية عالية نسبيا إن دل ذلك على 
الفلسطيني  المستثمر  قناعه  على  يدل  فإنما  شيء 
وبقدرتها  فلسطين  بورصة  في  المدرجة  بشركاته 
على النجاح وجني األرباح في اسوأ الظروف اإلقتصادية 

والسياسية المحلية واإلقليمية.

 إن الشركة المتحدة لألوراق الماليه تؤمن بهذا التوجه 
وتطويرها  بالشركة  اإلستثمار  ارتأينا  فقد  أيضا، 

كلمة مجلس اإلدارة ) السيد معن بسيسو(

وعالمية  إقليمية  أسواق  وفتح  جديدة  فروع  وإنشاء 
بالمنطقة,   شركائنا  مع  تعاون  اتفاقيات  وتوقيع 
فان  بالشركة  التنفيذية  اإلدارة  وبهمة  أوال  وبحمدهلل 
الشركة المتحدة لألوراق المالية اآلن األولى من حيث 
عدد  في  األوائل  ومن  فلسطين،  في  الفروع  عدد 
او  المحلي  السوق  سواء  معها  تتعامل  التي  األسواق 
األسواق اإلقليمية والعالمية، كما وأن الشركة المتحدة 
الصحيحة  واألدوات  الخدمات  تقديم  في  األولى  هي 
في  المساهمين  مساعدة  في  الالزمة  والمعلومات  
اتخاذ القرارات اإلستثمارية الحكيمة، واألهم من ذلك 
محافظ  نمو  في  األولى  هي  شركتنا  بان  نؤمن  فاننا 
مستثمرينا وزيادة األرباح والتي كانت نتيجة القرارات 
والدراسات  البحث  على  المبينة  الحكيمة  اإلستمثارية 
التقنية والمالية األساسية التي تقوم بإعدادها طواقم 

الشركة المتحدة.

نتمنى ان تكون المعلومات الموجودة في هذا التقرير 
المدرجة   الفلسطينية  الشركات  عن  وكافية  مفيدة 
المالية  النتائج  تتضمن  والتي  فلسطين  بورصة  في 
لتلك الشركات ومحركات السوق ومقارنات ومؤشرات 
معروضه بطريقة سهلة وواضحة  من خالل الجدوال 
والرسوم البيانية والتي نأمل ان تساعدكم على فهم 
بالمعلومات  وتزويدكم  استثماراتكم  نتائج  ودراسة 
في  الصحيحية  اإلستثمارية  القرارات  التخاذ  الالزمة 

المستقبل .

وفي النهاية نشكركم  مستثمرينا األعزاء على ثقتكم 
للشركة  اختياركم  في  لنا  أوليتموها  التي  الغالية 
المتحدة لالوراق المالية تلك الثقة التي نقدرها كثيرا 

ونفتخر بها .

 

معن بسيسو
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة مجلس االدارة:

أسرة الشركة المتحدة لألوراق المالية: 

إدارة الشركة

الرئيس التنفيذي: ربى مسروجي 

عضو مجلس ادارة منتدب: ريم مسروجي بسيسو

المدير العام: أحمد شحدة عمار

ضابط االمتثال: أذينة فخري عباس

المدير المالي: أمجد عبداهلل عالونة

مدير التداول: محمد أسعد البرق

مدير فرع بيت لحم: عبداهلل كامل هماش

مدير فرع غزة: شكري الدرندجي

الموظفون

قسم التداول: زينب دار خليل، مروه مكركر، سعاد الدغمة، عمر شعث، ضياء كمال، حسني قرادة

قسم العناية بالزبائن: رنا جاسر، اسراء مدموج، محمد الغزالي، داليا أبو نصر

قسم األبحاث و التطوير:كمال عابد، فادي طعمة، جويس طنوس

قسم المحاسبة: عال فوزي، دالل الخليلي

قسم الخدمات اللوجستية: سالم زهد، أشرف أبو ناصر، هيثم سليم، أدهم عدوي، عادل الرمالوي

Zone Technologies :قسم تكنلوجيا المعلومات

األسواق التي نعمل بها:

فلسطين، األردن، دبي، أبو ظبي، السعودية و مصر

كلمة المدير العام
مستثميرينا االعزاء

السالم عليكم ورحمة اهلل

يشرفنا ان نقدم لحضرتكم تقريرنا السنوي »الخامس« 
والذي يشمل حصيلة عام حافل للبورصة للعام 2014. 

تميز مطلع العام 2014 بارتفاع أسعار معظم الشركات، 
رغم  المتداوله  األسهم  قيمة  على  نفسه  عكس  مما 
بلغت  حيث  تداولها،  تم  التي  األسهم  عدد  في  التراجع 
نسبة الزيادة في قيم األسهم المتداوله 3.9  %  عن العام 
السابق وبمعدل يومي 1,4 مليون دوالر وبارتفاع 2.2  %  
و ذلك مقابل انخفاض 10.6  %  بعدد األسهم المتداولة. 

و من الجدير بالذكر أن قطاعي البنوك و االستثمار كانا 
بلغت  حيث  المتداولة  األسهم  عدد  حيث  من  األنشط 
نسبة القطاعين حوالي 77  %  من إجمالي السوق، اال أن 
الفلسطينية  اإلتصاالت  لشركة  نسبيا  المرتفعة  القيمة 
رفعت قيمة أسهم قطاع الخدمات، علما بأن قيمة األسهم 
و  االستثمار  و  البنوك  الثالث،  القطاعات  من  المتداولة 

الخدمات قد تجاوزت 90  %  من إجمالي السوق.
و على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت شعبنا و 
الغاشم لالحتالل على قطاع  بالعدوان  المتمثل  و  وطننا 
البالد  في  اإلقتصادي  و  السياسي  الوضع  تردي  و  غزة 
جراء اإلحتالل، اال أن السوق الفلسطيني يفاجئنا كعادته 
يأتي  و  العراقيل  و  التحديات  هذه  تحمل  على  بقدرته 
الفلسطينية  للشركات  المالي  الوضع  لقوة  نتيجة   ذلك 
و  العام  خالل  بنجاح  مسيرتها  واكبت  التي  و  المدرجة 
أرباح  توزيع  و  جيدة  نتائج  تحقيق  و  التوسع  في  نجحت 
تأثير  له  الدوالر كان  ارتفاع سعر صرف  أن  و ذلك رغم 

سلبي على سوق األوراق الفلسطينية. 
كثير  حققت  قد  المتحدة  الشركة  أرى  بأن  لفخرلي  انه 
لقد  السابقه,  السنوات  مدى  واإلزدهارعلى  النجاح  من 
للشركة حيث  الفعلي  اإلنطالق  الماضي عام  العام  كان 
صافيه  أرباح  تحقيق  المتحده  الشركة  في  استطعنا 

بنسبة نمو بحوالي 90  % .

لقد واصلت الشركة المتحدة، وضمن خطتها اإلستراتيجية 
واألفقي،  الرأسي  توسعها  السابقة،  السنوات  في  وكما 
الموظفين  عدد  ارتفع  البشرية  الكوادر  مستوى  فعلى 
متميزة في  28 موظفًا من ضمنهم خبرات  الى   23 من 
على  أما  والدولية.  المحلية  والوساطة  اإلستثمار  مجال 
الشركة،  بها  تتعامل  التي  اإلقليمية  األسواق  مستوى 
السعودي  السوق  في  الشركة  أعمال  توسيع  تم  فقد 
وتعزيز عملها في أسواق عمان ودبي وأبو ظبي ومصر 
التوسع  مستوى  وعلى  فلسطين.  سوق  إلى  باإلضافة 
األفقي / الجغرافي فقد تقدمت الشركة إلى هيئة سوق 
في  لها  فرع  ترخيص  بطلب  الفلسطينية  المال  رأس 
مدينة جنين، والمتوقع أن يباشر عمله مطلع العام 2015 
الى فروع الشركة االخرى في كل  ليكون إضافة نوعية 

من نابلس وبيت لحم ومدينة غزة.
الشركة اليوم منافسًا ال يستهان به في صناعة األوراق 
تحقيق  على  شهادة  بالشك  الناجح  فسجلها  المالية، 
تطلعاتها، وال شك أن حجر الزاويه وراء سلسلة النجاحات 
التي حققتها الشركة يكمن في رؤية مجلس إدارة الشركة 
ورئيستها التنفيذية السيدة ربى مسروجي والمتمثلة في 
التوسع الرأسي واالفقي ورفد الشركة بأفضل الكفاءات 
ممكن  خدمة  مستوى  أعلى  وتقديم  والمهنية،  العلمية 
مالها  رأس  أنهم  الشركة  ترى  والذين  الشركة  لعمالء 

الحقيقي. 
كافة  في  عمالئنا  مع  بنيناها  التي  المتينه  الشراكة  إن 
انحاء العالم وثقتهم في خدماتنا وفريق العمل لدينا قد 
على  رؤيتنا.  وإدراك  تحقيق  في  كبير  حد  الى  ساهمت 
األوراق  قطاع  فأن  نعيشها  التي  التحديات  من  الرغم 
هيئة  من  لكل  الحكيمة  التوجيهات  إطار  وفي  المالية، 
قد  المالية،  لألوراق  فلسطين  وسوق  المال  راس  سوق 
المالية  أداًء جيدًا بشكل ملحوظ وأصحبت األوراق  حقق 

بالفعل أحد أهم دعائم اإلقتصاد الفلسطيني.
لفريق  الجزيل  بالشكر  اتقدم  أن  إال  هنا  يسعني  وال 
عمل الشركة المتحدة الذي شّكل بنيانا قويًا في مسيرة 
جهودهم  على  اإلدارة  لمجلس  وكذلك  الشركة،  تقدم 
أننا  مؤكدًا  التقدم،  هذا  إنجاز  في  البناءه  وأفكارهم 

سنبذل كل جهدنا من أجل رفعة الشركة وتقدمها.

مع خالص التقدير واإلحترام
أحمد عمار        
المدير العام        
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عن الشركة:

الشــركة المتحــدة هــي جــزء مــن مجموعــة مســروجي، و 
هــي مــن أوائــل الشــركات األعضــاء المرخصــة للعمــل فــي 
بورصــة فلســطين منــذ انطالقتهــا فــي 1997. تســعى 
الشــركة المتحــدة إلــى توفيــر جميــع خدمــات الوســاطة 
لعمالئهــا فــي بورصــة فلســطين، األردن، مصــر، اإلمارات، 
ــة.  ــة و العالمي الســعودية و غيرهــا مــن األســواق اإلقليمي
كبيــر  تحســس  لديهــا  بــأن  المتحــدة  الشــركة  تتميــز 
لحاجــات المســتثمرين فــي الحصــول علــى األفضــل، ممــا 
يــؤدي إلــى درجــة عاليــة مــن الثقــة تتكــون بيــن المســتثمر 
والشــركة. تحــرص الشــركة فــي الحفــاظ علــى تعامــالت 
المســتثمرين الماليــة وعلــى إســتثماراتهم و كذلــك تتميــز 
فــي تقديــم المعلومــات والتقاريــر األساســية المعتمــدة 

ــركات. ــج الش ــى اداء ونتائ عل
ــج  ــام 2014 بالتروي ــالل ع ــدة خ ــركة المتح ــتمرت الش اس
ــدة  ــركات رائ ــا لش ــالل زياراته ــن خ ــطين م ــة فلس لبورص
و اســتثمارية و رجــال أعمــال مرموقيــن، كمــا اســتمرت 
اقامــة االتصــاالت فــي بعــض  العالقــات و  فــي انشــاء 
الــدول العربيــة و خصوصــا منطقــة الخليــج العربــي. و 
ــا،  ــاس وجوده ــم أس ــا ه ــأن زبائنه ــن ب ــدة تؤم ألن المتح
ــوات اإلتصــال  ــر وســائل و قن فقــد قامــت الشــركة بتطوي
بزبائنهــا إلبقائهــم علــى اطــالع دائــم علــى أي مســتجدات 
يمكــن أن تؤثــر علــى قرارهــم اإلســتثماري. و مــن الجديــر 
ــه كان للشــركة مشــاركات فــي عــدة مؤتمــرات  بالذكــر أن
خــالل عــام 2014، فقــد شــاركت الشــركة المتحــدة ممثلــة 
بالســيد أحمــد عمــار فــي مؤتمــر »تركيــا بوابــة فلســطين 
إلــى العالــم«، كمــا شــاركت الســيدة ربــى مســروجي بورقة 
فــي الجلســة الثانيــة لمؤتمــر »مــال و أعمــال« الــذي أقيــم 
ــيدة  ــاركت الس ــد ش ــك فق ــم، و كذل ــت لح ــة بي ــي مدين ف
 Palestine Trade and معــرض  فــي  مســروجي  ريــم 
Business EXPO 2014 فــي مدينــة إســطنبول التركيــة.

تســعى الشــركة إلــى التطويــر المســتمر فــي أقســامها 
المختلفــة فــي كافــة فروعهــا مــن خــالل التطويــر الدائــم 
محاضــرات  عــن طريــق  خبــرات موظفيهــا ســواء  فــي 
داخليــة أو مــن خــالل تريبــات خارجيــة مــن أجــل أن يكــون 
ــة  ــل طريق ــتثمر بأفض ــة المس ــى خدم ــادرا عل ــق ق الفري
ممكنــة. كمــا تحــرص الشــركة دائمــا علــى الحفــاظ علــى 
تعامــالت المســتثمرين الماليــة و علــى اســتثماراتهم و 
سالســة التعامــل مــع الشــركة. و للحفــاظ علــى مصلحــة 
المســتثمر و ضمــان عــدم تضــارب المصالــح، اســتغنت 

ــام 2013.  ــهم ع ــة األس ــن محفظ ــركة ع الش

مميزات  الشركة:
تقــدم الشــركة كافــة المعلومــات الالزمــة لعمالئهــا مــن 
و  بتطويــره  قامــت  الــذي  اإللكترونــي  موقعهــا  خــالل 
إطالقــه بحلتــه الجديــدة عــام 2013. كمــا تقــوم الشــركة 
بالتجديــد المســتمر فــي صفحــة الفيســبوك الخاصــة 
بهــا، باإلضافــة إلــى تحســين العديــد مــن الخدمــات التــي 
ــد  ــة تأكي ــل خدم ــركات مث ــن الش ــا م ــن غيره ــا ع تميزه

ــة.  ــة اإللكتروني ــرة، المحفظ ــائل القصي ــر، الرس األوام
تتميــز الشــركة أيضــا بدوائرهــا المختلفــة التــي تعمــل 
علــى تقديم أفضل و أســرع وســائل الوصــول للمعلومات 
ــى  ــل عل ــاث تعم ــرة األبح ــالء، فدائ ــع العم ــل م و التواص
ــن  ــت ممك ــرع وق ــة بأس ــات الالزم ــع المعلوم ــر جمي توفي
لجميــع العمــالء، كمــا تســعى الدائــرة للتطويــر المســتمر 

فــي إصــدار تقاريــر خاصــة و تقاريرهــا الدوريــة. 
أمــا بالنســبة لدائــرة التــداول فــي الشــركة فتتميــز عــن 
غيرهــا بســهولة وضــع األوامــر و ســرعتها و دقتهــا، كمــا 
تتمييــز بالتواصــل الدائــم مــع العمــالء لتوفيــر المعلومات 
التــي تســاعد فــي الحفــاظ علــى محافــظ العمــالء و 
بقائهــم علــى إطــالع بــكل مــا هــو جديــد فــي األســواق 
 تتميــز دائــرة اإلمتثــال باإلطــالع المســتمر علــى التغيــرات. 

الشركة المتحدة لألوراق المالية

أن تكون الشركة المتحدة خيار المستثمرين األول 
في فلسطين وفي الوطن العربي.

رؤيتنــــــــــا

رســــــالتنا

أقسام الشركة

قيمنــــــــا

الخدمــات  مــن  نوعيـــة  أجـــود  نقـــدم  أن 
المحلي  السوق  حاجــة  تشبـع  التـي  الماليــة 
مستثمرينـا  رضــا  علـى  مرتكــزة  واإلقليمي 
بشكـل كامـل. ونعمـل جاهديـن إليجـــاد حلـــول 
لمستثمـريــــنا واحتياجاتــهم مــن خــالل فريـق 
كـــل  لعمـــل  المستعدين  الخبراء  مــن  متميــز 

األهداف. تلك  لتحقيق  باستطاعتـهم  مـــا 

الشركـة المتحـدة هـي جــزء ال يتجزأ من المجتمع 	 
مجتمعنا  نخدم  أن  نطمـح  حيث  الفلسطيني 
الـذي  والنمـوذج  المثـــال  الشركــة  بــأن نكــون 

بـه. يحتـذى 
وتعليمـــات 	  بقوانيــــن  ملتزمـــــون  نحـــن 

هيئـــة سوق رأس المـال الفلسطينيــة وبورصــة 
. فلسطيـن

لخدمــــة 	  البـالد  في  فريق  أفضـل  لدينــا 
الذي  المستمر  التدريـــب  طريــق  عن  الزبائــن 

لموظفينا. بـه  نقوم 
عن 	  مجتمعهـا  تخـــــدم  ان  الشركـــة  تتمنـــى 

طريق المساهمة فـــي اي نشــاط اجتـماعـــي او 
المجتمع. تدعيم  يساهم في  اقتصادي  او  ثقافي 

أصحــاب الشـركــة المتـحــــدة مؤمنـون في هذا 	 
المجــال مـن العمـل ومستعـدون لالستثمـار به.

خدمات الشركة
خدمـــة التـــداول عــــادي

خدمـــة التــداول الكتـــروني
ادارة محافـــظ 

خدمـــة تأكيـــد األوامـــر
خدمـــة الرسائـــل القصيـــرة  )االغالقات واهم االخبار(

خدمـــة المحفظة االلكترونية

تقارير التداول
التقارير الدورية والملخصات

 ابحاث وتقارير خاصه 

info@United.ps                الشركة المتحدة لالوراق المالية

 Customercare@United.ps       قـسم العنايـة بالزبائـن

 Trading@United.ps التــــداول           قســم 

Finance@United.ps                  قســــم الماليــــة

 Compliance@United.ps                        قسم االمتثال

 Qualityassurance@United.ps     قســم تأكيـد الجـودة

Marketing@United.ps                          قسم التسويق

    Research@United.ps           قســم األبحـاث والتطويـر

 IT@United.ps                                  قسم تكنولوجيـا المعلومـات  
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فروع جديدة:
جــرى العمــل فــي نهايــة عــام 2014 علــى فتــح فــرع 
جديــد للشــركة فــي مدينــة جنيــن، ليصبــح عــدد فــروع 
الشــركة 5 أفــرع. و مــن المتوقــع افتتــاح الفــرع فــي الربع 
األول مــن العــام 2015. و يأتــي هــذا القــرار مــن منطلــق 
رؤيــة الشــركة للتوســع و اإلنتشــار و الوصــول إلــى كافــة 
ــي  ــوم ه ــدة الي ــركة المتح ــث أن الش ــتثمرين.  حي المس
ــن  ــاء م ــركات األعض ــن الش ــا بي ــا و توظيف ــر تفرع األكث
خــالل فروعهــا األربعــة المنتشــرة فــي الضفــة الغربيــة و 
قطــاع غــزة باإلضافــة إلــى مقــر الشــركة الرئيســي فــي 

ــة رام اهلل.  مدين

أداء عام 2014:
حققــت الشــركة المتحــدة خــالل عــام 2014 أرباحــا بلغــت 
ــنوات  ــع الس ــة م ــى بالمقارن ــي األعل ــار و ه 138,442دين
الســابقة. حيــث قامــت الشــركة بفتــح 569 حســابا جديــدا 
الحســابات  عــدد  إجمالــي  ليصبــح   2014 عــام  خــالل 
ــي  المفتوحــة لديهــا 4,140 حســابا. وعــدد الحســابات الت
عليهــا حــركات )المتداولــة( 968 حســابا، و عــدد الحســابات 
التــي فيهــا أســهم لــدى الشــركة 3,358 حســابا، لتكــون 
ــدد  ــى ع ــركات إل ــا ح ــي عليه ــابات الت ــبة الحس ــك نس بذل
ــن  ــبة بي ــى نس ــهم 29  %   )أعل ــا أس ــي فيه ــابات الت الحس
ــدة  ــركة المتح ــتطاعت الش ــام 2014(. و اس ــا للع قريناته
الحفــاظ علــى حصتهــا الســوقية بنســبة تزيــد عــن 10 %  
خــالل العــام بالرغــم مــن الصفقــات المؤسســاتية الكبيــرة 

التــي تــم تنفيذهــا خــالل العــام. 
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القانونيــة لضمــان حقــوق العمــالء و الموظفين و الشــركة. 
أمــا دائــرة المحاســبة تمتــاز فــي ســرعة تحضيــر الدفعــات 
و وجــود حســابات لهــا فــي عــدد كبيــر مــن البنــوك المحليــة 
العمــالء  علــى  التحويــل  و  اإليــداع   عمليــات  لتســيهل 
ــن  ــة بالزبائ ــم العناي ــرا قس ــة. و أخي ــوالت بنكي ــدون عم ب
ــاز بفهــم طلبــات المســتثمرين بشــكل دقيــق و  الــذي يمت
ــى تنفيذهــا.  ــى الجهــات المختصــة للعمــل عل إيصالهــا إل

خدمات الشركة:
أمــا مــا يخــص ســلة الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة 

المتحــدة:
ــطين 	  ــن فلس ــكل م ــة ل ــوق المالي ــي االس ــداول ف الت

واألردن واســواق الخليــج ومصــر.

