


الشركة املتحدة لألوراق املالية2



المحتويات 
5من نحن

6رؤيتنا و رسالتنا و قيمنا

8كلمة الشركة

10مجلس االدارة

12أعضاء مجلس االدارة 

14اإلدارة التنفيذية 

17الهيكل التنظيمي

18أداء عام 2018

19مؤشر القدس و مؤشرات األسواق العربية )كما في نهاية عام 2018(

20ملخص التداول لعام 2018

ــي  ــا ف ــطين كم ــة فلس ــي بورص ــة ف ــركات المدرج ــداول للش ــر الت تقري
31/12/2018

24

26ملخص البيانات المدققة 2018

27ملخص أداء البورصة )2018-2012(

ــطين  ــة فلس ــي بورص ــة ف ــركات المدرج ــة للش ــة األولي ــج المالي النتائ
لعــام 2018

28

30أخبار الشركات المدرجة و المؤسسات العامة

اجتماعــات الهيئــات العامــة وتوزيعــات األربــاح فــي عــام 2018 عــن 
األربــاح المحققــة فــي الســنة الماليــة 2017:

36

مواعيــد اجتماعــات مجالــس ادارة الشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة فــي 
بورصــة فلســطين و هيئاتهــا العامــة و توصيــات للعــام 2018

37

39طاقم الشركة

3 



إحــدى شــركات  المالیــة ھــي  لــأوراق  المتحــدة  الشــركة 
ــاء  ــركات االعض ــل الش ــن أوائ ــي م ــروجي، وھ ــة مس مجموع
المرخصــة مــن بورصــة فلســطين منــذ انطالقتهــا عــام 
ــة  ــاطة المالی ــات الوس ــدة خدم ــركة المتح ــر الش 1997، وتوف
ــات  ــن البورص ــد م ــطين والعدي ــة فلس ــي بورص ــا ف لعمالئه

ــة  ــة والعالمي اإلقليمي
حملــت الشــركة طــوال الســنوات الماضيــة شــعار" كــن 
احتياجــات  تلبيــة  علــى  حرصهــا  ليعكــس  مطمئنــاً" 
ايمانهــا  ويعكــس  اســتثماراتهم  وتنميــة  المســتثمرين 
االفضــل.  علــى  الحصــول  الدائــم فــي  المســتثمر  بحــق 
الشــركة  بیــن  المتبادلــة  الثقــة  تعزيــز  باإلضافــة 
الذيــن  المســتثمرين  مقدمتهــم  وفــي  العمــل  وشــركاء 
أن  تحــرص  المتحــدة  فالشــركة  بهــا،  ثقتهــم  وضعــوا 
المحدثــة  والتقاريــر  المعلومــات  لمســتثمريها  تقــدم 
ــا  ــركات، كم ــج الش ــى أداء ونتائ ــد عل ــي تعتم ــة  الت والموثوق
ــذي  زاد  ــر وال ــب المخاط ــج تجن ــل بنه ــركة العم ــزم الش تلت
 مــن هــذه الثقــة المتبادلــة وعــزز شــعار "كــن مطمئنــاً".
ــو  ــي« ه ــتمال المال ــأن » االش ــن بـ ــدة تؤم ــركة المتح إن الش
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حــق كل مواطــن بالحصــول علــى الخدمــة االســتثمارية 
المناســبة لــه وتعزيــز وصــول كافــة فئــات المجتمــع إلى 
الخدمــات والمنتجــات الماليــة، لــذا فالشــركة المتحــدة 
ــاطة  ــركات الوس ــد ش ــى صعي ــاراً عل ــع انتش ــي األوس ه
الماليــة فــي فلســطين، فباإلضافــة الــى مقرهــا الرئيــس 
ــالل  ــن خ ــا م ــدم خدماته ــا تق ــرة ، فإنه ــة البي ــي مدين ف
فروعهــا فــي كل مــن جنيــن ونابلــس وبيــت لحــم 