إدارة المحافــظ االســتثمارية وفــق النظــم والقوانيــن 	 
المقــرة مــن هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية.

ــرة 	  ــة البي ــى المقــر الرئيســي فــي مدين باإلضافــة ال
غــزة  مــدن  مــن  فــي كل  فــروع  أربعــة  للشــركة 

ونابلــس وبيــت لحــم وفــرع جنيــن عــام 2015.

موقــع الشــركة علــى شــبكة االنترنــت يتيــح للزبــون 	 
ــركة  ــدى الش ــه ل ــاباته ومحفظت ــى حس ــالع عل االط

ــة( ــه كل 30 دقيق ــم تحديث )يت

التداول االلكتروني عبر شبكة االنترنت.	 

توفــر دائــرة مســتقلة لالبحــاث تضــم كفــاءات علمية 	 
متميــزة وتعمــل علــى مــدار العــام فــي تتبــع الســوق 
ــر  ــة والتواصــل مــع دوائ ــي واالســواق اإلقليمي المحل
ومؤسســات بحــث متخصصــة، عالميــة واقليميــة، 

لتوفيــر وإعــداد التقاريــر والبحــوث الماليــة. 

موقــع الشــركة يتــم تحديثــه يوميــًا مــن قبــل دائــرة 	 
االبحــاث ليتضمــن اهــم االخبــار الماليــة وافصاحــات 
الشــركات ومــا يصــدر عنهــا مــن تقاريــر وقوائــم 

ــة. مالي

علــى 	  قصيــرة  يوميــة  برســالة  الزبائــن  تزويــد 
هواتفهــم النقالــة تلخــص حركــة الســوق لذلــك 

اليــوم.

يوميــة 	  بتقاريــر  المميزيــن  الزبائــن  تزويــد 
واســبوعية وشــهرية علــى بريدهــم االلكترونــي 
ــذه  ــفة ه ــرة، وأرش ــكل فت ــوق ل ــع الس ــص وض تلخ

الشــركة. موقــع  علــى  التقاريــر  مــن  الحزمــة 
إعــداد بحــوث وتقاريــر معمقــة ومتخصصــة حســب 	 

احتياجــات العمــالء.
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اداء االقتصاد الفلسطيني خالل عام 2014: )1(

االداء  ملخــص  لالحصــاء  المركــزي  الجهــاز  أصــدر 
االقتصــادي للعــام 2014. و قــد أشــارت التحاليــل األوليــة 
ــة 2.5 %   ــي بقيم ــي االجمال ــج المحل ــاض النات ــى انخف ال
ــض  ــا انخف ــام 2013، كم ــة بع ــام 2014 مقارن ــالل ع خ
نصيــب  الفــرد مــن الناتــج المحلــي االجمالــي بأكثــر مــن 

5 %  خــالل 2014 بالمقارنــة مــع عــام 2013.
و بمــا يخــص هــذا االنخفــاض، فقد كان بشــكل أساســي 
ــي  ــة و الت ــاطات االقتصادي ــف النش ــبب ضع ــا بس مدعوم
ــي  ــي االجمال ــج المحل ــن النات ــر م ــة األكب ــكل الحص تش
الفلســطيني، و هــي: النشــاط الزراعي، البنــاء، الخدمات، 
الصناعــة. أشــارت البيانــات األوليــة ان االنخفــاض االكبــر 
ــي 10 %   ــذي انخفــض بحوال ــاء و ال كان فــي نشــاط البن
عــن العــام الماضــي مــع العلــم أن موظفيــن و عمــال هــذا 
القطــاع قــد ارتفــع عددهــم بحوالــي 3  % . أمــا ثانــي 
أكبــر انخفــاض فقــد كان مــن نصيــب النشــاط الزراعــي 
2014 مقارنــة  %  خــالل    7 بحوالــي  انخفــض  الــذي  و 
بعــام 2013، و عــدد عامليــن و موظفيــن هــذا النشــاط 
ــات  ــاط الخدم ــا نش ــي 5 % . أم ــم بحوال ــض عدده انخف
كان المســاهم األكبــر فــي الناتــج المحلــي االجمالــي 
ــارت  ــد اش ــرى و ق ــة األخ ــاطات االقتصادي ــة بالنش مقارن
ــا  ــاع. ام ــذا القط ــن ه ــداد موظفي ــات أع ــى ثب ــات ال البيان
ــالل  ــي 1 %  خ ــض بحوال ــد انخف ــي فق ــاط الصناع النش

ــي هــذا القطــاع ثابــت. 2014 و قــد بقــي أعــداد عامل
ــة فــي  علــى صعيــد اخــر، اســتقرت اعــداد القــوى العامل
فلســطين خــالل عــام 2014 كمــا كانــت فــي عــام 2013، 
و ذلــك بالتزامــن مــع الزيــادة الطبيعيــة ألعــداد الســكان. 
و ان دل علــى شــئ، فهــو يــدل علــى عــدم قــدرة الســوق 
ــص  ــا يخ ــا م ــة. أم ــوى العامل ــن الق ــد م ــتقبال المزي الس
القــوى العاملــة فــي اســرائيل، فقــد بقيــت ثابتــة حوالــي 
10 % . فــي ضــوء هــذه المعطيــات ، ارتفعــت البطالــة مــن 

24 %  فــي عــام 2013، الــى 27 %  فــي العــام 2014.  
أمــا بمــا يخــص حركــة التجــارة الخارجيــة، فقــد انخفضت 
ارتفعــت  و   2013 مــع  %  مقارنــة   1 بنســبة  الــواردات 
الصــادرات بحوالــي 2 %  خــالل العــام المنصــرم. و علــى 
ــاك ارتفــاع  ــع أن يكــون هن ــد األســعار، مــن المتوق صعي
للرقــم القياســي ألســعار المســتهلك بقيمــة 2 %  خــالل 

ــام 2013. ــع الع ــة م ــام 2014 بالمقارن الع

توقعات عام 2015:

عــدة  علــى  بنــاءا   2015 عــام  توقعــات  بنــاء  تــم 
أن  بالذكــر  الجديــر  مــن  و  محتملــة.  ســيناريوهات 
هــذه الســيناريوهات ال تفــرق بيــن الضفــة الغربيــة 
ــقي  ــن ش ــوة بي ــد فج ــه يوج ــم أن ــع العل ــزة م ــاع غ و قط
ــاء هــذه الســيناريوهات مــن قبــل الجهــاز  البــالد. تــم بن
المركــزي لالحصــاء و ذلــك بعــد التشــاور مــع اقتصادييــن 
محلييــن، وزارة الماليــة و ســلطة النقــد الفلســطينية. 
ــار  ــن االعتب ــذت بعي ــيناريوهات أخ ــأن الس ــير ب ــا نش كم
الوضــع السياســي و االقتصــادي للعــام 2015، الحصــار و 
القيــود المفروضــة علــى قطــاع غــزة مــن قبــل االحتــالل 
و  إحصائيــات  للدولــة،  األجنبــي  الدعــم  االســرائيلي، 

متغيــرات اقتصاديــة و اجتماعيــة.

 سيناريو األساس: 

تــم بنــاء هذا الســيناريو بافتــراض أن الوضــع االقتصادي 
و السياســي فــي فلســطين ســيبقى علــى حالــه كمــا فــي 
2014. و يفتــرض أن الــدول المانحــة ســتوفر المنــح و 
الدعــم المالــي لحكومــة دولــة فلســطين بنفــس الوتيــرة 
كمــا فــي 2014، باالضافــة الــى تحويــل أمــوال المقاصــة 
للســلطة الفلســطينية مــن خــالل الحكومــة االســرائيلية. 
ــة  ــات جباي و يفتــرض الســيناريو أيضــا أن التحســن بالي
الضرائــب ســوف يســتمر و يزيــد االيــرادات الحكوميــة 
مــن الضرائــب اضافــة الــى ضريبــة القيمــة المضافــة و 
الجمــارك. يفتــرض أيضــا بــأن أعــداد موظفيــن القطــاع 
العــام ســيبقى ثابــت كمــا كان فــي عــام 2014 كمــا 
يفتــرض زيــادة فــي مصاريــف الحكوميــة و التــي تهــدف 
الــى التطويــر. باالضافــة الــى ذلــك، يفتــرض الســيناريو 
المــدن  بيــن  الحواجــز  و  العقبــات  وجــود  اســتمرار 
الفلســطينية و التــي مــن شــأنها أن تصعــب حركة الســير 
ــن المــدن، كمــا هــي  ــع بي ــى الفلســطينيين و البضائ عل
حــال حركــة الفلســطينيين و البضائــع المليئــة بالعقبــات 
بيــن فلســطين و الــدول المجــاورة و التــي ستســتمر علــى 
نفــس الحــال. أمــا بالنســبة ألعــداد الســكان، فيفتــرض 
الســيناريو ان تســتمر الزيــادة الطبيعيــة كمــا كانــت فــي 

الســنين الماضيــة.

توقعات سيناريو األساس: 
ــي  ــي بحوال ــي االجمال ــج المحل ــادة النات ــع زي ــن المتوق م
2.8 %  خــالل العــام 2015، أمــا نصيــب الفــرد مــن الناتــج 
ــة  ــض بقيم ــع أن ينخف ــن المتوق ــي فم ــي االجمال المحل
0.2 % . أمــا بالنســبة لالســتهالك االجمالــي مــن المتوقع أن 
ينخفــض 1.4 % . و حجــم االســتثمار الكلــي مــن المتوقــع 
ــال و  ــص العم ــا يخ ــا م ــي 7.1 % . أم ــض بحوال أن ينخف
ــة  ــوى العامل ــدد الق ــزداد ع ــع أن ي ــن المتوق ــة، فم العمال
بحوالــي 4.4 %  أمــا نســبة البطالــة فيتوقــع ســيناريو 

ــى 27.9 %  خــالل عــام 2015. األســاس أن تصــل ال
بايــرادات  ارتفاعــا  الفلســطينية  الحكومــة  ستشــهد 
الضرائــب و مــن المتوقــع أن يصــل االرتفــاع الــى حوالــي 
0.7 %  كنتيجــة لتحســن فــي اليــات جبايــة الضرائــب. فــي 
المقابــل، مــن المتوقــع ايضــا ارتفــاع مصاريــف الحكومــة 
ــة  ــي 1.8 % ، و كنتيجــة ســيزيد العجــز فــي ميزاني بحوال

ــي 3.5 % .  ــة بحوال الحكوم
يتوقــع الســيناريو أيضــا باســتمرار انخفــاض الصــادرات 
ــل  ــي 3.7 %  فــي المقاب مــن فلســطين لتنخفــض بحوال
ســترتفع الــواردات بحوالــي 2.9 % . و مــن المتوقــع ارتفاع 
الدخــل الجمالــي بحوالــي 4.4 %  و ارتفــاع الدخــل القابــل 

للتصــرف بقيمــة 4.5 % .

السيناريو المتفائل:
 تــم بنــاء هــذا الســيناريو بافتــراض تحســن الوضــع 
و  الضفــة  بيــن  باألخــص  و  االقتصــادي  و  السياســي 
الــدول  بدعــم  و  غــزة،  اعمــار  الــى  اضافــة  القطــاع، 
بضعفــي  الفلســطينية  الســلطة  لميزانيــة  المانحــة 
الدعــم الــذي حصلــت عليــه فــي عــام 2014. يتوقــع 
الســيناريو المتفائــل اســتمرار عمليــة تحويــل أمــوال 
ــال،  ــريع و فع ــكل س ــلطة بش ــارك للس ــة و الجم المقاص
كمــا يفتــرض زيــادة فــي ايــرادات الضرائــب الحكوميــة، 
اضافــة الــى تخفيــف العقبــات أمــام تنقــل األشــخاص و 
ــن فلســطين و  ــن المــدن الفلســطينية و بي البضاعــة بي
ــة  ــادة الطبيعي ــراض الزي ــا بافت ــاورة. و طبع ــدول المج ال

ــكان. ــداد الس ــي أع ف

نبذة وتنبؤات اقتصاديةنبذة وتنبؤات اقتصادية
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توقعات السيناريو المتفائل:
ــي  ــي بحوال ــي االجمال ــج المحل ــادة النات  مــن المتوقــع زي
7.1 %  خــالل العــام 2015، أمــا نصيــب الفــرد مــن الناتــج 
المحلــي االجمالــي فمــن المتوقــع أن يزيــد بقيمــة 3.9 % . 
أمــا بالنســبة لالســتهالك االجمالــي مــن المتوقــع أن يزيــد 
0.5 % . و حجــم االســتثمار الكلــي مــن المتوقــع أن يرتفــع 

بحوالــي 27.6 % .
أمــا مــا يخــص العمــال و العمالــة، فمــن المتوقــع أن يزداد 
عــدد القــوى العاملــة بحوالــي 8.1 %  أمــا نســبة البطالــة 
فيتوقــع الســيناريو المتفائــل أن تصل الــى 26.3 %  خالل 
الفلســطينية ارتفاعــا  2015 ستشــهد الحكومــة  عــام 
ــاع  ــل االرتف ــع أن يص ــن المتوق ــب و م ــرادات الضرائ باي
الــى حوالــي 13.0 % . فــي المقابــل، مــن المتوقــع ايضــا 
ــة  ــي 19 % ، و كنتيج ــة بحوال ــف الحكوم ــاع بمصاري ارتف

ســيزيد العجــز فــي ميزانيــة الحكومــة بحوالــي 29 % .
يتوقــع الســيناريو أيضــا ارتفــاع الصــادرات من فلســطين 
بحوالــي 2.9 %  . و مــن المتوقــع ارتفــاع الدخــل الجمالــي 
بحوالــي 40.2 %  و الــذي سيتســبب بزيــادة عــدد العمــال 
فــي اســرائيل كنتيجــة الزالــة القيــود و ســهولة التحــرك 
ــل للتصــرف بقيمــة  ــن المــدن. و ارتفــاع الدخــل القاب بي

. %  12.5

السيناريو المتشائم: 
الحالــة  تدهــور  بافتــراض  الســيناريو  بنــاء هــذا  تــم 
االقتصاديــة و السياســية فــي كل مــن الضفــة و القطــاع. 
ــدول  يفتــرض أيضــا انخفــاض و ضعــف بالدعــم مــن ال
المانحــة لميزانيــة الحكومــة الفلســطينية، و زيــادة فــي 
التهــرب الضريبــي و صعوبــة تحصيــل أمــوال المقاصــة 
و الجمــارك. كمــا يفتــرض زيــادة العقبــات و الحواجــز مــن 
ــع  ــن و البضائ ــة المواطني ــب حرك ــالل لتصعي ــل االحت قب
بيــن المــدن الفلســطينية و بيــن فلســطين و الــدول 
ــداد  ــينخفض اع ــات س ــذه العقب ــة له ــاورة، و كنتيج المج
العامليــن فــي اســرائيل، كمــا يفتــرض الســيناريو توقــف 

ــات. المفاوض
توقعات السيناريو المتشائم:

مــن المتوقــع انخفــاض الناتــج المحلــي االجمالــي بحوالي 
3.7 %  خــالل العــام 2015، أمــا نصيــب الفــرد مــن الناتــج 
ــة  ــض بقيم ــع أن ينخف ــن المتوق ــي فم ــي االجمال المحل
6.6 % . أمــا بالنســبة لالســتهالك االجمالــي مــن المتوقــع 
مــن  الكلــي  االســتثمار  حجــم  و   . %  3.9 ينخفــض  أن 

ــي 1.5 % . ــض بحوال ــع أن ينخف المتوق

أمــا مــا يخــص العمــال و العمالــة، فمــن المتوقــع أن يقــل 
عــدد القــوى العاملــة بحوالــي 1.9 %  أمــا نســبة البطالــة 
فيتوقــع الســيناريو المتشــائم أن تصــل الــى 30.2 %  

خــالل عــام 2015.
ــرادات  ــا باي ــطينية انخفاض ــة الفلس ــهد الحكوم ستش
الضرائــب بحوالــي 13.9 %  و ذلك نتيجــة زيادة التهرب 
الضريبــي و تجميــد أمــوال المقاصــة و الجمــارك مــن 
ــع  ــل، مــن المتوق ــالل. فــي المقاب ــل حكومــة االحت قب
ايضــا ارتفــاع بمصاريــف الحكومــة بحوالــي 4.5 % ، 
الحكومــة  ميزانيــة  فــي  العجــز  ســيزيد  كنتيجــة  و 

بحوالــي 11.4 % . 
مــن  الصــادرات  انخفــاض  أيضــا  الســيناريو  يتوقــع 
فلســطين بحوالــي 3.3 %  . و مــن المتوقــع انخفــاض 
سيتســبب  الــذي  و    %  4.0 بحوالــي  االجمالــي  الدخــل 
ــادة  ــال فــي اســرائيل كنتيجــة لزي بانخفــاض عــدد العم
القيــود و و تصعيــب التحــرك بيــن المــدن مــن قبــل 
ــة  ــرف بقيم ــل للتص ــل القاب ــاض الدخ ــالل. و انخف اإلحت

. %  5.7
التنبؤات الربعية:)2(

يعانــي اإلقتصــاد الفلســطيني مــن العديــد مــن العراقيــل 
التــي مــن المتوقــع أن تؤثــر ســلبا علــى تعافــي اإلقتصــاد 
الفلســطيني بشــكل كبيــر خــالل عــام 2015. فتناقــص 
الوعــي اإلقتصــادي و السياســي، حجــز إيــرادات المقاصــة 
مــن قبــل اإلحتــالل و التــي مــن المتوقــع أن تعمــق األزمــة 
الماليــة للحكومــة الفلســطينية مــن حيــث عــدم قدرتهــا 
علــى الوفــاء بإالتزاماتهــا تجــاه الموظفيــن العموميــن و 
القطــاع الخــاص، و الــذي مــن المتوقــع أن يســبب تراجــع 
اإلســتهالك و اإلســتثمار الكلــي. كمــا أن عمليــة إعــادة 
إعمــار قطــاع غــزة تعانــي مــن عــدم وفــاء المانحيــن 
الجانــب  بإلتزاماتهــم، كمــا تعانــي مــن عــدم ســماح 
الالزمــة  الكميــات  و  المــواد  دخــول  مــن  اإلســرائيلي 

ــار.  لإلعم
اإلســرائيلي  بالجانــب  السياســية  األوضــاع  تشــكل 
العديــد مــن العراقيــل علــى اإلقتصــاد الفلســطيني و 
التــي كان مــن المتوقــع أن تخــف حدتهــا بعــد اإلنتخابــات 
اإلســرائيلية العامــة فــي النصــف الثانــي مــن آذار 2015. 
إعتمــادا علــى مــا ســبق، تتوقــع ســلطة النقــد مــن خــالل 
ــي  ــج المحل ــة أن يرتفــع النات ــؤات اإلقتصادي ــر التنب تقري
اإلجمالــي فــي الربــع األول بنحــو 1.3  %  و بحوالــي 2.4 %   

للعــام 2015، مدفوعــا بتحســن نســبي فــي القطــاع و تراجــع محــدود فــي الضفــة الغربيــة. و لكــن قــد تكــون النتائــج 
ــة عــدم اإلســتقرار فــي األوضــاع اإلقتصاديــة و السياســية.  أقــل مــن النســب المتوقعــة فــي حــال تفاقمــت حال

تســتند التنبــؤات الربعيــة للنمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي لألربــاع القادمــة مــن عــام 2015 علــى نمــوذج 
ــة  ــة الحكوم ــم ميزاني ــة لدع ــاعدات المقدم ــح و المس ــي و المن ــاق الحكوم ــمل) اإلنف ــذي يش ــة و ال ــة المختزل الصيغ
ــي  ــال الفلســطينين ف ــرائيل و عــدد العم ــي إس ــي ف ــج اإلجمال ــي النات ــن الخــارج و النمــو ف ــالت الماليــة م و التحوي
إســرائيل(. و بشــكل عــام اســتندت التنبــؤات فــي ســيناريو األســاس علــى افتــراض اســتمرار األوضــاع السياســية علــى 
حالهــا، اســتمرار القيــود المفروضــة علــى المعابــر، اســتمرار سياســة التقشــف المالــي و حجــز أمــوال المقاصــة، زيــادة 
ــاعدة  ــة لمس ــاع اإلقتصادي ــور األوض ــبب تده ــطينين( بس ــن الفلس ــارج )المغتربي ــن الخ ــاص م ــاع الخ ــالت القط تحوي
األهــل و األقــارب، زيــادة عــدد العمــال الفلســطينين فــي إســرائيل بنفــس معــدل العــام الســابق، نمــو الناتــج اإلجمالــي 

فــي إســرائيل بمعــدل 3.2 %   خــالل عــام 2015 بنــاءا علــى تقريــر البنــك المركــزي اإلســرائيلي. 
ــى  ــاد إل ــرض اإلقتص ــراض تع ــل افت ــي ظ ــة. فف ــة الربعي ــؤات اإلقتصادي ــر التنب ــداد تقري ــم أع ــر، ت ــا ذك ــا مم إنطالق
صدمــة إيجابيــة )الســيناريو المتفائــل(، و يتمثــل فــي تحســن الوضــع السياســي و األمنــي و مفاوضــات الســالم، 
تحســن عمليــات التحويــل إلعــادة اإلعمــار، انتظــام تحويــل إيــرادات المقاصــة، باإلضافــة إلــى تنفيــذ بعــض المشــاريع 
الرئيســية و القيــام بتحفيــز اإلقتصــاد، تخفيــف حالــة حصــار قطــاع غــزة، و تســيهل حركــة البضائــع و األفــراد، زيــادة 
أعــداد العمــال الفلســطينين فــي إســرائيل، زيــادة المنــح الالزمــة مــن الــدول المانحــة، زيــادة التحويــالت مــن الخــارج. 
فــإن التنبــؤات تشــير إلــى تحقيــق نمــو يصــل إلــى حوالــي 3.8  %   خــالل الربــع األول و حوالــي 6.3  %   لعــام 2015. 

أمــا فــي حــال التعــرض لصدمــة ســلبية ) الســيناريو المتشــائم(، و يتمثــل فــي زيــادة التدهــور فــي الوضــع السياســي 
و األمنــي، تراجــع عــدد العمــال الفلســطينين فــي إســرائيل، تشــديد القيــود علــى حركــة األفــراد و البضائــع،و زيــادة 
أيــام اإلغــالق علــى التجــار، و إرتفــاع العراقيــل علــى الصــادرات و الــواردات، اســتمرار حجــز أمــوال المقاصــة، انخفــاض 
المنــح و األمــوال المحولــة مــن الخــارج، باإلضافــة إلــى التباطــؤ فــي تحويــل أمــوال إعــادة اإلعمــار. فــإن التنبــؤات تشــير 

إلــى تراجــع النمــو فــي اإلقتصــاد بمعــدل 5.6  %    خــالل الربــع األول و 4.1  %  لعــام 2015. 

التنبؤ بقيمة و معدالت النمو في الناتج المحلي االجمالي الحقيقي لعامي 2014 و 2015

الناتج المحلي االجمالي  
السيناريو المتشائمالسيناريو المتفائلالسيناريو األساس)مليون دوالر(

Q1 20141877.2 % 6.0--
Q2 20141934.2 % 1.4--
Q3 20141758.3 % -7.4--
Q4 20141816.8  %  -4.4--

20147376.2 % 1.2--
Q1 20151901.8 % 1.3 % 3.8 % -5.6
Q2 20151981.3 % 2.4 % 3.6 % -4.1
Q3 20151823.7 % 3.7 % 8.2 % -2.6
Q4 20151856.2 % 2.2 % 9.7 % -3.9

20157563.0 %   2.4 % 6.3 % -4.1

)1( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2015 . تقرير صحفي للتنبؤات اإلقتصادية2015 
)2( سلطة النقد الفلسطينية، 2015. تقرير التنبؤات االقتصادية الربعية – الربع األول 2015
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أنهــت معظــم مؤشــرات أســواق المــال العربيــة العــام 2014 فــي المنطقــة الخضــراء بالرغــم مــن التذبذبــات الكبيــرة 
التــي حصلــت خــالل العــام، حيــث أغلقــت علــى ارتفاعــات متفاوتــة كان أقلهــا ارتفاعــا ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة 
بنســبة 1.74 %  و أكثرهــا ارتفاعــا كان مــن نصيــب بورصــة مصــر بنســبة 31.61 %  ليتربــع علــى عــرش البورصــات 
ــراء  ــة الحم ــن المنطق ــط ضم ــة فق ــواق عربي ــتة أس ــاء س ــا ج ــة. بينم ــواق اإلقليمي ــع األس ــن جمي ــا بي ــر ارتفاع األكث

)الســودان، الســعودية، فلســطين، مســقط، ليبيــا، الكويــت، العــراق(. 
أمــا مؤشــر القــدس فلــم يكــن بعيــدا عــن التذبذبــات فــي األســواق العالميــة، فحقــق انخفاضــا فــي عــدد الصفقــات بنســبة 
7.13 %  و انخفاضــا فــي عــدد األســهم المتداولــة بنســبة 10.55 %  و انخفاضــا بالقيمــة الســوقية بنســبة 1.85 % .  إال أن 
أداء المؤشــر تبايــن خــالل النصــف األول و الثانــي مــن العــام. حيــث أنهــى المؤشــر النصــف األول مــن العــام منخفضــُا 

بنســبة 7.1 %  عنــد مســتوى 502.81 نقطــة بالمقارنــة مــع إغــالق نهايــة عــام 2013. 
إال أن المؤشــر اســتطاع خــالل النصــف الثانــي مــن العــام مــن التقليــل مــن حــدة اإلتجــاه الهابــط الــذي عانــى منــه خــالل 
النصــف األول ليغلــق منخفضــا بنســبة 5.48 %  عنــد مســتوى 511.77 نقطــة مقارنــة مــع إغــالق عــام 2013 و مرتفعــا 
بنســبة 1.78 %  مقارنــة مــع إغــالق 30 حزيــران 2014.  ومــن الجديــر بالذكــر، أن قيمــة االســهم المتداولــة ارتفعــت 
ــاع  ــى ارتف ــك ال ــة، و يعــود الســبب فــي ذل ــا مــع انخفــاض عــدد االســهم المتداول ــام الماضــي تزامن ــع الع ــة م مقارن
اســعار اســهم الشــركات فــي بدايــة 2014 مقارنــة بالعــام الماضــي. أمــا مــا يخــص انخفــاض أعــداد االســهم المتداولــة 
فيعــود الــى انخفــاض الســيولة و شــهية المضاربــة. جــاء هــذا اإلنخفــاض تبعــا لإلنخفــاض الــذي عانــت منــه معظــم 
مؤشــرات القطاعــات خــالل 2014. حيــث كان الرتفــاع الــدوالر أثــر ســلبي علــى نتائــج معظــم الشــركات و كذلــك علــى 
شــراهة المضاربــة و اإلســتثمار نتيجــة ارتفــاع تكلفــة الــدوالر و بالتالــي أدى إلــى انخفــاض الســيولة فــي الســوق و 
الشــهية الشــرائية للمســتثمرين. اضافــة الــى ذلــك، توجــه عــدد ال بــأس بــه مــن المســتثمرين و المحافــظ لالســتثمار 

فــي ادوات اخــرى كالعقــارات.
ــذي مــرت  ــة عــدم اإلســتقرار السياســي و اإلقتصــادي ال ــر علــى قطــاع غــزة، و حال و كان للعــدوان اإلســرائيلي األخي
بــه البــالد خــالل النصــف الثانــي مــن العــام أثــرا واضحــا علــى الســوق. اضافــة الــى ذلــك، تســببت التذبذبــات الكبيــرة 
فــي بعــض االســواق االقليميــة فــي توفيــر فــرص مضاربيــة كبيــرة ممــا دفــع بعــض المســتثمرين الــى التــداول فــي 

االســواق االخــرى لالســتفادة مــن هــذه الفــرص المضاربيــة بالتالــي انخفــاض الســيولة فــي الســوق المحلــي.
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مؤشر القدس و األسواق العربية كما في نهاية 2014:

مقارنة نسبة التغير في المؤشرات الرئيسية لألسواق  العربية 
خالل عام 2014 بالمقارنة مع عام 2013
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ملخص التداول لعام 2014:

أغلــق مؤشــر القــدس عــام 2014 علــى 511.77 نقطــة منخفضــا بنســبة 5.48 %  عــن اغــالق عــام 2013، حيــث كانــت 
جميــع المؤشــرات فــي المنطقــة الحمــراء مــا عــدا مؤشــر التأميــن الــذي ارتفــع بنســبة 2.81 % . و كان مؤشــر الخدمــات 
األكثــر انخفاضــا بيــن المؤشــرات الــذي انخفــض بنســبة 5.84 % ، و جــاء بعــده مؤشــر البنــوك و الخدمــات الماليــة الــذي 
انخفــض بنســبة 4.21 %  فــي حيــن شــهد كل مــن مؤشــرا الصناعــة و االســتثمار انخفاضــات طفيفــة بنســبة 0.85 %  
و 0.31 % . و كانــت أعلــى نقطــة وصــل اليهــا المؤشــر 603.03 فــي تاريــخ 2014/2/2، فــي حيــن كانــت أدنــى نقطــة 

482.45 فــي تاريــخ 2014/11/30.

التغيراالفتتاحاالغالقالمؤشر )لعام 2014(
5.48- % 511.77541.45مؤشر القدس 

4.07- % 271.29282.80العام

4.21- % 119.66124.92مؤشر البنوك والخدمات المالية

0.85- % 67.6868.26مؤشر الصناعة

2.81 % 46.8045.52مؤشر التأمين 

0.31- % 25.5225.60مؤشر االستثمار 

5.84- % 49.1852.23مؤشر الخدمات

االغالق اليومي لمؤشر القدس:

االغالق االسبوعي لمؤشر القدس:

االغالق الشهري لمؤشر القدس:
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قيم و أحجام التداول:
عقــد فــي عــام 2014 )245( جلســة تــداول بلــغ خاللهــا عــدد األســهم المتداولــة 181,545,154 ســهم بانخفــاض نســبته 
ــة 353,917,125 دوالر  ــهم المتداول ــة األس ــت قيم ــا بلغ ــام 2013، بينم ــي ع ــة ف ــهم المتداول ــدد األس ــن ع 10.55 %  ع
ــهم  ــة األس ــي لقيم ــدل اليوم ــغ المع ــت 3.86 % ، و بل ــاع بلغ ــبة ارتف ــي 2013 أي بنس ــع 340,77,269 دوالر ف ــة م مقارن

ــا فــي عــام 2013.  ــة مــع 1,414,001 دوالر يومي ــا فــي عــام 2014 مقارن ــة 1,444,560 دوالر يومي المتداول

التغيرملخص بيانات التداول 
 20142013 

1.66 %  245241عدد جلسات التداول

7.13- %  41,25744,425عدد الصفقات

10.55- %  181,545,154202,965,939عدد األسهم المتداولة

3.86 %  353,917,125340,774,269قيمة االسهم المتداولة )دوالر(

المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة 
2.16 %  1,444,5601,414,001)دوالر(

1.85- %  3,187,259,6243,247,478,385القيمة السوقية )دوالر(

الشركات الخمسة األكثر ارتفاعاالشركات الخمسة األكثر انخفاضا
GCOM  %  -55.56NSC  % 58.18

LADAEN  %  -42.42WASSEL  % 29.41

PEC  %  -27.46GUI  % 28.77

ARE  %  -23.68TIC  % 25.93
ISBK  %  -21.43VOIC  % 20.92

قطاعات بورصة فلسطين:

عدد األسهم المتداولة عدد الشركاتالقطاع
في 2014

قيمة األسهم المتداولة 
في 2014 )دوالر(

القيمة السوقية مع 
نهاية عام 2014 )دوالر(

866,612,640111,626,482830,468,007قطاع البنوك و الخدمات المالية

76,387,2994,273,400105,246,000قطاع التأمين

973,144,267109,532,601545,274,304قطاع االستثمار

124,820,0229,139,003273,684,639قطاع الصناعة

1230,580,926119,345,6391,422,586,674قطاع الخدمات 

48181,545,154353,917,1253,187,259,624اجمالي السوق

الشركات الخمس األكثر نشاطًا من حيث القيمة الشركات الخمس األكثر نشاطًا من حيث الحجم

عدد االسهم المتداولة في 2014

     قيمة االسهم المتداولة في 2014)دوالر(
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القيمة السوقية:
بلغــت القيمــة الســوقية لبورصــة فلســطين كمــا فــي نهايــة العــام 2014 مــا قيمتــه 3,187,259,624 دوالر مقارنــة ب 
3,247,478,385 دوالر فــي نهايــة عــام 2013 بانخفــاض بلغــت نســبته 1.85 %  ، علمــا بــأن قطــاع الخدمــات يشــكل 
مــا نســبته 45.70 %  مــن إجمالــي القيمــة الســوقية ، يليــه قطــاع البنــوك و الخدمــات الماليــة 26.68 %  كمــا فــي نهايــة 
ــي  ــذي يشــكل مــا نســبته 15.45 %  مــن إجمال ــه قطــاع اإلســتثمار ال ــي القيمــة الســوقية، يلي عــام 2014 مــن إجمال
القيمــة الســوقية، يليــه قطــاع الصناعــة الــذي يشــكل مــا نســبته 8.79 %  مــن إجمالــي القيمــة الســوقية و يليــه قطــاع 

التأميــن الــذي يشــكل مــا نســبته 3.38 %  مــن إجمالــي القيمــة الســوقية.

عدد االسهم  
المتداوله 

قيمة االسهم 
المتداوله )دوالر(

عدد جلسات 
التداول

عدد 
الصفقات

القيمة السوقيه   
 التغير الشهري فيمؤشر القدس)دوالر(

 مؤشر القدس
10.55 %  29,829,26160,790,802197,0603,534,023,404598.60كانون ثاني

1.30- %  26,135,79553,960,442205,7433,495,755,340590.79شباط
7.18- %  20,442,56251,352,586224,6313,341,511,340548.37آذار

5.39- %  9,441,09017,282,766224,0023,196,105,574518.82نيسان
0.82 %  7,463,38314,391,280193,0723,222,888,562523.07أيار

3.87- %  15,612,05025,547,812223,2013,120,321,800502.81حزيران
0.47 %  3,327,9417,155,082171,5973,144,975,317505.15تموز
3.23 %  8,557,18815,881,925216,0143,227,400,127521.46آب

1.98- %  21,510,40731,821,403222,2413,179,464,971511.14أيلول
2.06- %  13,024,70426,160,534181,7623,143,179,171500.59تشرين أول
3.62- %  13,707,34226,972,369211,9463,052,073,688482.45تشرين ثاني
6.08 %  12,493,43122,600,123221,9883,187,259,624511.77كانون أول

التغير من بداية 181,545,154353,917,12424543,2573,187,259,624اجمالي 2014
5.48- %  العام حتى نهايته
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قيمة االسهم المتداوله(دوالر)

المقر الرئيسي

فرع بيت لحم

فرع نابلس

فرع غزة
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 أدنى سعرعملة التداولرمز السهمإسم الشركة
تداول

 أعلى سعر
قيمة األسهم عدد االسهمعدد العقودنسبة التغيرسعر االغالق 2013سعر االغالق 2014تداول

المتداولة )دوالر(
 القيمة السوقية 

)دوالر( 31.12.2014
0.97107135,750116,250.1411,220,000-   %    0.701.051.021.03دوالرABRAJشركة ابراج الوطنية

15.121084,229,1135,579,707.8020,259,976- %  0.481.000.730.86دينارAHC  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
3.484063,220,9633,483,983.4355,500,000- %  1.011.251.111.15دوالرAIB  البنك االسالمي العربي

12.506773,855,666544,312.985,600,000- %  0.120.170.140.16دوالرAIG المجموعة األهلية للتأمين
8.8251,6588,377.577,827,925 %  3.253.703.703.40دينارAPC العربية لصناعة الدهانات

2,16410,788,16312,532,869.5864,200,000---1.041.401.07دوالرAPICالشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أيبك(
18.291251,433,9781,500,462.084,167,001- %  0.570.800.670.82دينارAQARIYAالعقارية التجارية لالستثمار المساهمة العامة 

1.0316119,558162,262.9112,798,637- %  0.900.960.960.97دينارARAB المستثمرون العرب
23.684944,59917,994.90388,121- %  0.240.370.290.38دينارARE  المؤسسة العقارية العربية

1.36129,90841,289.9754,973,193- %  2.903.122.902.94دينارAZIZA دواجن فلسطين
12.504,72720,580,05859,209,037.10448,000,000- %  2.703.302.803.20دوالرBOP  بنك فلسطين
8.91470919,1542,866,609.0061,059,323 %  2.923.303.303.03دوالرBPC بيرزيت لألدوية

0.501924,76769,992.602,126,234 %  1.992.082.012.00دينارELECTRODEمصنع الشرق لإللكترود المساهمة العامة الم
55.569253,017,932474,341.53447,647- %  0.060.240.080.18دوالرGCOMجلوبال كوم لالتصاالت
18.89247390,917452,480.4415,444,285- %  0.690.940.730.90دينارGMC مطاحن القمح الذهبي

28.77216252,454462,277.1615,040,000 %1.462.101.881.46دوالرGUIالعالمية المتحدة للتأمين
21.435296,291,2838,674,238.3360,500,000- %  1.151.551.211.54دوالرISBKالبنك اإلسالمي الفلسطيني

18.18786879,8271,187,893.8812,693,933- %  0.751.140.901.10دينارJCC سجاير القدس
19.054341,173,5552,201,025.0829,002,000- %  1.552.061.702.10دوالرJPH القدس للمستحضرات الطبية
3.3931,200664.005,700,000- %  0.550.570.570.59دوالرJREI القدس لالستثمارات العقارية
42.428643,76417,804.651,875,881- %  0.180.360.190.33دينارLADAEN  فلسطين لصناعات اللدائن

01,248,595599,325.802,496,000--0.480.48----دوالرMIC المشرق للتأمين
8.70147218,492227,049.837,299,011 %  0.610.840.750.69دينارNAPCOالشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيال

10.99416903,366865,149.785,050,000 %  0.871.051.010.91دوالرNCIالوطنية لصناعة الكرتون
8.33226556,4541,795,700.3539,600,000- %  3.003.603.303.60دوالرNIC التأمين الوطنية

58.182754,900102,032.427,798,863 %  1.101.741.741.1دينارNSC مركز نابلس الجراحي التخصصي
0.7411,46554,087,31888,679,741.95340,000,000 %  1.221.871.361.35دوالرPADICO فلسطين للتنمية واالستثمار

7.2517744,334691,751.562,269,463- %  0.640.660.640.69دينارPALAQARبال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات
1.726,97311,873,726101,029,479.971,058,197,990- %  5.306.775.75.8دينارPALTEL  االتصاالت الفلسطينية