ــة غــزة. ومدين
الشــركة المتحــدة تــرى بأنهــا جــزء ال يتجــزأ من النســيج 
الوطنــي الفلســطيني، وتــرى أن مشــاركتها المجتمعية 
الشــركة  قامــت  لــذا  واجباتهــا،  صلــب  مــن  هــي 
ــن  ــد م ــع العدي ــبيك م ــم والتش ــرات تفاه ــع مذك بتوقي
وتســتقبل  الفلســطينية،  والجامعــات  المؤسســات 
طلبــة ومتدربيــن وزائريــن فــي مقراتهــا، وتســتثمر 
فــي التوعيــة االســتثمارية بالشــراكة مــع مؤسســات 
أخــرى، تســعى مــن خــالل ذلــك الــى التعريــف ببورصــة 
 فلســطين وجــدوى االســتثمار فــي االوراق الماليــة. 
إن االســتثمار االكبــر للشــركة المتحــدة هــو اســتثمارها 

ــه خــالل  ــذي ُصقلــت خبرات ــق عمــل الشــركة، ال بفري
قدراتــه  تعزيــز  وتــم  الماضيــة،  ســنة  العشــرين 
ــة، كان  ــة المتخصص ــدورات التدريبي ــن ال ــد م بالعدي
وال زال، االســاس الــذي حقــق للشــركة نجاحاتهــا، 
اســتثمارية  خدمــة  أفضــل  للمســتثمرين  وقــدم 
ــداول وإدارة  ــاث والت ــر االبح ــو دوائ ــة. فموظف ممكن
المحافــظ وعنايــة الزبائــن وبمــا لديهــم مــن خبــرات 
فــي  القــرار  وألصحــاب  للمســتثمرين  يوفــرون 
ــر  ــة وتقاري ــوث معمق ــتثمارية بح ــات االس المؤسس
تســاعدهم علــى اتخــاذ القــرار المناســب، وتهيــئ 
لهــم أفضــل الفــرص االســتثمارية الممكنــة محليــاً 

وإقليميــاً.
والشفاف للشــركة  االيجابــي  التعــاون  عالقــة  إن 
المتحــدة مــع الجهــات الرقابيــة فــي هيئــة ســوق 
رأس المــال الفلســطينية، والجهــود الحثيثــة لــإدارة 
الماليــة ولجنــة التدقيــق واالمتثــال فــي الشــركة 
أثمــرت عــن تطبيــق أعلــى معاييــر الســالمة واألمــان 

ــي. ــتثمار المال ــال االس ــي مج ف

من نحن
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رؤيتنا:
األمثــل  والخيــار  األول  العنــوان  نكــون  أن 

الماليــة.  األســواق  فــي  لالســتثمار 

رسالتنا:
لــأوراق  المتحــدة  الشــركة  فــي  نحــرص 
الماليــة علــى خدمــة مســتثمرينا مــن خــالل 
أكبــر فريــق عمــل كفــؤ فــي فلســطين، إيمانــاً 
ــة  ــر البيئ ــي تطوي ــاركة ف ــرورة المش ــا بض من

االســتثمارية. 

ــع  ــن المجتم ــزأ م ــزء ال يتج ــن ج ــون: نح متعاون
الفلســطيني ونطمــح إلــى خدمــة مجتمعنــا 

ومســتثمرينا بأفضــل طريقــة ممكنــة.  

وتعليمــات هيئــة ســوق  بقوانيــن  ملتزمــون: 
فلســطين. وبورصــة  المــال  رأس 

فــي  عمــل  فريــق  أفضــل  لدينــا  مهنيــون: 
فلســطين لخدمة المســتثمرين بأفضــل طريقة 
ــتمر. ــم المس ــب والتعلي ــك بالتدري ــة وذل  ممكن
متواصلــون: مــع الشــركات الماليــة الفلســطينية 
فــي  للمســاهمة  العالميــة  الشــركات  ومــع 

ــي.  ــاع المال ــر القط تطوي

وذلــك  واالبتــكار  التجديــد  نحــو  منفتحــون: 
التطــورات  يناســب  بمــا  العمــل  الســتمرارية 

والعالميــة. المحليــة  الماليــة 

بــأن  إيماننــا  خــالل  وذلــك مــن  مبــادئ:  ذوي 
عملنــا يحمــل رســالة إنســانية واســتثمارية فــي 

آن واحــد.