5.8091460,560313,441.4021,919,021 %  0.650.840.730.69دوالرPCB البنك التجاري الفلسطيني
27.469771,003,7791,410,910.0161,800,000- %  1.031.631.031.42دوالرPEC الفلسطينية للكهرباء

5.32109221,231848,366.9031,650,210- %3.714.183.743.95دوالرPHARMACAREدار الشفاء لصناعة األدوية
13.641318,307,6908,190,830.9955,000,000 %  0.851.201.000.88دوالرPIBC  بنك االستثمار الفلسطيني

3.48137,4208,551.825,950,000 %  1.101.251.191.15دوالرPICOشركة فلسطين للتأمين
3.9675122,192175,018.887,168,461 %  1.001.071.051.01دينارPID الفلسطينية لالستثمار واالنماء
6.80352467,7911,345,343.9750,775,732- %  1.752.221.922.06دينارPIIC فلسطين لالستثمار الصناعي

15.70812,91627,155.7714,315,936- %  1.451.641.451.72دينارPLAZAالعربية الفلسطينية لمراكز التسوق
184,884,7924,208,851.440-0.95--0.830.91دوالرPMHCفلسطين لتمويل الرهن العقاري

19.701,8695,050,2574,681,926.5247,664,474- %  0.470.770.530.66دينارPRICO فلسطين لالستثمار العقاري
0.809502,6002,508,018.0049,500,000- %  4.955.104.954.99دوالرPSEسوق فلسطين لألوراق المالية

2.024185,628,6235,456,319.6048,500,000- %  0.801.040.970.99دوالرQUDS بنك القدس
0.0061394,6591,784,657.2116,577,596 %  3.113.43.253.25دينارRSRشركة مصايف رام اهلل

25.9351211,774237,699.5511,560,000 %  1.031.361.361.08دوالرTICالتكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة الم
10.261,77016,736,07119,581,761.6291,548,986 %  1.101.381.291.17دوالرTNBالبنك الوطني

0.0010254,936625,532.6525,000,000 %  2.402.602.502.50دوالرTRUST ترست العالمية للتأمين
9.094831,073,810454,311.1612,800,000- %  0.390.460.400.44دوالرUCI االتحاد لإلعمار واالستثمار

20.924233,383352,963.4044,682,644 %  6.877.927.926.55دينارVOIC  مصانع الزيوت النباتية
29.41443242,580226,265.7910,011,082 %  0.701.101.100.85دوالرWASSEL الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

16.672,9458,826,6387,885,091.54219,300,000- %  0.641.040.851.02دوالرWATANIYAشركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت
41,257181,545,154353,917,1253,177,259,624                                     المجموع

ملخص التداول للشركات المدرجة خالل عام 2014 :  
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النتائج المالية الختامية غير المدققة للشركات المدرجة  في بورصة فلسطين لعام 2014:

اسم الشركةالرمز

صافي الدخلرأس المال

التغير

حصة السهم EPSالقيمة الدفترية  B.Vحقوق المساهمين

P/E 
 مكرر الربحية

2014/12/31

DYR  %   
 التوزيعات النقدية خالل

العام الى القيمة السوقية
)اغالق 2013( 

P/B.V 
القيمة السوقية الى 

 الدفترية
2014/12/31

سعر االغالق

 عدد االسهم المتداولة التغير
خالل 2014

 قيمة االسهم المتداولة 
 خالل 2014

 )دوالر(
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    قطاع االستثمار )القيمة السوقية للقطاع =545,274,305 $(
$ APIC»10,788,16312,532,870--0.831.07-0.1588.01 0.134 1.2777,548,54069,970,8131.291.40 %  7,915,792 8,016,194 60,000,000العربية الفلسطينية لالستثمار »ابيك

AQARIYA18.291,433,9781,500,462- %  0.830.670.82--(0.032)(0.170)436.463,557,3514,308,5890.810.98- %  (139,577)(748,768)4,409,558العقارية التجارية لالستثمار
ARAB1.03119,558162,263- %  1.040.960.97--0.01 (0.05)676.458,706,5629,426,5450.921.00- %  84,539 (487,322)9,452,328المستثمرون العرب
$ JREI3.391,200664- %  0.700.570.59--(0.179)(0.097)45.848,167,3719,421,5580.820.94 %  (1,785,339)(966,894)10,000,000القدس لالستثمارات العقارية

$ PADICO0.7454,087,31888,679,742 %  4.440.781.361.35 %  0.10316.96 0.080 22.20434,820,000418,844,0001.741.68- %  25,802,000 20,073,000 250,000,000فلسطين للتنمية واالستثمار
PID3.96122,192175,019 %  1.661.051.01-0.04345.65 0.023 46.733,068,9062,957,2020.630.61- %  209,686 111,704 4,840,419الفلسطينية لالستثمار واالنماء
PIIC6.80467,7911,345,344- %  5.831.231.922.06 %  0.18912.65 0.152 19.8429,274,51630,714,3041.561.64- %  3,551,856 2,847,341 18,750,000فلسطين لالستثمار الصناعي

PRICO19.705,050,2574,681,927- %  0.450.530.66--(0.041)(0.030)26.5674,508,48476,710,6541.171.20 %  (2,595,192)(1,905,794)63,762,486فلسطين لالستثمار العقاري
$ UCI9.091,073,810454,311- %  0.320.400.44-0.01123.26 0.017 57.0340,012,01039,502,7251.251.23 %  349,794 549,285 32,000,000االتحاد لالعمار واالستثمار

    قطاع البنوك والخدمات المالية )القيمة السوقية للقطاع = 830,468,007$ (
$ AIB 3.483,220,9633,483,983- %  0.821.111.15-0.07013.44 0.083 17.9867,729,76962,321,7641.351.28 %  3,500,463 4,129,844 50,000,000البنك االسالمي العربي
$ BOP12.5020,580,05859,209,037- %  2.601.602.83.2 %  0.2511.16 0.25 0.73279,424,146251,387,2351.751.57- %  40,465,951 40,171,813 160,000,000بنك فلسطين
$ ISBK21.436,291,2388,674,283- %  3.900.901.211.54 %  0.1318.05 0.150 15.2667,524,67263,463,6511.351.27 %  6,526,862 7,522,607 50,000,000البنك االسالمي الفلسطيني
$ PCB5.80460,560313,441 %  0.560.730.69-0.00427.04 0.027 727.4638,900,31128,425,8151.300.95 %  114,682 948,953 30,026,056البنك التجاري الفلسطيني
$ PIBC13.648,307,6908,190,831 %  3.410.8010.88 %  0.03619.61 0.051 44.4768,610,38867,943,1371.251.28 %  1,958,574 2,829,494 55,000,000بنك االستثمار الفلسطيني
$ PSE0.80502,6002,508,018- %  4.784.954.99--(0.022)0.024 210.7410,351,79010,062,7601.041.01 %  (219,630)243,224 10,000,000سوق فلسطين لألوراق المالية

$ QUDS2.025,628,6235,456,320- %  0.690.970.99-0.0956.71 0.145 52.6070,547,28364,991,9201.411.30 %  4,739,649 7,232,904 50,000,000بنك القدس
$ TNB10.2616,736,07119,581,762 %  1.141.291.17-0.07215.54 0.083 23.2880,010,53254,966,0181.131.10 %  3,600,243 4,438,380 70,968,206البنك الوطني

    قطاع التأمين )القيمة السوقية للقطاع = 105,246,000 $(
$ AIG12.503,855,666544,313- %  0.360.140.16-0.0512.47 0.057 11.2115,404,16215,979,6440.390.40 %  2,041,548 2,270,471 10,000,000المجموعة األهلية للتأمين
$ GUI28.77252,454462,277 %  3.421.311.881.46 %  0.1314.46 0.13 13.2211,499,4809,914,0981.441.24 %  820,629 929,119 8,000,000العالمية المتحدة للتأمين
$ MIC1,248,595599,326-2.100.480.48-0.0313.19 0.04 24.781,188,159983,6520.230.19 %  151,858 189,482 5,200,000المشرق للتأمين
$ NIC8.33556,4541,795,700- %  5.561.523.303.60 %  0.40815.71 0.210 47.0426,064,03126,016,7332.172.17- %  4,987,162 2,641,147 12,000,000التأمين الوطنية

$ PICO3.487,4208,552 %  1.041.191.15--0.007 0.501 6783.485,712,2733,806,0821.140.76 %  36,381 2,504,279 5,000,000فلسطين للتأمين
$ TIC25.93211,774237,700 %  6.481.091.361.08 %  0.095.62 0.24 172.6510,643,17710,443,5591.251.23 %  755,334 2,059,418 8,500,000التكافل الفلسطينية للتامين

$ TRUST0.00254,936625,533 %  4.000.702.502.50 %  0.2910.58 0.24 19.5635,876,01527,614,8103.592.76- %  2,936,927 2,362,362 10,000,000ترست العالمية للتامين

    قطاع الخدمات )القيمة السوقية للقطاع = 1,422,586,674 $(
$ ABRAJ0.97135,750116,250- %  0.901.021.03--0.032 0.017 48.0412,531,98712,348,8451.141.12- %  352,437 183,142 11,000,000ابراج الوطنية

AHC15.124,229,1135,579,708- %  0.790.730.86--(0.052)(0.033)36.4718,085,91418,732,2690.920.95 %  (1,017,360)(646,355)19,677,158المؤسسة العربية للفنادق
ARE23.6844,59917,995- %  0.510.290.38--(0.339)(0.169)50.17537,376710,4250.570.75 %  (321,755)(160,329)948,890المؤسسة العقارية العربية

$ GCOM55.563,017,932474,342- %  0.150.080.18--(0.268)(0.106)60.573,072,2513,616,5470.550.65 %  (1,497,560)(590,500)5,595,585جلوبال كوم لالتصاالت
NSC58.1854,900102,032 %  13.641.211.741.10 %  -0.26 0.00 99.724,585,1335,095,4661.441.60- %  836,313 2,339 3,177,813مركز نابلس الجراحي التخصصي

PALAQAR7.25744,334691,752- %  0.930.640.69--(0.063)(0.117)84.371,723,1532,016,3850.690.80- %  (159,048)(293,232)2,514,141بال عقار لتطوير وادارة وتشغيل العقارات
PALTEL1.7211,873,726101,029,480- %  8.621.445.705.80 %  0.6988.82 0.646 7.36522,339,000502,687,0003.973.82- %  91,827,000 85,068,000 131,625,000االتصاالت الفلسطينية
$ PEC27.461,003,7791,410,910- %  3.520.791.031.42 %  0.07632.80 0.031 58.6878,004,22079,119,3471.301.32- %  4,561,995 1,884,873 60,000,000الفلسطينية للكهرباء
PLAZA15.7012,91627,156- %  1.141.451.72--(0.044)(0.067)52.058,940,7119,408,8521.281.34- %  (307,890)(468,141)7,000,000العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

RSR0.00394,6591,784,657 %  1.103.253.25--0.015 0.005 62.1010,677,55410,636,2672.952.94- %  65,093 24,672 3,616,467مصايف رام اهلل
$WASSEL29.41242,580226,266 %  2.401.100.85--0.011 (0.368)3157.744,167,7485,249,1990.460.58- %  99,114 (3,030,646)9,100,984الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستيه

$ WATANIYA16.678,826,6387,885,092- %  2.930.851.02--(0.08)(0.06)22.5174,840,39291,365,9990.290.35 %  (21,324,882)(16,525,607)258,000,000موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

    قطاع الصناعة )القيمة السوقية للقطاع = 273,684,639 $(
APC8.821,6588,378 %  11.761.893.703.40 %  0.5310.00 0.37 19.092,931,5743,006,7151.952.00- %  641,485 519,035 1,500,000العربية لصناعة الدهانات

AZIZA1.369,90841,290- %  4.081.742.902.94 %  0.25016.79 0.173 30.9222,399,14724,279,3871.671.81- %  3,361,674 2,322,241 13,440,000دواجن فلسطين
$ BPC8.91919,1542,866,609 %  4.951.143.303.03 %  0.29613.25 0.249 15.8953,385,23151,725,3572.892.80- %  5,480,204 4,609,475 18,502,825بيرزيت لألدوية

ELECTRODE0.5024,76769,993 %  5.750.492.012.00 %  0.12816.49 0.122 4.943,091,5503,208,2334.124.28- %  96,235 91,480 750,000مصنع الشرق لاللكترود
GMC18.89390,917452,480- %  0.680.730.90--0.014 0.010 23.8516,171,78016,016,9541.081.07- %  214,946 163,681 15,000,000مطاحن القمح الذهبي
JCC18.18879,8271,187,894- %  0.610.901.10--0.061 (0.253)514.1614,830,71017,939,7051.481.79- %  610,867 (2,529,991)10,000,000سجاير القدس

$ JPH19.051,173,5552,201,025- %  3.330.831.702.10 %  0.13219.77 0.086 24.7035,130,43136,351,9002.062.13- %  2,437,361 1,835,399 17,060,000القدس للمستحضرات الطبية
LADAEN42.4243,76417,805- %  0.760.190.33--(0.081)(0.071)13.051,748,2742,243,1440.250.32 %  (569,124)(494,870)7,000,000فلسطين لصناعة اللدائن
NAPCO»8.70218,492227,050 %  7.250.500.750.69 %  0.1086.61 0.113 4.7010,312,3789,874,5951.491.43 %  747,644 782,783 6,900,000الوطنية لصناعة األلومنيوم والبروفيالت »نابكو
$ NCI10.99903,366865,150 %  6.590.901.010.91 %  0.09216.06 0.063 31.385,630,0685,755,5591.131.15- %  458,561 314,664 5,000,000الوطنية لصناعة الكرتون

$ PHARMACARE5.32221,231848,367- %  3.743.95--0.2517.81 0.21 17.5022,122,97020,320,2912.612.40- %  2,117,685 1,746,987 8,462,623دار الشفاء لصناعة األدوية
VOIC20.9233,383352,963 %  1.161.567.926.55 %  1.2096.40 1.238 2.4420,314,75717,393,4235.084.35 %  4,835,621 4,953,725 4,000,000مصانع الزيوت النباتية

*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.  
جميع المعلومات الواردة قد تم اعدادها و نشرها بقصد توفير المعلومات وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة في مجال االستثمار. النتائج السابقة ال تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوارق المالية 

دقة هذا التقرير، كما ان جميع المعلومات خاضعة للتعديل دون اي اشعار )تم اعداد هذا التقرير بتاريخ 01.03.2015(
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ملخص البيانات الختامية األولية 2014:

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

40عدد الشركات المفصحة ضمن الفترة القانونية
35عدد الشركات التي حققت ارباحا خالل الفترة

13عدد الشركات التي منيت بخسائر
23عدد الشركات التي شهدت تحسن في نتائجها
25عدد الشركات التي شهدت تراجع في نتائجها

16عدد الشركات التي شهدت ارتفاع في اسعار اسهمها
28عدد الشركات التي شهدت تراجع في اسعار اسهمها

الشركات الخمسة األكثر تراجعًا في نتائجها الماليةالشركات الخمسة األكثر تحسنًا في نتائجها المالية
  % 6783.48PICO  % -3157.74WASSEL
  % 727.46PCB  % -676.45ARAB
  % 210.74PSE  % -514.16JCC
  % 172.65TIC  % -436.46AQARIYA
  % 60.57GCOM  % -99.72NSC

*تم احتساب التحسن/التراجع بناء على صافي الربح العائد لمساهمي الشركة األم

ملخص اداء البورصة )2014-2005(

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

2005166,807369,567,2952,096,178,2238,521,0504,457,227,3051,128.59
2006150,592222,689,3511,067,367,9514,484,7392,728,811,088605.00
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
200988,838238,877,373500,393,3982,034,1202,375,366,531493.00
201082,625230,516,370451,208,5291,812,0822,449,901,545489.60
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
201443,257181,545,154353,917,1251,444,5603,187,259,624511.77

مؤشر القدس )2014-2005(
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أخبار الشركات المدرجة و أهم أحداث عام 2014:
1 .

بورصة فلسطين:. 1
كانــت عينــة الشــركات المدرجــة المكونة لمؤشــر القدس 
لعــام 2014 كمــا يلــي: بنــك فلســطين، البنــك الوطنــي، 
اإلســالمي  البنــك  الفلســطيني،  اإلســالمي  البنــك 
العربــي، بنــك القــدس، التأميــن الوطنيــة، فلســطين 
للتنميــة واالســتثمار »باديكــو«، فلســطين لإلســتثمار 
الصناعــي، فلســطين لالســتثمار العقــاري »بريكــو«، 
االتصــاالت الفلســطينية، موبايــل الوطنيــة الفلســطينية 
ــة،  ــت لألدوي ــاء، بيرزي ــطينية للكهرب ــاالت، الفلس لالتص
القــدس.  ســجاير  الطبيــة،  للمســتحضرات  القــدس 
)كمــا   2015 للعــام  فلســطين  بورصــة  عدلــت  بينمــا 
ــة  ــة المكون ــركات المدرج ــة الش ــي 2014/12/30( عين ف
الشــركة  لتحــل  شــركة   15 لتبقــى  القــدس  لمؤشــر 
العربيــة الفلســطينية لإلســتثمار »ابيــك« محــل شــركة 
فلســطين لإلســتثمار الصناعــي دون أي تغيــر فــي باقــي 
ــن  ــي 82 %  م ــارة حوال ــة المخت ــل العين ــركات. وتمث الش

القيمــة الســوقية للشــركات المدرجــة.
بعــد أســتالم البورصــة للبيانــات الماليــة المدققــة 	 

للشــركات للســنة الماليــة 2013، قامــت ، بنقــل 
إدراج 9 شــركات مــن الســوق األولــى إلــى الســوق 
الثانيــة، حيــث تنضــوي حاليــًا تحــت الســوق األولــى 
8 شــركات فيمــا تنضــوي الشــركات األخــرى والبالــغ 

عددهــا 40 شــركة تحــت الســوق الثانيــة.
فلســطين 	  لبورصــة  التنفيــذي  الرئيــس  شــارك 

الســيد أحمــد عويضــه، كمتحــدث رئيســي فــي 
البورصــات،  التحــاد  العالمــي  المؤتمــر  فعاليــات 
والــذي عقــد فــي دورتــه التاســعة فــي الدوحــة، 
ــن  ــن ع ــاركة ممثلي ــي 25-2014/3/26، بمش يوم
أكثــر مــن 50 دولــة مــن الرؤســاء والمســؤولين 
ــد  ــة. تُع ــة والعالمي ــات العربي ــن للبورص التنفيذيي
ــال،  ــواق الم ــال أس ــي مج ــرز ف ــدث األب ــدورة الح ال
وهــي أكبــر تجمــع عالمــي يضــم رؤســاء ومديــري 

البورصــات وشــركائهم علــى مســتوى العالــم.
بــدأ يــوم االثنيــن 2014/9/1 التــداول علــى ســندات 	 

ــندات  ــطيني، أول س ــاري الفلس ــك التج ــرض البن ق

ــداول  ــداول فــي فلســطين، تحــت رمــز ت ــة للت قابل
ــم إدراج الســندات ضمــن قطــاع  ــد ت )PCB01(. وق
بــأن  أملــه  عــن  عويضــه  وأعــرب  الديــن  أدوات 
يكــون إدراج وبــدء تــداول ســند البنــك التجــاري 
ــركات  ــعى ش ــث تس ــر، بحي ــادرة خي ــطيني ب الفلس
أخــرى إلصــدار هــذا النــوع مــن األدوات الماليــة 
ألغــراض تطويــر تلــك الشــركات فــي المقابــل 

ــوق. ــي الس ــذه األداة ف ــم ه ــادة حج زي
نجحــت بورصــة فلســطين فــي اجتيــاز المرحلــة 	 

»فاينانشــال  الــى مجموعــة  األولــى النضمامهــا 
 ،)FTSE Indices( الماليــة«  للمؤشــرات  تايمــز 
وذلــك بعــد تحقيقهــا كافــة المعاييــر المؤهِلــة 
قبــول  تــم  حيــث  المجموعــة،  متطلبــات  وفــق 
ــن  ــي أعل ــة« والت ــة المراقب ــن »الئح ــة ضم البورص

.2014/09/22 االثنيــن   يــوم  عنهــا 
تــم توقيــع اتفاقيــة »الحافــظ األمين« بيــن بورصة 	 

ــك  ــح البن ــان. ليصب ــرة عم ــك القاه ــطين وبن فلس
ــات  ــم خدم ــدا لتقدي ــًا معتم ــًا أمين ــا حافظ بموجبه

الحفــظ األميــن للمســتثمرين فــي البورصــة
فــي 	  مؤخــرًا  فلســطين  بورصــة  شــاركت 

نظمتــه  الــذي  الســادس  الســنوي  المؤتمــر 
جمعيــة عالقــات المســتثمرين الشــرق األوســط 
المســتثمرين«  عالقــات  جوائــز  توزيــع  و»حفــل 
والــذي عقــد فــي مركــز دبــي العالمــي، بدعــم 
 ومشــاركة مجموعــة مــن البورصــات اإلقليميــة.