ــأن تكــون شــركتنا هــي الخيــار األول  مهتمــون: ب
ــتثمرين. للمس

العمــل  مــن  المجــال  هــذا  فــي  مؤمنــون: 
فيــه.  واالســتمرار  لالســتثمار  ومســتعدون 

قيمنا:
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خدمات الشركة:
خدمــة التــداول فــي العديــد مــن األســواق اإلقليمية 

والعالمية.
كمــا  المحافــظ،  وإدارة  اإللكترونــي  التــداول  خدمــة 
ومســتمر  دوري  بشــكل  االطــالع  للزبائــن  يمكــن 
ــهرية  ــة والش ــداول اليومي ــرات الت ــر ونش ــى التقاري عل

والســنوية.
توفــر دائــرة مســتقلة لأبحــاث تضــم كفــاءات 
ــي  ــام ف ــدار الع ــى م ــل عل ــزة وتعم ــة متمي علمي

تتبــع الســوق المحلــي واإلقليمــي.
ــاً  ــال هاتفي ــالل االتص ــن خ ــر م ــد األوام ــة تأكي خدم
ــراء.  ــع والش ــر البي ــن أوام ــد م ــن للتأك ــى الزبائ عل
وأيضــاً خدمــة الواتــس اب نلخــص فيهــا حركــة 

ــي. ــكل يوم ــوق بش الس
ــبوعية  ــة وأس ــر يومي ــن بتقاري ــد الزبائ ــة تزوي خدم
فتــرة،  لــكل  األســواق  وضــع  تلخــص  وشــهرية 
وعمــل المقارنــات الالزمــة والتحليــالت الماليــة 

مــن خــالل البريــد االلكترونــي. 

األسواق التي نعمل بها:
تعمل الشركة المتحدة في األسواق المالية لكل 

من فلسطين واألردن ودبي وأبو ظبي ومصر 
 والسعودية والسوق االمريكي 

 المدقق الخارجي 
Price Waterhouse Coopers 

 المدقق الداخلي 
Deloitte 

 المستشار القانوني 
إتقان للخدمات االستشارية

دوائر الشركة:
دائرة العناية بالزبائن وخدمات اإليداع والتحويل 

دائرة األبحاث وتطوير األعمال

دائرة التداول

الدائرة المالية 

الدائرة اإلدارية 

فروع الشركة:
تمتلــك الشــركة 4 فــروع منتشــرة فــي الضفــة 
ــي  ــر الرئيس ــى المق ــة إل ــزة، باإلضاف ــة وغ الغربي
فــي مدينــة رام اللــه. ويأتــي هــذا القــرار مــن 
واالنتشــار  للتوســع  الشــركة  رؤيــة  منطلــق 
والوصــول إلــى كافــة المســتثمرين. حيــث أن 
تفرعــا  األكثــر  هــي  اليــوم  المتحــدة  الشــركة 

وتوظيفــا بيــن الشــركات االعضــاء.
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يســعدنا تجــدد اللقــاء بكــم مــن خــالل تقريرنــا 
ــم  ــن أيديك ــع بي ــن نض ــا نح ــر، فه ــنوي العاش الس
ــواء  ــل أج ــي ظ ــي ف ــذي يأت ــام 2018، وال ــا للع تقريرن
عمومــاً  المنطقــة  ســادت  صعبــة  سياســية 
وفلســطين خصوصــاً، والتــي القــت بظاللهــا علــى 
ــى أداء  ــلباً عل ــت س ــة وانعكس ــاع االقتصادي االوض
جميــع االســواق الماليــة العربيــة بمــا فيهــا بورصــة 
ــدة  ــركة المتح ــإن الش ــك ف ــم كل ذل ــطين. رغ فلس
ــرة  ــن خب ــا م ــر لطواقمه ــا توف ــل م ــت بفض تمكن
التعامــل  مــن  الســابقة  الســنوات  مــدى  علــى 
ــات  ــل الخدم ــم أفض ــرات وتقدي ــذه المتغي ــع ه م
لمســتثمريها وفــق منهجيــة إدارة المخاطــر التــي 
اعتمدتهــا الشــركة والتــي تــم تعزيزهــا بالعديــد 
ــة  ــالل المتابع ــن خ ــراءات، وم ــات واالج ــن الدراس م
اليوميــة والحثيثــة لحــركات تلــك االســواق مــن 
قبــل كــوادر دائرتــي التــداول واالبحــاث. كمــا بذلــت 
وعنايــة  ماليــة  مــن  المســاندة  الدوائــر  طواقــم 
الشــركة  فــروع  وكــوادر  وإدارات  وامتثــال  زبائــن 
ــم  ــت لح ــس وبي ــن ونابل ــزة وجني ــن غ ــي كل م ف
المســتثمرين  مــع  للتواصــل  مضاعفــة  جهــود 
وتزويدهــم بــأدق البيانــات والتقاريــر حــول االســواق 
التــي تتــداول الشــركة بهــا  وتزويدهــم باالخبــار 
المبنيــة علــى الحقائــق ال علــى االشــاعات واالخبــار 
المغرضــة، ولهــذا الغــرض أدخلــت الشــركة خدمــة 
الواتــس آب لتوصيــل المعلومــة بالوقت المناســب 

لمســتثميرها.

مستثمرينا االعزاء

تحية احترام وتقدير وبعد؛

الشركة املتحدة لألوراق املالية8



الشركة المتحدة لأوراق المالية

فــي  نملكــه  مــا  أغلــى  االفاضــل،  مســتثمرينا 
ــا  ــا وبأدائن ــم بن ــم وايمانك ــدة ثقتك ــركة المتح الش
والــذي يبقينــا فــي المقدمــة عامــاً بعــد عــام، ومــن 
ــن  ــدارة بي ــع الص ــا بموق ــك احتفاظن ــس ذل مقايي
شــركات الوســاطة فــي فلســطين مــن حيــث عــدد 
الصفقــات المنفــذة فــي البورصــة وعــدد الفــروع 
االســواق  فــي  التوســع  الوطــن،  مســتوى  علــى 

الخارجيــة.
ــداً، إال أن نشــكر  ال يســعنا ونحــن ندخــل عامــاً جدي
مســتثمرينا الكــرام علــى ثقتهــم بنــا ونعدهــم بــأن 
ــم أفضــل الخدمــات  نبقــى دومــا الســباقين بتقدي
وبأعلــى مســتوى مــن األمــان والشــفافية، ونثمــن 
الجهــود الجبــارة التــي بذلــت مــن اجــل تقديــم 

ــتثمار. ــم االس ــي عال ــل ف االفض
لشــركائنا فــي  والتقديــر  بالشــكر  ونتوجــه  كمــا 
المــال  رأس  ســوق  وهيئــة  فلســطين  بورصــة 
الفلســطينية علــى مــا يقدمونــه مــن رعايــة وتوجيه 
وعلــى مــا يبذلونــه مــن جهــود للحفــاظ علــى قطــاع 
ــن  ــاع م ــذا القط ــا له ــره، لم ــة وتطوي االوراق المالي

ــي. ــا الوطن ــي اقتصادن ــة ف أهمي

9 



مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

يشغل حالياً:
الرئيس التنفيذي لمجموعة مسروجي/ عضو 	 

مجلس إدارة مجموعة مسروجي
رئيس مجلس إدارة -شركة اركو ميد للتجهيزات 	 

الطبية
رئيس مجلس إدارة -شركة البرق للخدمات 	 

التجارية
عضو مجلس إدارة-شركة زون تكنولوجيز	 
رئيس اتحاد موردي االدوية والتجهيزات الطبية 	 

الفلسطيني
عضو مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية	 
عضو المجلس االعلى للشراء العام الفلسطيني	 
عضو اللجنة الفنية الدوائية الفلسطينية العليا	 
عضو جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا	 
عضو نقابة الصيادلة الفلسطينيين	 
عضو جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت	 
عضو في العديد من المؤسسات االقتصادية 	 

واالجتماعية

يشغل حالياً: 
رئيس مجلس إدارة شركة زون تكنولوجيز 	 
رئيس مجلس إدارة شركة فراتيلو سوفت وير 	 

هاوس
عضو ومؤسس اتحاد شركات انظمة المعلومات 	 
عضو ومؤسس جمعية االنترنت فلسطين. 	 
عضو ومؤسس الهيئة الوطنية الفلسطينية 	 

لمسميات االنترنت.
عضو ومؤسس مشارك بدالة االنترنت الفلسطينية.	 
عضو اللجنة االستشارية لبلدية رام الله. 	 