هيئة سوق رأس المال الفلسطيني	. 

تــم تعييــن الدكتــور محمــد نصــر رئيســًا لمجلــس 	 
إدارة هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطيني. ويذكر 
أن الدكتــور محمــد نصــر الــذي شــغل منصــب عميد 
كليــة األعمــال واالقتصــاد فــي جامعــة بيرزيــت فــي 
فلســطين، يحمــل شــهادتي الدكتوراه والماجســتير 
ــي  ــتير ف ــهادة ماجس ــب ش ــى جان ــاد إل ــي االقتص ف
إدارة األعمــال ، كمــا يشــغل الدكتــور محمــد نصــر 
ــتثمار  ــدوق االس ــس إدارة صن ــة مجل ــًا عضوي حالي
الفلســطيني وعضويــة هيئتــه العامــة. وقــد شــغل 

المناصــب أهمهــا،  العديــد مــن  الدكتــور ســابقًا 
ومديــر  الحوكمــة،  معهــد  إدارة  مجلــس  رئيــس 
معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني 
)مــاس( فــي فلســطين، ورئيــس قســم االقتصــاد 
ــك  ــى جانــب ذل ــة.  إل فــي جامعــة اليرمــوك األردني
يتمتــع الدكتــور نصــر بعضويــة العديــد مــن اللجــان 
أهمهــا لجنــة االنتخابــات المركزيــة، والهيئــة العامة 
لالئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، 
األمــوال،  غســل  لمكافحــة  الوطنيــة  واللجنــة 

ــة. ــة للحوكم ــة الوطني واللجن
ــلطة 	  ــظ س ــر محاف ــل الوزي ــاد خلي ــور جه ــع الدكت وق

النقــد الفلســطينية والســيدة عبيــر عــودة مديــر عــام 
هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية، وثيقة تفاهم 
بيــن المؤسســتين الماليتيــن، حــول التعــاون النشــاء 
والتــي  المالــي  لالشــتمال  الوطنيــة  االســتراتيجية 
تهــدف الــى وضــع األســس الســليمة التــي تكفــل 
تعزيــز وصــول واســتخدام كافــة فئــات المجتمــع بمــا 
يشــمل الفئــات المهمشــة ومحــدودة الدخــل للخدمــات 
ــم  ــع احتياجاته ــب م ــي تتناس ــة الت ــات المالي والمنتج
بحيــث تقــدم لهــم بشــكل عــادل وشــفاف وبتكاليــف 
التحالــف  مؤسســة  مــن  بدعــم  وذلــك  معقولــة 

.) AFI ( العالمــي لالشــتمال المالــي
الفلســطينية 	  المــال  حصلــت هيئــة ســوق رأس 

الدوليــة  للمنظمــة  الكاملــة  العضويــة  علــى 
ــى أســواق المــال )أيوســكو(  ــات المشــرفة عل للهيئ
مجــال  فــي  عالمــي  مهنــي  جســم  أرفــع  وهــي 
المال.إضافــة  أســواق  علــى  واإلشــراف  الرقابــة 
ــدول  ــى ال ــطين إل ــة فلس ــام دول ــول انضم ــى قب إل
 MMOU الموقعــة علــى مذكــرة التعــاون المشــترك
لتكــون بذلــك دولــة فلســطين العضــو رقــم واحــد 
بعــد المئــة للــدول الموقعــة علــى مذكــرة التعــاون 
األعضــاء  ضمــن   124 رقــم  والدولــة  المشــترك 
لمنظمــة  الكاملــة  العضويــة  علــى  الحاصلــة 
األيوســكو علــى مســتوى العالــم. و تعتيــر هــذه 
ــى أن األطــر  ــة عل ــة شــهادة عالمي ــة بمثاب العضوي
القانونيــة والرقابيــة التــي تنظــم قطــاع األوراق 
الماليــة فــي الدولــة العضــو تتوافــق مــع المعاييــر 

الدوليــة.  والمتطلبــات 

أخبار الشركات المدرجة 
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شــاركت هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية 	 
ــي  ــودة ف ــر ع ــيدة عبي ــام الس ــا الع ــة بمديره ممثل
النــدوة اإلعالميــة الخاصــة بإطــالق تقريــر صندوق 
النقــد الدولــي »آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي لمنطقــة 
والمنظمــة  إفريقيــا«  وشــمال  األوســط  الشــرق 
مــن قبــل مجلــس دبــي االقتصــادي وبالتعــاون 
ــي  ــي المال ــز دب ــي ومرك ــد الدول ــدوق النق ــع صن م

ــي العالم
شــاركت هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية 	 

ــد  ــور محم ــا الدكت ــس إدارته ــس مجل ــة برئي ممثل
ــي  ــودة ف ــر ع ــيدة عبي ــام الس ــا الع ــر ومديره نص
العربيــة  المــال  رأس  ألســواق  األول  المؤتمــر 
والمنظــم مــن قبــل إتحــاد هيئــات األوراق الماليــة 
الماليــة  األوراق  هيئــة  مــع  باالشــتراك  العربيــة 

اإلماراتيــة والســلع 
المــال، 	  رأس  ســوق  هيئــة  أطلقــت 

النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــالف  مــع  بالتعــاون 
كمســاهم. حقــك  حملــة  )أمــان(   والمســاءلة 

ســعي  ضمــن  الحملــة  هــذه  إطــالق  أتــى  وقــد 
ــي  ــادة الوع ــة لزي ــا الرامي ــف جهوده ــة لتكثي الهيئ
األمثــل  األداة  باعتبــاره  فلســطين  فــي  المالــي 
تهــدف  حيــث  المســتثمرين،  حقــوق  لحمايــة 
فــي  المســاهمين  صغــار  توعيــة  إلــى  الحملــة 
فــي  بحقوقهــم  العامــة  المســاهمة  الشــركات 
العامــة.  الهيئــة  اجتماعــات  وحضــور  التفاعــل 
علــى  الشــركات  حــث  إلــى  الحملــة  تهــدف  كمــا 
فــي  عليهــا  المنصــوص  بالقواعــد  االلتــزام 
ــة قواعــد حوكمــة الشــركات فــي فلســطين.  مدون

سلطة النقد	. 

النقــد 	  ســلطة  محافــظ  الوزيــر،  جهــاد  د.  وقــع 
الجمهوريــة  مــع  تعــاون  اتفاقيــة  الفلســطينية، 
الجزائريــة و كذلــك اتفاقيــة تعــاون مــع البنــك 

المصــري.  المركــزي 
وقــع د. جهــاد الوزيــر العديد مــن مذكــرات التفاهم. 	 

مثــل مذكــرة التفاهــم المشــترك مع محافــظ البنك 
المركــزي الســويدي. و مذكــرة تفاهــم مــع البنــك 
المركــزي األردنــي وذلــك لتســهيل التعــاون بينهمــا 
فــي مجــال الرقابــة الشــاملة علــى المُؤسســات 
المصرفيــة األردنيــة والفلســطينية العاملــة فــي 

ومقــررات  توصيــات  مــع  يتفــق  وبمــا  البلديــن، 
مذكــرة  و  المصرفيــة.  للرقابــة  بــازل  لجنــة 
تفاهــم مــع القنصــل العــام اإليطالــي، تهــدف إلــى 
تطبيــق نمــوذج البنــوك المتخصصــة علــى الحالــة 
ــة  ــة االيطالي الفلســطينية واالســتفادة مــن التجرب
 Start“ فــي هــذا الخصــوص، وذلــك ضمــن برنامــج

.”Up Palestine
ــوق 	  ــة س ــام هيئ ــر ع ــر، ومدي ــاد الوزي ــع د. جه وق

فــي  تفاهــم  وثيقــة  الفلســطينية،  المــال  رأس 
الوطنيــة  االســتراتيجية  النشــاء  التعــاون  مجــال 
لالشــتمال المالــي، وبدعــم مــن مؤسســة التحالــف 
العالمــي لالشــتمال المالــي )AFI ( والتــي تهــدف 
ــز  ــي تكفــل تعزي ــى وضــع األســس الســليمة الت ال
وصــول واســتخدام كافــة فئــات المجتمــع للخدمــات 
والمنتجــات الماليــة التــي تتناســب مــع احتياجاتهــم 
بحيــث تقــدم لهــم بشــكل عــادل وشــفاف وبتكاليف 

ــة.  معقول
أعلــن د. جهــاد الوزير أن ســلطة النقد الفلســطينية 	 

قــد بــدأت رســميًا فــي المرحلــة الثانيــة من مشــروع 
ــك فــي  ــازل )II(/)III(، ويأتــي ذل تطبيــق مقــررات ب
اطــار ســعي ســلطة النقــد الــدؤوب لمواكبــة أفضــل 
المصرفيــة  الرقابــة  فــي  الدوليــة  الممارســات 
والتطــورات المســتمرة فــي تلــك المعاييــر وفــي 
بــازل  لجنــة  عــن  الصــادرة  المعاييــر  مقدمتهــا 

ــة. ــة المصرفي للرقاب
أطلقــت ســلطة النقــد موقعهــا اإللكترونــي الجديــد 	 

أطلقــت  كمــا  واالنجليزيــة.  العربيــة  باللغتيــن 
ــات  ــام المعلوم ــن نظ ــة م ــة المحدث ــخة الثالث النس
االئتمانــي الــذي تــم تطويــره داخليــًا مــن قبــل 

كفــاءات ســلطة النقــد.
شــارك د. جهــاد الوزيــر باجتمــاع البنــوك المركزيــة 	 

والســلطات النقديــة للبلــدان األعضــاء فــي منظمــة 
التعــاون اإلســالمي 2014، والــذي نظمــه مركــز 
أنقــرة بصفتــه األميــن العــام لالجتماعــات الســنوية 
بالتعــاون مــع البنــك المركــزي األندونيســي حــول 
ــة  ــالل سياس ــن خ ــي م ــتقرار المال ــوع »االس موض
الســوق  وتعميــق  االحترازيــة  الكلــي  االقتصــاد 
ــاون اإلســالمي”. ــدان منظمــة التع ــن بل ــة بي المالي

أثنــى البنــك الدولــي مجــددًا فــي تقريــر رفعــه 	 
الــدول  مســاعدات  تنســيق  لجنــة  إلــى  مؤخــرًا 

ــي  ــد ف ــلطة النق ــى دور س ــا عل ــة لمؤتمره المانح
إدارة وتنظيــم القطــاع المصرفــي وخاصــة فــي 
ظــل األزمــات والتــي كان آخرهــا خــالل العــدوان 

اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة. 

صندوق االستثمار	. 

وقــع صنــدوق االســتثمار الفلســطيني واالتحــاد 	 
ــة  ــل مجموع ــى تموي ــدف إل ــة ته ــي اتفاقي األوروب
مــن المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي مدينــة 
القــدس، وذلــك مــن أجــل المســاهمة فــي تطويــر 
اقتصــاد المدينــة. وبحســب االتفاقيــة، فــإن االتحــاد 
يــورو  مليــون   1.88 حوالــي  ســيقدم  األوروبــي 
ــدوق االســتثمار  ــات، ليديرهــا صن ــالث دفع ــى ث عل
كبرنامــج مكمــل لصنــدوق »شــراكات« لالســتثمار 
فــي المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، والــذي مــن 
ــغ الحجــم االســتثماري المخصــص  ــع أن يبل المتوق
ــون  ــي 20 ملي ــة القــدس حوال مــن شــراكات لمدين

دوالر. 
الفلســطيني اجتمــاع 	  نظــم صنــدوق االســتثمار 

خــالل  وتــم  العــادي  الســنوي  العامــة  هيئتــه 
االجتمــاع مناقشــة تقريــر مجلــس إدارة الصنــدوق 
عــن العــام 2013 ، و بينــت تحقيــق أربــاح قبــل 
الضريبــة بلغــت حوالــي 40.7 مليــون دوالر، حيــث 
أرباحــه  مــن  دوالر  مليــون   26 بتحويــل  أوصــى 
ــا  ــم تحويله ــي ت ــة، والت ــة الدول ــام 2013 لخزين لع
ــة  ــاح المحول ــوع األرب ــك مجم ــل بذل ــل، ليص بالفع
 2003 العــام  للخزينــة منــذ تأســيس الصنــدوق 
 713.5 إلــى حوالــي   2013 العــام  نهايــة  وحتــى 

دوالر مليــون 

5 .WATANIYA الوطنية موبايل
شــراكة  إتفاقيــة  موبايــل  الوطنيــة  شــركة  وقعــت 
فــي  لالتصــاالت«  »أمنيــة  شــركة  مــع  اســتراتيجية 
األردن، حيــث ســتقدم بموجبهــا خدمــات التجــوال الدولــي 
والمكالمــات الدوليــة إلــى فلســطين بأســعار منافســة 

ــدة«. ــبكة الواح ــمى بـــ » الش ــا يس ــن م ضم
أعلــن المديــر التنفيــذي للوطنيــة موبايــل فايــز 	 

الحســيني عــن تمكــن الشــركة مــن ادخــال معداتهــا 
الــى قطــاع غــزة بعــد انتظــار زاد عــن اربــع ســنوات 

خدماتهــا  تقديــم  الوطنيــة  تباشــر  ان  متوقعــا 
التجاريــة المتميــزة والمنافســة فــي النصــف الثانــي 

ــام 2015. ــن الع م
أعلنــت الشــركة عــن قيــام ســلطة النقــد بربطهــا 	 

علــى نظــام »االســتعالم« الموحــد رســميا، لتكــون 
ــك أول شــركة خاصــة فــي فلســطين تتعامــل  بذل

بهــذا النظــام. 
أعلنت الشركة عن توقيعها اتفاقية 	 

تعاون مع شركة التأمين الوطنية. 
الســيد 	  موبايــل  الوطنيــة  إدارة  مجلــس  انتخــب 

محمــد أبــو رمضــان رئيســًا لمجلــس إدارة الشــركة 
فــي اجتماعــه األخيــر لســنة 2014، ويتزامــن هــذا 
مــع تغييــر بعــض ممثلين شــركة الوطنيــة الدولية. 
كمــا و اعلنــت الشــركة  عــن قبــول اســتقالة الســيد 
ــز الحســيني مــن منصــب الرئيــس التنفيــذي  فاي
لمنصــب  مرعــي  ضرغــام  الدكتــور  تعييــن  و 
الرئيــس التنفيــذي الجديــد للشــركة و ذلــك بتاريــخ 

 .2014/11/13
عقــدت شــركة موبايــل الوطنيــة اجتمــاع الهيئــة 	 

ــة  ــه الموافق ــمّ في ــي 2014/04/10، ت ــة ف العام
الماليــة  الســنة  الشــركة  أعمــال  نتائــج  علــى 

.2013

6 .PADICOفلسطين للتنمية و االستثمار

واالســتثمار 	  للتنميــة  فلســطين  شــركة  عقــدت 
فــي  إدارتهــا  مجلــس  اجتمــاع   )PADICO(
2014/03/05 والــذي تــمّ فيــه التوصيــة للهيئــة 
علــى  نقديــة  أربــاح  بتوزيــع  القادمــة  العامــة 
المســاهمين بنســبة 6 %  مــن القيمــة اإلســمية 
البيانــات  علــى  المصادقــة  تمّــت  كمــا  للســهم، 
2013، كذلــك قــرر مجلــس إدارة  الماليــة لعــام 
والهيئــة  اإلدارة  مجلــس  اجتمــاع  عقــد  الشــركة 
  .2014 العــام  مــن  أيــار  فــي منتصــف شــهر  العامــة 

احتفلــت شــركة فلســطين للتنمية واالســتثمار 	 
األعمــال  نــادي  بافتتــاح  القابضــة(  )باديكــو 
بــرام  الطيــرة  )Executive Club( فــي حــي 
 )Executive Club( اهلل. ويُعــدّ نــادي األعمــال
األول مــن نوعــه فــي فلســطين، والــذي يُعنــى 
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بتلبيــة متطلبــات مجتمــع األعمال الفلســطيني 
وتوفيــر الخدمــات المســاندة والبيئــة المواتيــة 
ــر  ــي تطوي ــال ف ــادة األعم ــات ق ــة متطلب لتلبي

ــة. األعمــال والمشــاريع االقتصادي
ــة 	  ــات الجول شــاركت باديكــو القابضــة فــي فعالي

فــي  الفلســطيني  المالــي  للقطــاع  الترويحيــة 
لنــدن London Roadshow  بتنظيــم مــن مركــز 
التجــارة الفلســطيني بــال تريــد بالشــراكة مــع 
بورصــة فلســطين، وبمشــاركة وفــد فلســطيني 
ــارة  ــز التج ــن: مرك ــن ع ــؤولين وممثلي ــم مس ض
بــال تريــد، وبورصــة فلســطين،  الفلســطيني 
الفلســطينية  المــال  رأس  ســوق  وهيئــة 
ومجموعــة االتصــاالت الفلســطينية، وصنــدوق 
فلســطين،  وبنــك  الفلســطيني،  االســتثمار 
ولوتــس  الماليــة،  واالوراق  لالســتثمار  وســهم 

الماليــة. لالســتثمارات 

 .	PALTEL االتصاالت الفلسطينية

الفلســطينية، 	  االتصــاالت  مجموعــة  وقعــت 
التنميــة  فــي  شــركاء  مؤسســة  مــع  بالتعــاون 
ــة  ــع جامع ــراكة م ــم وش ــة دع ــتدامة، اتفاقي المس
النجــاح الوطنيــة، إلطــالق مشــروع »مــن الجامعــة 

العمــل«.  إلــى 
 	 )PALTEL( عقــدت شــركة االتصــاالت الفلســطينية

اجتمــاع مجلــس إدارتهــا فــي 2014/02/12 والــذي 
تــمّ فيــه التوصيــة للهيئــة العامــة القادمــة بتوزيــع 
أربــاح نقديــة علــى مســاهمي الشــركة بنســبة 
ــت  ــا تمّ ــهم، كم ــمية للس ــة اإلس ــن القيم 50 %  م
ــام  ــدة لع ــة الموح ــات المالي ــى البيان ــة عل المصادق

.2013
الفلســطينية، 	  االتصــاالت  مجموعــة  وّقعــت 

اتفاقيــة رعايــة المؤتمــر الســنوي الثالــث لمركــز 
تعريــف  »إعــادة  ســيناقش  الــذي  مســارات، 
اإلســتراتيجي  والهــدف  الوطنــي  المشــروع 

المقاومــة«. وإســتراتيجيات 
إســتكمااًل  للشــراكة الثنائيــة التــي تمــت فــي 	 

 Turk“ شــركة  مــن  كل  بيــن   2012 العــام 
شــركات  إحــدى   ”Telecom International
مجموعــة االتصــاالت التركيــة وشــركة االتصاالت 

الفلســطينية )PALTEL( أولــى شــركات مجموعــة 
مؤخــرًا  ُأعلــن  فقــد  الفلســطينية  االتصــاالت 
امير« عبــر  تجهيــز  »مســار  عــن  اســتكمال 
كوابــل األليــاف الضوئيــة التــي تصــل فرانكفــوت 
غربا بفلســطين واألردن ودول الخليج   من خالل 
االتصاالت العالميــة  الكبــرى  شــركات  اتحــاد 
بقيــادة مجموعــة االتصــاالت التركيــة   وكل  مــن 
شــركة االتصــاالت الفلســطينية )PALTEL( فــي 
مــن  فــي كل  االتصــاالت  فلســطين وشــركات 
ــارات  ــعودية واإلم ــة الس ــة العربي االردن والمملك

العربيــة المتّحــدة.
شــاركت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية فــي 	 

جنــاح  شَــهد  حيــث   ،2014 إكســبوتك  فعاليــات 
المجموعــة وشــركاتها إقبــااًل الفتــًا وتفاعــاًل كبيــرًا 
مــن قِبــل زوّار إكســبوتك 2014 مــع الخدمــات 
ــة التــي شــملها  ــة والتفاعلي والعــروض التكنولوجي

ــاالت. ــة االتص جنــاح مجموع
توقيــع 	  فــي  العــام  هــذا  األبــرز  الحــدث  تمّثــل 

مجموعــة  بيــن  مــا  ونوعيــة  هامــة  اتفاقيــة 
ــالق  ــة رام اهلل إلط ــطينية وبلدي ــاالت الفلس االتص
الذكيــة«،  الريــادي »رام اهلل-المدينــة  المشــروع 
إلكترونيــة  خدمــات  توفيــر  يشــمل  والــذي 
ــر  ــر توفي ــة رام اهلل، عب ــزوّار مدين ــن ول للمواطني
خدمــة اإلنترنــت الالســلكي Wi-Fi، باإلضافــة إلــى 
ــة رام اهلل  ــة لبلدي ــق التابع ــي والمراف ــط المبان رب
مــع المقــر الرئيســي للبلديــة، عبــر تقنيــة األليــاف 
الضوئيــة   Fiber Optics ليتمكــن زوّار البلديــة 
مجانــًا.  ”Wi-Fi“ الالســلكي  اإلنترنــت  اســتخدام  مــن 

8 .BOP بنك فلسطين

ــس 	  ــة مجل ــى توصي ــة عل ــة العمومي وافقــت الجمعي
اإلدارة بتوزيــع 22.5  مليــون دوالر أميركــي علــى 
المســاهمين، مــن تلــك األربــاح المتحققــة خــالل 
  %  14.99 يعــادل  مــا  أي   ،2013 الماضــي  العــام 
ــغ  مــن القيمــة االســمية للســهم، حيــث قســم المبل
ــكل  ــى ش ــمين؛ األول عل ــى قس ــه إل ــرر توزيع المق
أســهم مجانيــة وهــو مــا يعــادل 10  مالييــن دوالر، 
بنســبة بلغــت 6.66 %  مــن القيمــة االســمية، ليرتفع 
ــون دوالر،  ــى 160 ملي رأس مــال البنــك المدفــوع إل
ــم  ــي، والقس ــون دوالر أميرك ــد أن كان 150 ملي بع

ــة  ــة بقيم ــًا نقدي ــون أرباح ــاده ليك ــم اعتم ــر، ت اآلخ
ــادل 8.33 %   ــا يع ــي أي م ــون دوالر أميرك 12.5 ملي
مــن القيمــة االســمية، و تــم انتخــاب  مجلــس إدارة 
جديــد مكــون مــن التاليــة أســماؤهم: هاشــم الشــوا، 
مأمــون أبــو شــهال، وماهــر فــرح، وهانــي نجــم، 
ــارق  ــاوي، وط ــذ الحرب ــد ناف ــوا، ومحم ــل الش وفيص
الشــكعة، وجــون خــوري، وطــارق العقــاد، ولنــا أبــو 

ــم. ــد اهلل الغان ــة، وعب حجل
ــد 	  ــع معه ــراكة م ــة ش ــطين اتفاقي ــك فلس ــع بن وق

الفلســطيني  االقتصاديــة  السياســات  أبحــاث 
»مــاس« وذلــك لدعــم المشــاريع البحثيــة والنوافــذ 

للمعهــد. واالعالميــة  المعلوماتيــة 
اختتــم بنــك فلســطين مشــاركته فــي المنتــدى 	 

المصرفــي الســنوي للشــرق األوســط 2014 تحــت 
رقميــًا«،  متصــل  عالــم  فــي  »االبتــكار  عنــوان 
 The وبتنظيــم مــن اتحاد مصــارف اإلمــارات ومجلة
تايمــز  فاينانشــال  لمجموعــة  Banker التابعــة 

العالميــة.
ــدا لتشــغيل 	  ــا جدي ــطين نظام ــك فلس ــتحدث بن اس

الصرافــات اآلليــة التابعــة لــه فــي قطــاع غــزة، عبــر 
توليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــة الشمســية 
ــذي ســوف يســاهم فــي حــل مشــكلة االنقطــاع  ال
ــاء فــي مــدن  ــل والمتواصــل لشــبكة الكهرب الطوي
القطــاع  خاصــه بعــد  العــدوان األخيــر والمتواصــل 

علــى أهلنــا هنــاك.
حصــل بنــك فلســطين خــالل عــام 2014 علــى 	 

العديــد مــن الجوائــز، و كان قــد حصــل البنــك علــى 
عــدد مــن هــذه الجوائــز خــالل ســنوات ســابقة، 
حيــث حــاز علــى جائــزة أفضــل بنــك فــي فلســطين 
التصنيــف  ضمــن  التوالــي  علــى  الرابــع  للعــام 
 Euromoney العالميــة  المــال  لمجلــة  الســنوي 
للعــام 2014، و حصــل علــى جائزتيــن للعــام الثالث 
علــى التوالــي; جائــزة أفضــل شــركة مدرجــة فــي 
بورصــة فلســطين فــي مجــال عالقات المســاهمين 
ــة  ــادس لجمعي ــنوي الس ــر الس ــي المؤتم ــك ف و ذل
ــزة أفضــل بنــك فــي  عالقــات المســتثمرين، و جائ
فلســطين لســنة 2014 التــي منحــت لــه مــن مجلــة 
ــة. كمــا منــح  ــة العالمي Global Finance المصرفي
ــي  ــام الثان ــك فــي فلســطين للع ــزة أفضــل بن جائ
علــى التوالــي مــن مجلــة The Banker التابعــة 

لمجموعــة مؤسســات Financial Times الماليــة 
 Banker ME العالميــة. و أخيــرا منحتــه مؤسســة
العالميــة جائــزة أفضــل بنــك فــي فلســطين ضمــن 
تصنيفهــا للعــام 2014، حيــث اعتمــدت المؤسســة 
علــى تحليــل البيانــات الماليــة ومؤشــرات النمــو 
والتطــورات المتســارعة التــي حققهــا البنــك خــالل 
نجاحــه  قصــة  الــى  إضافــة  الماضيــة،  الفتــرة 
وتوســعه وانتشــاره وأدائــه فــي العــام الماضــي 
2013 حيــث حقــق ارباحــا صافيــة بلغــت حوالــي 41 

ــي. ــون دوالر أمريك ملي
مجلــس 	  رئيــس  الشــوا،  هاشــم  الســيد  التقــى 

اإلدارة والمديــر العــام لبنــك فلســطين، مــع رئيســة 
ــا  ــث معه ــلي، وبح ــيل باش ــيلي ميش ــة تش جمهوري
عــددا مــن القضايــا االقتصاديــة وســبل التعــاون 
ــا اســتقبل  المشــترك فــي عــدد مــن المجــاالت. كم
البنــك وفــدا مــن كوميــرز بنــك األلمانــي، و تضمــن 
برنامــج الزيــارة عــددا مــن االجتماعــات التــي تناولت 
ســبل توطيــد العالقــة مــع بنــك فلســطين والتعــاون 

ــن فــي شــتى المجــاالت. ــن البنكي المشــترك بي
أعلــن بنــك فلســطين عــن انضمامــه الــى عضويــة 	 

 Global“ للمــرأة،  العالمــي  المصرفــي  التحالــف 
إتحــاد  وهــو   ،”Banking Alliance for Women
الماليــة  المؤسســات  مجــال  فــي  رائــد  دولــي 
فــي  النســاء  فــي تطويــر  المهتمــة  والمنظمــات 
ــة  ــك أول مؤسس ــون البن ــم. ليك ــاء العال ــع أنح جمي

مصرفيــة فلســطينية عضــوا فــي االتحــاد.

9 .TNB البنك الوطني

مالــه 	  رأس  رفــع  تغطيــة  بإجــراءات  البنــك  باشــر 
ــل  ــون دوالر، ليص ــغ 25 ملي ــادة تبل ــه بزي ــرح ب المص
ــون دوالر،  ــد ان كان 50 ملي ــون دوالر بع ــى 75 ملي ال
وذلــك عــن طريــق طــرح اســهم البنــك لالكتتــاب 
الثانــوي العــام لمســاهمي المصــرف بالقيمة اإلســمية 
دوالر واحــد للســهم، ليصبــح البنــك بذلــك ثانــي اكبــر 

ــال. ــم رأس الم ــث حج ــن حي ــطيني م ــك فلس بن
أعلــن البنــك الوطنــي )TNB( فــي 2014/08/26 	 

عــن توقيعــه مذكــرة تفاهــم مــع شــركة بنــك 
ــخ 2014/08/24،  ــك بتاري ــي األردن وذل ــاد ف االتح
والتــي بموجبهــا يقــوم البنــك الوطنــي باالســتحواذ 
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علــى جميــع موجــودات وحقــوق والتزامــات فــرع 
ــتقوم  ــث س ــة رام اهلل، حي ــي مدين ــاد ف ــك االتح بن
شــركة بنــك االتحــاد المســاهمة العامــة المحــدودة 
مــال  رأس  فــي  اســتراتيجي  بالدخــول كشــريك 
شــركة  حصــة  تصبــح  بحيــث  الوطنــي،  البنــك 
بنــك االتحــاد فــي األردن مــا نســبته 10 %  مــن 
ــى 75  ــه إل ــد تغطيت ــي بع ــك الوطن ــال البن رأس م
مليــون دوالر. )وقــد تــمّ بموجــب المذكــرة اعتمــاد 
القيمــة الدفتريــة لتقييــم صافــي أصــول فــرع بنــك 

االتحــاد/ رام اهلل(.
أعلــن البنــك الوطنــي أنــه وقــع اتفاقيــة لشــراء 	 

نظــام بنكــي جديــد عالــي التطــور مــع شــركة 
»تيمينــوس« العالميــة الرائــدة فــي مجــال تقديــم 
االتفاقيــة،  وبموجــب  المصرفيــة.  البرمجيــات 
ســتزود الشــركة العالميــة البنــك بنظــام »تــي 24« 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــورا وحداث ــر تط ــي األكث المصرف
العالــم، والمعتمــد مــن قبــل بنــوك عالميــة كبيــرة، 
ــد  ــى أح ــتندا إل ــك مس ــي بذل ــك الوطن ــح البن ليصب
البنــوك  بيــن  البنكيــة  األنظمــة  وأحــدث  أهــم 

الفلســطينية.
حصــل البنــك الوطنــي علــى جائــزة البنــك األســرع 	 

االحتفــال  خــالل  وذلــك  فلســطين،  فــي  نمــوا 
 Middle Financial/Banker الســنوي الــذي تقيمــه

.»East ‘CPI
الوطنــي، 	  للبنــك  العامــة  الهيئــة  انتخبــت 

األربــع  للســنوات  للبنــك  جديــدا  ادارة  مجلــس 
العــادي اجتماعهــا  خــالل  وذلــك   المقبلــة، 

وحصلــت شــركتا االتصــاالت، و»مســار العالميــة 
المجلــس  ضمــن  مقعديــن  علــى  لالســتثمار« 
ــكل مــن مجموعــة  ــل مقعــد واحــد ل ــد، مقاب الجدي
للتنميــة  المشــارق  الهندســية، وشــركة  اإلعمــار 
للتنميــة  فلســطين  وشــركة  واالســتثمار، 
ــت  ــركة ترس ــة”، وش ــو القابض ــتثمار »باديك واالس
ــر  ــالل ناص ــال ط ــل األعم ــن، ورج ــة للتأمي العالمي

الديــن.
10 .APIC )العربية الفلسطينية لالستثمار)أبيك

مدينــة 	  فــي   26/02/2014 األربعــاء  يــوم  تــم 
رام اهلل توقيــع اتفاقيــة إدراج الشــركة العربيــة 
بورصــة  فــي  »أيبــك«  لالســتثمار  الفلســطينية 

فلســطين، وتــم بــدء تــداول أســهمها اعتبــارًا مــن 
يــوم األحــد 2014/03/02، حيــث وقــع االتفاقيــة 
كل مــن الرئيــس التنفيــذي لبورصــة فلســطين 
اإلدارة  ورئيــس مجلــس  أحمــد عويضــه  الســيد 
طــارق  »أيبــك«  لشــركة  التنفيــذي  والرئيــس 
العقــاد، وبحضــور المديــر العــام لهيئــة ســوق رأس 
ــن  ــى ممثلي ــر عــودة، إضافــة إل المــال الســيدة عبي

عــن الشــركة والبورصــة والهيئــة.
العامــة علــى توصيــة مجلــس 	  الهيئــة  صادقــت 

اإلدارة بتوزيــع أســهم مجانيــة عددهــا 9,990,602 
رأس  مــن    %  19.98 نســبته  مــا  أي  ســهم، 
المــال المســدد علــى المســاهمين كمــا بتاريــخ 
2014/04/28، وبذلــك يصبــح رأس مــال الشــركة 

دوالر.  مليــون   60 المســدد 

11 .PEC الفلسطينية للكهرباء

عقــدت الشــركة اجتمــاع هيئتهــا العامــة العــادي 	 
الموافــق  الثالثــاء  يــوم   2013 الماليــة  للســنة 
نتائــج  مناقشــة  فيــه  تــمّ  حيــث   ،2014/04/29
أعمــال الشــركة للســنة الماليــة 2013، كمــا تمّــت 
ــع  ــس اإلدارة بتوزي ــة مجل ــى توصي ــة عل المصادق
بحيــث  الشــركة  نقديــة علــى مســاهمي  أربــاح 
دوالر   3,000,000 بقيمــة  نقديــة  أربــاح  يــوزع 
أمريكــي مــا نســبته 5 %  مــن القيمــة اإلســمية 
ــس اإلدارة  ــة مجل ــاء توصي ــمّ إلغ ــا ت ــهم، فيم للس
الســابقة بتوزيــع أســهم مجانيــة علــى المســاهمين 
ــس إدارة  ــاب مجل ــمّ انتخ ــا ت ــاح(. كم ــملة أرب )رس
وهــم  مقعــد   15 مــن  مؤلــف  بالتزكيــة  جديــد 

الســابقين.  األعضــاء  أنفســهم 
االســرائيلي علــى قطــاع غــزة 	  العــدوان  تســبب 

ضــوء  فــي  الشــركة  تكبدتهــا  فادحــة  بخســائر 
تعــرض محطــة توليــد الكهربــاء التابعــة للشــركة 
عــن  المحطــة  توقــف  الــى  أدى  ممــا  للقصــف 
العمــل كليــا. وبنــاءا علــى مــا ورد ســابقا، فقــد 
الفلســطينية  المــال  رأس  ســوق  هيئــة  وافقــت 
علــى طلــب الشــركة بوقــف التــدوال علــى ســهمها 
ــق  ــد المواف ــوم األح ــن ي ــارا م ــة اعتب ــي البورص ف
2014/08/03، و تــم اســتئناف التــداول علــى ســهم 

.2014/11/04 تاريــخ  فــي  الشــركة 

1	 .PIBC بنك االستثمار الفلسطيني

 	 )PIBC( الفلســطيني  االســتثمار  بنــك  أعلــن 
فــي  البورصــة  إلــى  المرســل  إفصاحــه  فــي 
2014/09/08 عــن تعييــن عيســى قســيس مديــرًا 
عامــًا للبنــك ابتــداًء مــن تاريــخ 2014/09/08، كمــا 
أفــاد البنــك فــي إفصاحــه المرســل إلــى البورصــة.

عقــد بنــك االســتثمار الفلســطيني )PIBC( اجتمــاع 	 
 2013 الماليــة  للســنة  العــادي  العامــة  الهيئــة 
حيــث   ،2014/06/12 الموافــق  الخميــس  يــوم 
تــمّ فيــه مناقشــة نتائــج أعمــال البنــك للســنة 
الماليــة 2013، كمــا تمــت المصادقــة علــى توصيــة 
مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة وأســهم علــى 
مســاهمي الشــركة بحيــث يــوزع أربــاح نقديــة 
مــا نســبته 2.73 %  مــن القيمــة اإلســمية للســهم 
وكذلــك توزيــع أســهم مجانيــة علــى مســاهمي 
ــًا موزعــة  البنــك بقيمــة 2,000,000 دوالرًا أمريكي
ــن  ــبته 3.77 %  م ــا نس ــهمًا م ــى 2,000,000 س عل

ــك.  ــال البن رأس م

1	 .QUDS بنك القدس

ــع 	  ــترك م ــاون مش ــة تع ــدس اتفاقي ــك الق ــع بن وق
بنــك )Commerz( االلمانــي يتــم بموجبهــا تعزيــز 
العالقــات بيــن الطرفيــن والتوســع فــي مجــاالت 
االقليميــة  الماليــة  االســواق  فــي  متخصصــة 
والدوليــة، كمــا يشــمل االتفــاق بيــن الطرفيــن 
وتوســيع  المصرفيــه  العمليــات  تطويــر  بهــدف 

الخارجيــة. التجــارة 
أعلــن بنــك القــدس عــن اطــالق بطاقــات ماســتركارد 	 

االئتمانيــة بأشــكالها المتعــددة: الفضيــة الذهبيــة 
ــزات والخدمــات  ــة إضافــة للعديــد مــن المي والبالتيني
التــي توفرهــا هــذه البطاقــة لحامليهــا فــي فلســطين 
ــات ماســتركارد  ــر اطــالق بطاق ــم.  تعتب وحــول العال
الســوق  فــي  الفريــدة  بميزاتهــا  االئتمانيــة 
الفلســطينية مــع بدايــة العــام انجــاز لبنــك القــدس.

أعلــن بنــك القــدس عــن توقيــع اتفاقيــة شــراء 	 
وتشــغيل نظــام صرافــات آليــة مــع شــركة بايلوجيك 
)PayLogic( المغربيــة. أعلــن بنــك القــدس فــي 
إفصاحــه المرســل إلــى البورصــة فــي 2014/02/16 

عــن تعييــن نائــب المديــر العــام ســميح صبيــح 
ــه ــن تاريخ ــارًا م ــك اعتب ــًا للبن ــرًا عام مدي

ــن 	  ــه الجديدي ــاح فرعي ــك القــدس  بافتت احتفــل بن
فــي كل مــن خــان يونــس والنصيــرات فــي قطــاع 
غــزة. وبهــذا االفتتــاح، يرتفــع عــدد فــروع بنــك 
ــزة  ــة وغ ــات الضف ــي محافظ ــرة ف ــدس المنتش الق

ــًا  ــرع ومكتب ــى 24 ف ال

1	 .PCB البنك التجاري الفلسطيني

بــدأ التــداول علــى ســندات قــرض البنــك التجــاري 	 
فــي  للتــداول  قابلــة  ســندات  أول  الفلســطيني، 
فلســطين، تحــت رمــز تــداول  )PCB01( وتــم إدراج 
الســندات ضمــن قطــاع أدوات الديــن. تــمّ االكتتــاب 
بكامــل الســندات المطروحــة بقيمــة 10 مالييــن 
دوالر. وتبلــغ مــدة ســندات القــرض خمــس ســنوات 
تمثــل دينــًا عاديــًا، تــوزع فائدتهــا الســنوية البالغــة  
6.5 %  علــى حامليهــا كل 6 أشــهر وســيتم تحويلهــا 
إلــى أســهم فــي العــام 2019 وفقــًا آلليــة التحويــل 

الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار.
ألغــت الهيئــة العامــة غيــر العاديــة للبنــك قــرار 	 

ــة فــي شــهر 2011/11  ــر العادي ــة العامــة غي الهيئ
مليــون   65 لغايــة  المــال  رأس  برفــع  والقاضــي 
دوالر، وتخفيــض رأس المــال ليصبح 30.026.056 

مليــون دوالر..
ــه 	  ــن حصول ــطيني ع ــاري الفلس ــك التج ــن البن أعل

علــى موافقــة ســلطة النقــد الفتتــاح ثالثــة فــروع 
جديــدة فــي كل مــن خــان يونــس، ومحافظــة بيــت 

لحــم، ومحافظــة الخليــل خــالل العــام 2014.