 الدكتور هيثم محمد مسروجي 

رئيس مجلس اإلدارة 

بكالوريوس صيدلة وماجستير إدارة االعمال 

 السيد معن »محمد طالب« بسيسو

نائب رئيس مجلس اإلدارة

 بكالوريوس هندسة كمبيوتر

الشركة املتحدة لألوراق املالية12



تشغل حالياً: 
عضو مجلس إدارة بنك القدس	 
 عضو مجلس إدارة مجموعة 	 

مسروجي 
عضو الغرفة التجارية الصناعية 	 

العربية-القدس
عضو مجلس ادارة مركز الفن 	 

الشعبي 
عضو مجلس إدارة طباق للنشر 	 

والتوزيع 
عضو جمعية إنعاش األسرة 	 
عضو معهد األبحاث التطبيقية- 	 

القدس )أريج(
عضو المبادرة الفلسطينية لتعميق 	 

الحوار العالمي والديمقراطية )مفتاح( 
عضو جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت  	 
عضو منتدى سيدات االعمال 	 
عضو جمعية حماية المستهلك 	 
عضو جمعية جيل األمل	 

يشغل حالياً: 
رئيس مجلس إدارة شركة مدى 	 

لخدمات اإلنترنت

تشغل حالياً: 
أمين سر مجلس إدارة مجموعة 	 

مسروجي
عضو مجلس إدارة مجموعة 	 

مسروجي
عضو مجلس إدارة شركة زون 	 

تكنولوجيز
عضو منتدى سيدات األعمال 	 
عضو مجلس إدارة جمعية حماية 	 

المستهلك 
عضو جمعية إنعاش األسرة	 
عضو جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت 	 

 السيدة ربى مسروجي 

الرئيس التنفيذي 

ماجستير إدارة أعمال

السيدة ريم مسروجي بسيسو

عضو مجلس إدارة 

ماجستير إدارة أعمال

 السيد محمد داود العلمي

عضو مجلس إدارة 

بكالوريوس محاسبة
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اإلدارة التنفيذية
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اإلدارة التنفيذية

 ربى مسروجي 
الرئيس التنفيذي 

محمد عباس
 مدير الدائرة المالية

أمجد عالونة
مدير فرع جنين

أحمد عمار
 المدير العام 

أذينة فخري عباس
 المدير االداري

محمد أسعد البرق
 مدير فرع نابلس

عبد الله كامل هماش
 مدير منطقة الجنوب

شادي شاهين
مدير دائرة األبحاث وتطوير األعمال 

زينب دار خليل
مدير دائرة العناية بالزبائن
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 الشركة المتحدة لألوراق المالية 

مجلس
االدارة

التدقيق الداخلي

دائرة األبحاث 
وتطوير األعمال

األبحاث
والتقارير

شؤون 
الموظفين

سوق
فلسطين

تكنولوجيا 
المعلومات

أسواق اقليمية 
ودولية

عالقات الهيئة 
والسوق

المحاسبةالفروع

المشتريات التسويق

الدائرة االداريةالدائرة الماليةدائرة التداول

الرئيس التنفيذي

المدير العام

ضابط االمتثال

مساعد المدير العام

دائرة العناية 
بالزبائن وخدمات 
االيداع والتحويل

الهيكل التنظيمي
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أداء عام 2018:
ــن  ــبة %30.16 م ــام 2018 بنس ــالل ع ــذة خ ــات المنف ــدد الصفق ــث ع ــن حي ــز االول م ــى المرك ــركة عل ــت الش حصل
اجمالــي عــدد الصفقــات. كمــا حصلــت الشــركة علــى المركــز الثانــي مــن حيــث عــدد الحســابات المفتوحــة، والبالــغ 
ــى  ــة ال ــاباً. باإلضاف ــة 5,748 حس ــابات المفتوح ــدد الحس ــي ع ــح إجمال ــام 2018. ليصب ــالل ع ــاباً خ ــا 481 حس عدده
حصــول الشــركة علــى المركــز الثالــث مــن حيــث قيــم التــداوالت فــي بورصــة فلســطين حيــث بلغــت 118,017,028 

دوالر بنســبة 18.54%.

201620172018

125,010,452180,332,672118,017,028حجم تداوالت الشركة في بورصة فلسطين )دوالر(

%18.54%20.04%14.5حصة الشركة من حجم التداول في بورصة فلسطين )%(

14,42025,23721,129عدد الصفقات 

%30.16%23.72%21.19عدد الصفقات )%(

817571481عدد الحسابات المفتوحة خالل عام 2018

%21.49%18.47%22.73عدد الحسابات المفتوحة خالل عام 2018 )%(
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مؤشر القدس ومؤشرات االسواق العربية والعالمية
)كما في نهاية عام 2018(:

حــول نشــاط العــام 2018 مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه، 
شــهد مؤشــر القــدس انخفاضــاً ملحوظــاً بلــغ مــا نســبته 
ــد  ــاً عن ــبقه 2017، مغلق ــذي س ــام ال ــالق الع ــن إغ %7.87 ع
مســتوى 529.35 نقطــة، وقــد ســجل المؤشــر أعلــى قيمــة 
إغــالق لــه خــالل العــام 2018 عنــد مســتوى 590.10 نقطــة 
أي بارتفــاع بنســبة %10.29 عــن إغــالق العــام 2017. يعــود 
ــى  ــة ال ــيولة باإلضاف ــي الس ــح ف ــبب ش ــع بس ــذا التراج ه
األوضــاع السياســية واألمنيــة التــي تتالــت على فلســطين 

طــوال عــام 2018.