15 .PIIC فلسطين لالستثمار الصناعي
ــاع  عقــدت شــركة فلســطين لالســتثمار الصناعــي اجتم
يــوم   2013 الماليــة  للســنة  العــادي  العامــة  هيئتهــا 
فيــه  تــمّ  حيــث   ،2014/04/17 الموافــق  الخميــس 
ــة 2013،  ــنة المالي ــركة للس ــال الش ــج أعم ــة نتائ مناقش
المصادقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة  كمــا تمّــت 
ــى مســاهمي الشــركة بقيمــة  ــة عل ــاح نقدي ــع أرب بتوزي
2,250,000 دينــار أردنــي مــا نســبته 12 %  مــن القيمــة 

اإلســمية للســهم
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16 .PMHC فلسطين للرهن العقاري

عقــدت شــركة فلســطين لتمويــل الرهــن العقــاري 	 
اجتمــاع هيئتهــا العامــة العــادي للســنة الماليــة 
فيــه  تــمّ   2014/04/23 األربعــاء  يــوم   2013
مناقشــة نتائــج أعمــال الشــركة للســنة الماليــة 
2013، كمــا قــررت الهيئــة العامــة توزيــع أربــاح 
نقديــة علــى مســاهمي الشــركة بقيمــة 900,000 
القيمــة  مــن    %  4.5 نســبته  مــا  أمريكــي  دوالر 

اإلســمية للســهم 
وقــع البنــك العربــي وشــركة فلســطين لتمويــل 	 

الرهــن العقــاري اتفاقيــة خاصّــة لتأميــن القروض 
ــال  ــي مج ــاون ف ــق التع ــار توثي ــي إط ــة، ف العقاري
منــح التمويــل العقــاري لمعتمــدي البنــك وتقديــم 

ــن.. ــة للمعتمدي ــزات إضافي مي
الرهــن 	  لتمويــل  فلســطين  شــركة  حــددت 

ــر  ــة غي ــة العام ــاع الهيئ ــد اجتم ــاري موع العق
العــادي بتاريــخ 2014/09/28 و تــم المصادقة 
ــة  ــاهمة عام ــن مس ــركة م ــل الش ــى تحوي عل
إلــى مســاهمة خصوصيــة. و تــم ايقــاف ســهم 
الشــركة عــن التــداول فــي البوصــة مــن تاريخ 

.2014/09/29

1	 .AZIZA دواجن فلسطين

عقــدت شــركة دواجــن فلســطين )AZIZA( اجتمــاع 	 
هيئتهــا العامــة العــادي للســنة الماليــة 2013 يــوم 
الخميــس الموافــق 2014/04/17، حيــث تــمّ فيــه 
ــة  ــنة المالي ــركة للس ــال الش ــج أعم ــة نتائ مناقش
توصيــة  علــى  المصادقــة  تمّــت  كمــا   ،2013
علــى  نقديــة  أربــاح  بتوزيــع  اإلدارة  مجلــس 
دينــار   1,612,800 بقيمــة  الشــركة  مســاهمي 
أردنــي مــا نســبته 12 %  مــن القيمــة اإلســمية 

ــهم للس

تــمّ انتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة جديــد للشــركة 	 
ــة  ــة القادم ــون مــن 11 عضــو للســنوات األربع مك
 )6( الصناعــي  لالســتثمار  فلســطين  )شــركة 
واالســتثمار  للتنميــة  فلســطين  مقاعــد، شــركة 
المســاهمة الخصوصيــة مقعــدان، ومقعــد لشــركة 

بيــت  لشــركة  ومقعــد  االســتثمار،  إلدارة  النــواة 
جــاال لصناعــة األدويــة، ومقعــد لشــركة الريــف 

الزراعــي. لالســتثمار 

18 .BPC بيرزيت لألدوية

عقــدت شــركة بيرزيــت لألدويــة )BPC( اجتمــاع 	 
مجلــس إدارتهــا فــي 2014/02/18 والــذي تــمّ 
فيــه التوصيــة للهيئــة العامــة القادمــة بتوزيــع 
أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بنســبة 15 %  مــن 

القيمــة اإلســمية للســهم
الطاقــة 	  فــي  االســتثمار  علــى  الموافقــة  تمــت 

مســتحضرات  بنــاء  فــي  العمــل  وبــدء  البديلــة، 
أدويــة الســرطان. وتــمّ اعتمــاد تقريــر وخطــة 
والترقيــات. الحوافــز  ولجنــة  الداخلــي  المدقــق  عمــل 

 
19 .JPH القدس للمستحضرات الطبية

الطبيــة 	  للمســتحضرات  القــدس  عقــدت شــركة 
ــذي  ــة العامــة فــي 2014/04/24 و ال ــاع الهيئ اجتم
ــس اإلدارة  ــة مجل ــى توصي ــة عل ــه الموافق ــم في ت
علــى توزيــع 7 %  مــن قيمــة الســهم كأربــاح علــى 

المســاهمين. 

	0 .JCC سجاير القدس

طالبــت نقابــة العامليــن فــي شــركة ســجائر 	 
القــدس الحكومــة بوضــع حــد للســجائر المهربــة 
وســجائر اللــف اليــدوي، والتــي تكبــد موازنــة 
وجعلــت  باهظــة،  ماليــة  خســائر  الحكومــة 
ــالق،  ــفى اإلغ ــى ش ــدس عل ــجائر الق ــركة س ش
جــراء انتشــار الســجائر »غيــر القانونيــة فــي 

األســواق«.
ســجائر 	  شــركة  عــام  مديــر  نائــب  طالــب 

العدالــة  بتحقيــق   العلمــي  القــدس، موســى 
الحكومــة  تقــوم  بــان  القانــون،  وتطبيــق 
أن  ال ســيما  الجميــع،  علــى  القانــون  بفــرض 
شــركة الحكومــة تفــرض ضرائــب باهظــة جــدًا 
علــى الســجائر، ومــع ذلــك فــإن الشــركة تســدد 
تســديدها. عــن  تتأخــر  وال  الضرائــب   هــذه 

	1 .WASSEL الفلسطينية للتوزيع و الخدمات اللوجستية

ــات 	  ــع والخدم ــطينية للتوزي ــركة الفلس ــت الش وقع
اللوجســتية »واصــل« اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية 
ــي  ــرية، الت ــل السويس ــد ناج ــه ّان ــركة كون ــع ش م
ــال  ــي مج ــة ف ــركات العالمي ــم الش ــدى أه ــد اح تع
االتفاقيــة  هــذه  وبموجــب  والتخليــص.  الشــحن 
لشــركة  الحصــري  الوكيــل  »واصــل«  ســتكون 
كونــه آنــد ناجــل فــي فلســطين، وســيتم تطبيــق 

ــع. ــام التتب ــتخدام نظ واس
ــات 	  ــع والخدم ــطينية للتوزي ــركة الفلس ــدت الش عق

ــا  ــس إدارته ــاع مجل ــتية )WASSEL( اجتم اللوجس
ــة  ــع توصي ــه رف ــمّ في ــذي ت فــي 2014/06/01 وال
للهيئــة العامــة غيــر العاديــة بإضافــة غايــات جديدة 
ــها،  ــد تأسيس ــركة وعق ــي للش ــام الداخل ــى النظ إل
وتحويــل عملــة األســاس مــن الدينــار األردنــي إلــى 
الــدوالر األمريكــي، وتخفيــض رأس مــال الشــركة 
مــن 6,500,000 دينــار أردنــي إلــى 6,500,000 
ــغ  ــة بمبل ــائر متراكم ــاء خس ــي، وإطف دوالر أمريك
أمريكــي فقــط، وزيــادة رأس  2,667,842 دوالر 
إلــى 13,000,000  المــال مــن 6,500,000 دوالر 
دوالر أمريكــي، كمــا وافــق المجلــس علــى تفويض 
رئيــس المجلــس أو مــن ينــوب عنــه الدعــوة لعقــد 
اجتمــاع هيئــة عامــة غيــر عــادي فــور اســتكمال 

ــة. ــراءات الالزم اإلج

		 .NIC التأمين الوطنية

والشــركة 	  الوطنيــة  التأميــن  شــركة  وقعــت 
ــة  ــات الصحي ــات والنفق ــطينية إلدارة التأمين الفلس
والطبيــة )نــات هيلــث(، اتفاقيــة إدارة مطالبــات 
مــع  االتفــاق  وجــاء  الصحــي.  التأميــن  محفظــة 
شــركة نــات هيلــث كحــل مثالــي ومتطــور لتوفيــر 
الخدمــة الصحيــة األمثــل واألفضــل علــى مســتوى 
المنطقــة، والتــي يتــم مــن خاللهــا زيــادة الكفــاءة 
التأميــن  فــي  االســتغالل  وتقليــل  العالجيــة 
الصحــي، باإلضافــة إلــى ســرعة إنجــاز المعامــالت 
التأميــن  الصحيــة مــن خــالل اســتخدام بطاقــة 
الصحــي الذكيــة “Smart Card” للمــرة األولــى فــي 

فلســطين والشــرق األوســط.

عقــدت شــركة التأميــن الوطنيــة )NIC( اجتمــاع 	 
هيئتهــا العامــة العــادي للســنة الماليــة 2013 يــوم 
نتائــج  مناقشــة  فيــه  تــمّ  حيــث   ،2014/03/26
2013، وكذلــك  الماليــة  أعمــال الشــركة الســنة 
اإلدارة  مجلــس  توصيــة  علــى  الموافقــة  تمّــت 
الســابقة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى مســاهمي 
%  مــن الرأســمال اإلســمي   20 الشــركة بنســبة 

والمدفــوع.

		 .AIG  األهلية للتأمين

وقعــت الشــركة األهليــة للتأميــن وجامعــة الخليــل 	 
اتفاقيــة للتأميــن الصحــي لمــدة ثــالث ســنوات. 
جميــع  سيســتفيد  االتفاقيــة  هــذه  وبموجــب 
التأميــن  موظفــي جامعــة الخليــل مــن خدمــات 
للتأميــن. الشــركة األهليــة  التــي تقدمهــا  الصحــي 

عقــدت  المجموعــة األهليــة للتأميــن )AIG(  اجتماع 	 
ــث تمــت  ــخ 2014/06/30، حي ــة بتاري ــة العام الهيئ
ــة  ــة و الميزاني ــى الحســابات الختامي ــة عل المصادق
2013. كمــا اعتمــدت  الماليــة  العموميــة للســنة 
الهيئــة العامــة توصيــات مجلــس االدارة بمــا يخــص 

ــاري بنســبة 10 % . رفــع االحتياطــي االختي

		 .TRUST ترست العالمية للتأمين

 	 )TRUST( عقــدت شــركة ترســت العالميــة للتأميــن
اجتمــاع هيئتهــا العامــة العــادي للســنة الماليــة 
2013 يــوم األحــد الموافــق 2014/04/20، حيــث 
ــنة  ــركة الس ــال الش ــج أعم ــة نتائ ــه مناقش ــمّ في ت
علــى  المصادقــة  تمّــت  كمــا   ،2013 الماليــة 
نقديــة  أربــاح  بتوزيــع  اإلدارة  مجلــس  توصيــة 
علــى مســاهمي الشــركة بقيمــة 1,000,000 دوالر 
ــمية  ــة اإلس ــن القيم ــبته 10 %  م ــا نس ــي م أمريك

للســهم. 
أنهــا 	  للتاميــن  العالميــة  ترســت  شــركة  أعلنــت 

شــركة  ممتلــكات  لتأمينــات  اتفاقيــة  وقعــت 
ــن  ــة اماك ــي كاف ــت ف ــي الكوي ــاالت ف ــن لالتص زي
والســعودية  والعــراق  الكويــت  فــي  تواجدهــا 
والســودان.  ولبنــان,  واالردن  والبحريــن 
الممتلــكات  الــى  اضافــة  االتفاقيــة  وشــملت 
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تأمينــات الحيــاة للموظفيــن و تأمينــات الصحــي 
االخــرى. التأمينــات  وكافــة  والســرقة   والبحــري 

	5 .NAPCO نابكو

األلمنيــوم 	  لصناعــة  الوطنيــة  الشــركة  أعلنــت 
والبروفيــالت فــى بيــان أن مجلــس ادارتهــا األخيــر 
وافــق علــى الشــروع بإجــراءت تســجيل شــركة 
تابعــة لهــا بــاألردن وذلــك تميهــدا لدخولهــا الســوق 

ــة . ــرة القادم ــالل الفت ــي خ ــي األردن المال
األلمنيــوم 	  لصناعــة  الوطنيــة  الشــركة  عقــدت 

والبروفيــالت »نابكــو« )NAPCO( اجتمــاع مجلــس 
فيــه  تــمّ  والــذي   2014/03/05 فــي  إدارتهــا 
التوصيــة للهيئــة العامــة القادمــة بتوزيــع أربــاح 
نقديــة علــى المســاهمين بنســبة 5 %  مــن القيمــة 
المصادقــة علــى  اإلســمية للســهم، كمــا تمّــت 

.2013 البيانــات الماليــة للعــام 

	6 .TIC التكافل الفلسطينية للتأمين

 	 )TIC( عقــدت شــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن
ــذي  ــي 2014/02/11 وال ــا ف ــس إدارته ــاع مجل اجتم
تــمّ فيــه التوصيــة للهيئــة العامــة القادمــة بتوزيــع 
ــن  ــبة 7 %  م ــاهمين بنس ــى المس ــة عل ــاح نقدي أرب

القيمــة اإلســمية للســهم. 

		 .GUI العالمية المتحدة للتأمين

 	 )GUI( عقــدت الشــركة العالميــة المتحــدة للتأميــن
اجتمــاع هيئتهــا العامــة العــادي للســنة الماليــة 
2013 يــوم األربعــاء 2014/04/02 تمّت المصادقة 
علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة 
وأســهم علــى مســاهمي الشــركة بحيــث يــوزع 
أربــاح نقديــة مــا نســبته 5 %  مــن القيمــة اإلســمية 
للســهم ، وتوزيــع أربــاح علــى شــكل أســهم علــى 
المســاهمين بقيمــة  1,082,813 دوالر أمريكــي 
)رســملة أربــاح( مــا نســبته 17.5 %  مــن رأس المال 
المكتتــب بــه والمدفــوع. كمــا تــمّ فــي اليوم نفســه 
عقــد اجتمــاع هيئــة عامــة غيــر عــادي للشــركة تــمّ 
فيــه المصادقــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة 
إلــى  أمريكــي  دوالر   6,187,500 مــن  المدفــوع 

8,000,000 دوالر أمريكــي عــن طريــق اكتتــاب 
موزعــة  أمريكيــًا  دوالرًا   729,687 بقيمــة  خــاص 
علــى 729,687 ســهمًا مــا نســبته حوالــي 11.79 %  
مــن رأس المــال، وكذلــك توزيــع أســهم مجانيــة 
 1,082,813 بقيمــة  الشــركة  مســاهمي  علــى 
دوالرًا أمريكيــًا موزعــة علــى 1,082,813 ســهمًا مــا 

ــركة. ــال الش ــن رأس م ــبته 17.5 %  م نس
 	 The  European / MINA(منحــت المجلــة االوروبيــة

awards( الشــركة العالميــة المتحــدة للتأميــن جائزة 
افضــل شــركة تأميــن فــي فلســطين لعــام2013 ،  
وذلــك لالنجــازات التــي حققتهــا فــي ظــل الظــروف 
االقتصاديــة الصعبــة التــي تعانيهــا فلســطين، وقــد 
تســلم جمــال الحمــود مدير عام الشــركة ومؤسســها 
ــد  ــي تؤك ــا فه ــى اهميته ــى عل ــر واثن ــزة بفخ الجائ
ــة  ــم مواصل ــح وتدع ــار صحي ــى مس ــركة عل ان الش
ــب  نجاحاتهــا وحضــر التســليم تحســين الحمــود نائ

المديــر العــام التنفيــذي.

	8 .VOIC مصانع الزيوت النباتية

 	 )VOIC( عقــدت شــركة مصانــع الزيــوت النباتيــة
اجتمــاع مجلــس إدارتهــا فــي 2014/02/05 والــذي 
تــمّ فيــه التوصيــة للهيئــة العامــة القادمــة بتوزيــع 
أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بنســبة 50 %  مــن 

القيمــة اإلســمية للســهم.

	9 .RSR مصايف رام اهلل

ــادة 	  ــهم الزي ــإدراج أس ــطين ب ــة فلس ــت بورص قام
ــا  ــغ عدده ــف رام اهلل )RSR( والبال ــركة مصاي لش
المدرجــة  األســهم  عــدد  لترتفــع  ســهمًا   5,420
للشــركة مــن 3,611,047 ســهمًا إلــى 3,616,467 
ســهمًا، حيــث أصبحــت األســهم الجديــدة متاحــة 
الموافــق  الخميــس  يــوم  مــن  اعتبــارًا  للتــداول 
2014/04/24. كمــا عقدت شــركة مصايف رام اهلل 
)RSR( اجتمــاع مجلــس إدارتهــا فــي 2014/04/22 
والــذي تــمّ فيــه الموافقــة علــى النتائــج النهائيــة 
لعمليــة االكتتــاب العــام للجمهــور التــي جــرت فــي 
الفتــرة مــن 2014/03/16 إلــى 2014/04/08، كمــا 
تقــرر عــدم تمديــد فتــرة االكتتــاب، وفيمــا يخــص 

تقــرر  فقــد  بهــا  المكتتــب  غيــر  األســهم  رصيــد 
االحتفــاظ بهــا لحيــن اتخــاذ القــرار المناســب بكيفية 
التصــرف بهــا مســتقباًل، كمــا بحــث المجلــس باقــي 
األمــور المدرجــة علــى جــدول األعمــال منهــا أعمــال 
التشــغيل فــي فندقــي مونــت ســكوبس وقصــر 

ــراء.  الحم

	0 .NCI الوطنية لصناعة الكرتون

الكرتــون 	  لصناعــة  الوطنيــة  الشــركة  عقــدت 
ــس إدارتهــا فــي 2014/02/19  )NCI( اجتمــاع مجل
والــذي تــمّ فيــه المصادقــة علــى البيانــات الماليــة 
العامــة  للهيئــة  التوصيــة  وكذلــك   ،2013 للعــام 
ــاهمين  ــى المس ــة عل ــاح نقدي ــع أرب ــة بتوزي القادم
للســهم،  اإلســمية  القيمــة  مــن    %  6 بنســبة 
والتشــغيلي  المالــي  األداء  المجلــس  ناقــش  كمــا 
.2014 الثانــي  كانــون   31 فــي  كمــا   للشــركة 

	1 .APC العربية لصناعة الدهانات

 	 )APC( عقــدت الشــركة العربيــة لصناعــة الدهانــات
الماليــة  للســنة  العــادي  العامــة  هيئتهــا  اجتمــاع 
2013 يــوم األحــد الموافــق 2014/02/09، حيــث 
ــركات  ــن الش ــة م ــاهمة عام ــركة مس ــر أول ش تعتب
المدرجــة تعقــد اجتمــاع هيئتهــا العامــة. وتــمّ فــي 
ــس اإلدارة  ــة مجل ــى توصي ــة عل ــاع المصادق االجتم
بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين بقيمــة 
مــن    %   40 نســبته  مــا  أردنــي  دينــار   600,000
القيمــة اإلســمية للســهم، وتــمّ انتخــاب شــركة 
مؤسســة الطريفــي بالتزكيــة للتدقيــق علــى بيانــات 
الشــركة للســنة الماليــة 2014. وســتبدأ الشــركة 
ــارًا  ــاهميها اعتب ــى مس ــة عل ــاح النقدي ــع األرب بتوزي

.2014/03/01 مــن 
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فروعنا في فلسطيناألسواق التي نعمل بها

قريبًا
جنين



4849 2 0 1 4 المتحـــدة لألوراق المـــاليــــةالتقريـــر السنـــوي |

موعد اجتماع الهيئة رمز الشركةاسم الشركة
العامة

 توزيعات نقدية
)   % (

 توزيعات أسهم مجانية
)   % (

-توزيع أرباح نقدية بنسبة APC2014/02/09   % 40العربية لصناعة الدهانات

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 
 )APIC( »أيبك«APIC2014/04/29- توزيع أسهم مجانية 

بنسبة 19.98 % 

-توزيع أرباح نقدية بنسبة AZIZA2014/04/17  % 12دواجن فلسطين

وأسهم مجانية  توزيع أرباح نقدية بنسبة BOP2014/04/25  % 8.33بنك فلسطين
بنسبة 6.67 % 

-توزيع أرباح نقدية بنسبة BPC2014/04/28  % 15بيرزيت لألدوية

-توزيع أرباح نقدية بنسبة ELECTRODE2014/03/23  % 11.5مصنع الشرق لإللكترود

وأسهم مجانية  توزيع أرباح نقدية بنسبة GUI2014/04/02  % 5العالمية المتحدة للتأمين
بنسبة 17.5 % 

-توزيع أرباح نقدية بنسبة ISBK2014/04/16  % 6البنك اإلسالمي الفلسطيني 

-توزيع أرباح نقدية بنسبة JPH2014/04/24 % 7القدس للمستحضرات الطبية 

الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت 
-توزيع أرباح نقدية بنسبة NAPCO2014/05/07  % 5“نابكو” 

-توزيع أرباح نقدية بنسبة NCI2014/04/27  % 6الوطنية لصناعة الكرتون

-توزيع أرباح نقدية بنسبة NIC2014/03/27  % 20التأمين الوطنية 

-توزيع أرباح نقدية بنسبة NSC2014/04/26 % 15مركز نابلس الجراحي التخصصي 

-توزيع أرباح نقدية بنسبة PADICO2014/05/19  % 6فلسطين للتنمية واالستثمار 

-توزيع أرباح نقدية بنسبة PALTEL2014/03/26  % 50االتصاالت الفلسطينية

رفع رأس المال ليصبح 40,026,056 دوالر من خالل طرح PCB2014/03/19البنك التجاري الفلسطيني )غير عادي(
سندات بقيمة اجمالية تساوي 10 ماليين دوالر

- توزيع أرباح نقدية بنسبة PEC2014/04/29  % 5الفلسطينية للكهرباء

-توزيع أرباح نقدية بنسبة PHARMACARE2014/06/09  8%دار الشفاء لصناعة األدوية

وأسهم مجانية  توزيع أرباح نقدية بنسبة PIBC2014/06/12  % 3بنك االستثمار الفلسطيني
بنسبة 3.77 % 

-توزيع أرباح نقدية بنسبة PIIC2014/04/17  % 12فلسطين لالستثمار الصناعي

-توزيع أرباح نقدية بنسبة PMHC2014/04/23 % 4.5فلسطين لتمويل الرهن العقاري

-توزيع أرباح نقدية بنسبة TIC2014/04/30  % 7 التكافل الفلسطينية للتأمين

-توزيع أرباح نقدية بنسبة TRUST2014/04/20 % 10ترست العالمية للتأمين

-توزيع أرباح نقدية بنسبة VOIC2014/04/27  % 50مصانع الزيوت النباتية

اجتماعات الهيئات العامة والتوصيات للعام 2014 عن السنة المالية 2013

موعد اجتماع الهيئة رمز الشركةاسم الشركة
توصيات وقراراتالعامة

-ABRAJMar-15-26أبراج الوطنية
توزيع أرباح نقدية AIB-   % 6 8البنك اإلسالمي العربي

-AIGApr-15-14المجموعة األهلية للتأمين
توزيع أرباح نقدية APCFeb-15-15   % 40العربية لصناعة الدهانات

 )APIC( »الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار »أيبكAPICApr-15-29 % 6 توزيع أرباح نقدية
-AQARIYAMar-15-31العقارية التجارية لالستثمار
-AREMay-15-6المؤسسة العقارية العربية

توزيع أرباح نقدية AZIZAApr-15-20 % 126دواجن فلسطين

توزيع أرباح مجانية 126 %  و أسهم منحة BOPApr-15-24بنك فلسطين
 % 9.3756

توزيع أرباح نقدية BPCApr-15-14   % 176بيرزيت لألدوية
توزيع أرباح نقدية ELECTRODEMar-15-22   % 11.56مصنع الشرق لإللكترود

-GMCApr-15-22مطاحن القمح الذهبي
توزيع أرباح نقدية GUIApr-15-8   % 56العالمية المتحدة للتأمين

توزيع أرباح نقدية ISBKApr-15-21 % 8.56البنك اإلسالمي الفلسطيني 
توزيع أرباح نقدية JPHApr-15-22   % 76القدس للمستحضرات الطبية 

-LADAENApr-15-20فلسطين لصناعات اللدائن 
توزيع أرباح نقدية NAPCOApr-15-30   % 56الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت “نابكو” 

توزيع أرباح نقدية NCIApr-15-23 % 86الوطنية لصناعة الكرتون
توزيع أرباح نقدية NICMar-15-26   % 156التأمين الوطنية 

-NSCApr-15-16مركز نابلس الجراحي التخصصي 
توزيع أرباح نقدية 56 % منتصف شهر أيار PADICOفلسطين للتنمية واالستثمار 

توزيع أرباح نقدية PALTELMar-15-24   % 456االتصاالت الفلسطينية
-PCBApr-15-20البنك التجاري الفلسطيني )غير عادي(

غير متفق عليه حتى تاريخ االجتماعPECApr-15-19الفلسطينية للكهرباء
-PICOApr-15-23فلسطين للتأمين

-منتصف شهر أيار PID الفلسطينية لالستثمار واالنماء
توزيع أرباح نقدية PIICApr-15-20 % 106فلسطين لالستثمار الصناعي

النصف الثاني من شهر نيسانPRICOFeb-15-18فلسطين لالستثمار العقاري
-PSEApr-15-6سوق فلسطين لألوراق المالية 

توزيع أرباح نقدية 56 %  و أسهم منحة QUDSApr-15-23 % 106بنك القدس
-RSRMay-15-17مصايف رام اهلل

توزيع ارباح نقدية TICApr-15-23 % 156 التكافل الفلسطينية للتأمين

خالل األسبوع األول TNBالبنك الوطني
-من أيار

توزيع أرباح نقدية TRUSTApr-15-21 % 106ترست العالمية للتأمين
-UCIApr-15-15االتحاد لإلعمار واالستثمار

توزيع أرباح نقدية VOICApr-15-23   % 506مصانع الزيوت النباتية
-أوائل شهر أيارWASSELالفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

*كما في 2015/04/06

توزيع األرباح في عام 2015 عن األرباح المحققة في السنة المالية 2014
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كلمات عائلة المتحدة عام 2014: 

• ــا ان 	 ــرار وعلمتن ــدي واص ــنة تح ــت س ــاء: كان ضي
المشــاكل هــي بحــد ذاتهــا الفــرص ان كنــت 

مســتعدا لهــا.
• اســراء: كانــت ســنة بنــاء وانجــاز وازالــة للعراقيــل 	

وبيتنــا  افــراد شــركتنا  مــن  فــرد  بجهــود  كل 
ــدة. ــي المتح الثان

• كمــال: » عــام 2014 هــو األفضــل فــي مســيرتي 	
إلــى  إننــي فخــور جــدا بانضمامــي   , المهنيــة 
فريــق عمــل الشــركة المتحــدة لــألوراق الماليــة 
, فيمــا يتعلــق بأدائــي المهنــي فلقــد شــهدت 
فــي العــام 2014 العديــد مــن اللحظــات الرائعــة 
ــالل  ــتمر خ ــع أن تس ــزة ونتوق ــازات المتمي واالنج

العــام 2015«
• قضيتهــا 	 التــي  الســنوات  اجمــل  مــن  البــرق: 

ــى  ــا اداءا ، واتمن ــدة وافضله ــركة المتح ــي الش ف
ــدم  ــن  التق ــدا م ــدة مزي ــركة المتح ــي الش ــا ف لن

. والنجــاح 
• ــال 	 ــا حاف ــي عام ــام الماض ــي: كان الع ــد غزال محم

ــي  ــهولة ف ــا مــرت بس ــة، إال أنه ــداث المؤلم باألح
ــت  ــة، حيــث كانــت والزال أحضــان المتحــدة الدافئ

ــا ــا إليه ــي نفخــر بانتمائن ــرة الت ــا الكبي عائلتن
• ــا وانضمامــي 	 ــا فيه ــكل م ــده ب ســعاد: ســنه جدي

الســرتي المتحــده كان اجمــل مــا فيها,متمنيــة لها 
ــدا مــن التقــدم واالزدهــار وان تكــون دائمــا  مزي

فــي المقدمــة.
• عمــر: مــن اطــال األمــل أســاء العمــل،و كل شــيء 	

ــض  ــم اق ــهال، ل ــون س ــل ان يك ــا قب ــون صعب يك
مــده طويلــه مــع عائلــه المتحــده لكــن رغــم 
قصــر هــذه المــده اال ان العمــل مــع هــذا الفريــق 
الرائــع و المتكامــل جعــل العمــل اكثــر سالســه و 
ــس  ــل لي ــل األم ــا جع ــذا م ــه، وه ــه و حيوي مرون
طويــال و الســهل ليــس صعبــا و معــا نســتمر مــن 

نجــاح الــى نجــاح و نعلــو نحــو القمــه.
• التميــز 	 عــام   2014 العــام  كان  لقــد  عبــداهلل: 

الواحــد  الفريــق  روح  تجلــت  واالبــداع  حيــث 
الفــروع  فــي مختلــف  الموظفيــن  بيــن جميــع 
واالقســام وبذلك كان هــذا العــام  مثــاال رائعــا 
للتعــاون والتنســيق لتقديــم افضــل الخدمــات 

الكــرام. لعمالئنــا 

• ــث 	 ــد كان عــام 2014 عــام التحــدي حي ــروه: لق م
اســتطعت التغلــب علــى جميــع الصعــاب بتقديــم 
افضــل اداء ممكــن و هــذا كلــه نابــع مــن الدعــم 
الشــركة  اســرة  مــن  تلقيتــه  الــذي  المســتمر 
ــام  ــادم ع ــام الق ــون الع ــة ان يك ــدة متمني المتح
ــركة  ــي الش ــرتي ف ــي و الس ــدم ل ــور والتق التط

المتحــده.
• مليئــة 	 رائعــه  و  جميلــه  ســنه  كانــت  أدهــم: 

بالنجــاح و التقــدم فــي العمــل. متمنيــا مزيــدا 
زمالئــي جميــع  و  لشــركتي  التقــدم  مــن 

• ــي 	 ــدة ف ــة المتح ــي لعائل ــدث انضمام ــكري: أح ش
شــهر 2014/08 اثــرا ايجابيــا و تغييــرا مهمــا فــي 
حياتــي العمليــة و افتخــر بانضامــي لهــذه العائلــة 
الرائعــة التــى شــعرت داخلهــا بصــدق مشــاعر 
ــك حــرص  ــن افرادهــا و كذل ــة واالخــوة بي المحب
هــذه العائلــة علــى خدمــة عمالئهــا كافــة بمهنيــة 
ــا  ــى دائم ــفافية . اتمن ــدق و ش ــكل ص ــة و ب عالي

النجــاح و التقــدم لنــا جميعــا.
• جويــس: كانــت إنطالقــة مشــرقة فــي حياتــي 	

العمليــة، بدايــة مليئــة بالنجــاح و التقــدم و تعلــم 
كل مــا هــو جديــد مــع كل خطــوة، للوصــول إلــى 
قمــة النجــاح، مــع أفضــل فريــق عمــل » الفريــق 

المتحــد«.
• عــال: عــام 2014 بالنســبة لــى هــو عــام التحــدي 	

مــن  المزيــد  واكتســاب  الوظيفــي  والتطــور 
المعرفــة والخبــره والمهــاره حــول كافــة جوانــب 
ــبة  ــكل بالنس ــة لتش ــبية والمالي ــال المحاس االعم
لــي الحافــز لبــذل المزيــد مــن الجهــد فــي العمــل 
فــي ظــل عائلتنــا الجميلــة المتحــدة اســما وفعــال 

ــا « ــن مطمئن ــا  » ك ودائم
• دالل: كانــت بدايــة مميــزة لــي  ان ابــدأ مــع عائلــة 	

االفضــل  المــكان  هــي  فالمتحــدة   , المتحــدة 
الكتســاب الخبــرة المهنيــة المثاليــة

• ــان 	 ــكر واالمتن ــن الش ــات ع ــز الكلم ــني: تعج حس
لشــركتنا المتحــدة لــألوراق الماليــة لســيدة ربــى 
ــي  ــع زمالئ ــد ولجمي ــيد أحم ــم والس ــيدة ري والس
االجتهــاد  عــام  كان  فعــاًل  عــام  مــر  بالعمــل، 
بالدعــم الــذي لقيتــه مــن الجميــع. يــدًا بيــد نحــو 

ــأذن اهلل. ــدة ب ــة متح عائل

الموظف المثالي
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ربى مسروجي العلمي
الرئيس التنفيذي

أذينة فخري عباس
ضابط اإلمتثال

شكري الدرندجي
مدير فرع غزة

عبد الله كامل هماش
مدير فرع بيت لحم

محمد أسعد البرق
مدير التداول

أمجد عبدالله عالونة
المدير المالي

ريم مسروجي بسيسو
عضو مجلس إدارة منتدب

أحمد شحدة عمار
المدير العام

موظفي الشركة المتحدة لألوراق الماليةإدارة الشركة المتحدة لألوراق المالية

زينب دار خليل
وسيط معتمد

رنا جاسر
موظفة خدمة زبائن

عال فوزي
محاسبة

سالم زهد
مسؤول خدمات

 لوجستية

أشرف أبو ناصر
موظف خدمات

 لوجستية

هيثم سليم
موظف خدمات

 لوجستية

أدهم عدوي
موظف خدمات

 لوجستية

عادل الرمالوي
موظف خدمات

 لوجستية

دالل الخليلي
محاسبة

إسراء مدموج
موظفة خدمة زبائن

محمد غزالي
موظف خدمة زبائن

داليا أبو نصر
موظفة خدمة زبائن

كمال عابد 
قسم األبحاث والتطوير

فادي طعمة
قسم األبحاث والتطوير

جويس طنوس
قسم األبحاث والتطوير

مروة كركر
وسيط معتمد

سعاد الدغمة
وسيط مالي

حسني قرادة
وسيط مالي

ضياء كمال
وسيط معتمد
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إخالء مسؤولية
تم إعداد هذا التقرير من قبل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط، وال يجب أن تعتبر 
بمثابة مشورة أو توصية في مجال االستثمار، كما انه ال يجوز بأي حال من األحوال إعادة طباعة، أو نشر، أو 
نسخ، أو توزيع هذه الوثيقة بأي طريقة دون موافقة الشركة الخطية المسبقة. جميع المعلومات واآلراء الواردة 
في هذه الوثيقة قد تم نشرها بحسن نية وقد تم استيفاءها من مصادر موثوقة، وان الشركة غير مسؤولة 
عن صحة ودقة المعلومات الواردة أدناه، حيث أن هناك مخاطر في جميع أنواع االستثمار. وعليه فان الشركة 
وموظفيها ال يتحملون أية مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر قد ينشأ عن االستناد لبعض أو جميع المعلومات 

الواردة في هذا التقرير. 

المقر الرئيسي

فلسطين- البيرة

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

  Info@United.ps 3091 242 2 970+3090 242 2 970+ هاتف                              ، فاكس                              ، بريد الكتروني

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
فرع غزة

الرمال، الجندي المجهول ،عمارة ابو ثريا، الطابق االول

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

 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

1210415

بنك القدس 

البنك األردني الكويتي 

البنك الوطني 

البنك األهلي األردني 

البنك العقاري المصري

البنك االسالمي العربي

قريبًا .... فرع جنين

حساباتنا

شارع حيفا، بجانب مبنى محافظة جنين، عمارة البريق، الطابق الرابع

2438801 4 970+2438801 4 970+هاتف                               ،   
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  طارق زياد البكري

مدينة  مواليد  من  حاسوب  مهندس  البكري،  زياد  طارق 
تخرج من جامعة عمان األهلية في   ،  1986 عام   القدس 
فكرة  عنده  تبلورت  فلسطين،  إلى  عودته  وعند  األردن، 
مع  احتكاكه  بعد  المهجرة،  الفلسطينية  القرى  توثيق 
شخصية  مبادرة  بالشتات، أطلق  الفلسطينيين  الالجئين 
فيها  يرّكز  فلسطين  في  الفوتوغرافي  التصوير  في 
1948 والبيوت والمعالم  المهّجرة عام  القرى  على توثيق 
الفلسطينية التي آلت للمحتّلين مرفقًا إياها بصور قديمة 
قبل النكبة؛ إلثبات حق الفلسطينيين بها حيث بدأ البكري 
الالجئين  عائالت  مع  يتواصل  وأصبح  كهواية  بالتصوير 
صورًا  عبره  ينشر  وكان  االجتماعي،  االعالم  خالل  من 
والمبهرة  الجميلة  المناظر  من  القراء  ليتفاجأ  لفلسطين، 
في فلسطين، غير صور الدمار والقتل التي اعتادوا على 
رؤيتها. حيث وّثق البكري حتى االن صورا للعديد من القرى 
مشروع  جانب  الى  فلسطين،  أنحاء  كافة  في  المهّجرة 
للتوثيق الشفوي قام به في مخيمات الشتات مع الجيل 

الذي واكب النكبة.

قام البكري بالعمل على توثيق قبور وشواهد الشهداء من 
الجنود األردنيين الذي سقطوا على أرض فلسطين، حيث 
عثر أثناء التصوير في أحراش اللطرون قرب مدينة القدس 
على قبور لجنود أردنيين، وشواهد قبور غير واضحة، فقام 
كما  عائالتهم  مع  وتواصل  الجنود  أسماء  ووجد  بالحفر 
قامت أيضا محطة الرؤيا  في األردن بالتعميم عليهم الى 

ان تم التواصل مع أهالي الشهداء المفقودين.

كانت  بعضهم  أردنيين،  لشهداء  قبور   8 حينها  وجد  حيث 
األردني،  الجيش  شهداء  قائمة  في  موجودة  أسماؤهم 
لكن كانت هناك أسماء لم تكن موجودة في القائمة، وأول 
شهيد تم التعرف على عائلته كان علي حسن العوران من 
لهم  لتكشف  المفقودين،  عداد  في  كان  والذي  الطفيلة 
صور طارق البكري عن مصيره الذي بقي مجهوال لسنين 
طويلة. و بصفته »حارسًا للذاكرة«، تم تخصيص معرض 
األردن  في  الملكي  الثقافي  القصر  في  للبكري  خاص 
ضمن مهرجان أسبوع »حراس الذاكرة« الذي نظمته جمعية 

الحنونة للثقافة الشعبية.

فلسطينية  ومطبوعات  منشورات  في  شهرية  زوايا  له 
كان أهمها  والخارج  له عدة معارض في فلسطين  وأقيم 
باالضافة  تونس  في  العالمي  االجتماعي  المنتدى  في 
الى معرضه القائم حاليا من نيسان لهذا العام في األردن 
الصور  حيث سيعرض مجموعة من  زلنا(  وما  )كنا  بعنوان 

التي تبين وتؤكد على الحق الفلسطيني بفلسطين.

وال  فردي،  بشكل  يعمل  البكري  أن   بالذكر  الجدير  ومن 
الى  يرسلها  التي  الصور  عن  مادي  مقابل  أي  يتلقى 
الستعادة  معه  يتواصلون  الذين  الشتات  فلسطينيي 
تبقى، فهو يؤمن  توثيقه مما  الذاكرة ولتوثيق ما يمكن 
وانساني.  وطني  واجب  بل  عماًل،  ليس  به  يقوم  ما  أن 
ويؤمن أن الذاكرة حق إنساني غير قابل لإلنكار وأن الذاكرة 

هي الهوية.  

www.facebook.com/Tarek.Bakri.Photography
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