 األداء الضعيــف لبورصــة فلســطين كان جــزءا مــن حالــة 
ــرت ســلبا علــى مجمــل أســواق المــال  اقليميــة عامــة أث
فــي المنطقــة العربيــة، اذ اقتصــرت المكاســب علــى عــدد 
ــوق  ــر س ــل مؤش ــد حص ــواق، فق ــك األس ــن تل ــدود م مح
قطــر علــى المرتبــة األولــى علــى مســتوى البورصــات 
العربيــة، حيــث اغلــق المؤشــر فــي نهايــة عــام 2018 علــى 
العــام  بنســبة %20.80 عــن  10,299.01 نقطــة، مرتفعــاً 
الماضــي. امــا بالنســبة لباقــي االســوق العربيــة فقــد 
تباينــت نســب التغيــر فــي مؤشــراتها، فمنهــا مــن اغلــق 

ــاً.  ــا منخفض ــاً ومنه مرتفع

لكــن بورصــة فلســطين علــى موعــد مــع إدراجــات جديــدة، 
تشــكل ســببا لبعــض مــن التفــاؤل فــي العــام 2019، 
اإلســالمي  الصفــا  مصــرف  الجديــدة  اإلدراجــات  وأبــرز 
وشــركة تمكيــن للتأميــن، فيمــا تجــري مفاوضــات إلدراج 
كل مــن شــركة المشــروبات الوطنيــة صاحبــة امتيــاز 
تعبئــة وتســويق منتجــات كوكاكــوال العالميــة، والجامعــة 
ــى مشــاورات إلدخــال أدوات  ــة، إضافــة إل ــة األمريكي العربي

ــهم. ــب األس ــى جان ــدة إل ــة جدي مالي
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أداء بورصة فلسطين مقارنة مع أسواق المال العربية 
خالل عام 2018

أمريــكا رســوما علــى بضائــع صينيــة بنســبة 10 % تقــدر بـــ 
200 مليــار دوالر، فــي المقابــل فرضــت الصيــن رســوما بـــ 

60 مليــار دوالر علــى بضائــع أمريكيــة.

أســعار النفــط: شــهد العــام الماضــي تذبــذب أســعار النفط 
منهيــا عــام 2018 علــى تراجــع بـــ %20 عند ســعر 53.9 دوالر 
ــروض  ــة المع ــاه تخم ــاوف تج ــادة المخ ــة زي ــك نتيج وذل
ــاج  ــات اإلنت ــادة كمي ــي وزي ــب العالم ــع الطل ــبب تراج بس

عوضــا للنقــص اإليرانــي

انهيــار بعــض العمــالت أمــام الــدوالر األمريكــي: البيــزو 
ارتفــاع  نتيجــة  قيمتــه  مــن   50% خســر  األرجنتينــي: 
التضخــم واألزمــة الماليــة التــي تواجههــا البــالد وعــدم 
مقــدرة الحكومــة علــى ســداد الديــون. الليــرة التركيــة: 
العجــز فــي ميــزان  ارتفــاع  فقــدت نحــو %29 بســبب 
االئتمانــي  التصنيــف  وتراجــع  التركــي،  المدفوعــات 
لالقتصــاد التركــي، إضافــة إلــى تدنــي مســتويات احتياطــي 

التضخــم. النقــد األجنبــي، وارتفــاع 

ــعار  ــع أس ــي برف ــام الفيدرال ــدة: ق ــعار الفائ ــي وأس الفيدرال
الفائــدة 4 مــرات خــالل عــام 2018، لتصــل أســعار الفائــدة 

ــى 2.50%. إل

الماضــي  نوفمبــر  شــهر  جــاء  والبريكســت:  بريطانيــا 
باالتفــاق علــى مســودة البريكســت بخــروج بريطانيــا مــن 

المنطقــة األوروبيــة.

األســهم  لمؤشــرات  بالنســبة  امــا 
ــن  ــدا م ــام 2018 عدي ــهد ع ــة، ش العالمي
األحــداث الجوهريــة التــي لعبــت دورا 
التــداوالت بشــكل  مهمــا فــي حركــة 
الحــرب  يلــي:  كمــا  وهــي  مباشــر، 
التجاريــة بيــن أمريــكا والصيــن: تمثلــت 
البضائــع  علــى  رســوم  فــرض  فــي 
المتبادلــة بيــن البلدبــن، حيــث فرضــت 
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اإلغالق األسبوعي لمؤشر القدس
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اإلغالق الشهري لمؤشر القدس
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اإلغالق اليومي لمؤشر القدس

ملخص التداول لعام 2018
ــبة 7.87%  ــة اي بنس ــاً 45.23 نقط ــة، منخفض ــتوى 529.35 نقط ــى مس ــام 2018 عل ــة الع ــدس نهاي ــر الق ــق مؤش أغل
عــن اغــالق عــام 2017. حيــث كان مؤشــر قطــاع التأميــن األكثــر ارتفاعــا بيــن المؤشــرات، مرتفعــا بنســبة 27.96%، 
هــذا وارتفــع مؤشــر قطــاع الصناعــة بنســبة %0.49. فــي حيــن انخفــض مؤشــر قطــاع البنــوك والخدمــات الماليــة 
بنســبة %8.54. وانخفــض مؤشــر قطــاع الخدمــات بنســبة %7.90، وانخفــض مؤشــر قطاع االســتثمار بنســبة 7.61%.

حقــق مؤشــر القــدس أعلــى ســعر إغــالق خــالل عــام 2018 فــي تاريــخ 15/02/2018، حيــث أغلــق علــى 590.10 نقطــة. 
بينمــا وصــل إلــى أدنــى ســعر إغــالق خــالل العــام فــي تاريــخ 31/10/2018، حيــث أغلــق علــى 522.83 نقطــة.

 االفتتاحالمؤشر )2018(
Open

 االغالق 
Close

 التغير
Change

-%574.58529.357.87مؤشر القدس

-%310.86293.025.74العام

-%164.03150.038.54مؤشر البنوك والخدمات المالية

%98.1698.640.49مؤشر الصناعة

%9390.7627.96. 70مؤشر التأمين

-%30.5028.187.61مؤشر االستثمار

-%43.5440.107.90مؤشر الخدمات

الشركة املتحدة لألوراق املالية20



-31.41%
-23.08%
-22.50%

-21.15%
-21.05%

18.69%
31.23%
33.90%
62.50%
85.19% 

الشركات الخمس األكثر ارتفاعا

MIC85.19%

AIG62.50%

NAPCO33.90%

PICO31.23%

APIC18.69%

الشركات الخمس األكثر انخفاضا

TIC-31.41%

SANAD-23.08%

GMC-22.50%

OOREDOO-21.15%

JREI-21.05%

التغير ملخص بيانات التداول 
 20182017 

%2432430.00عدد جلسات التداول 

%34.16-35,03053,205عدد الصفقات

%31.75-185,071,060271,163,750عدد األسهم المتداولة

%24.64-353,476,020469,070,221قيمة األسهم المتداولة

%24.64-1,454,6341,930,330المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة )دوالر(

%4.02-3,734,921,0193,891,495,531القيمة السوقية )دوالر(

قيم واحجام التداول

عقــد خــالل عــام 2018 )243( جلســة تــداول بلــغ خاللهــا عــدد األســهم المتداولــة 185,071,060 ســهم بانخفــاض بلغــت 
نســبته %31.75 عــن عــدد األســهم المتداولــة خــالل عــام 2017، بينمــا بلغــت قيمــة األســهم المتداولــة 353,476,020 
ــدل  ــغ المع ــد بل ــذا وق ــبته %24.64، ه ــت نس ــاض بلغ ــام 2017، بانخف ــالل ع ــع 469,070,221 دوالر خ ــة م دوالر مقارن
اليومــي لقيمــة األســهم المتداولــة 1,454,634 دوالر خــالل عــام 2018، مقارنــة مــع 1,930,330 دوالر خالل العام الســابق.

APIC

PICO

NAPCO

APIC

MIC

TIC

SANAD

GMC

OOREDOO

JREI
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Others
41.77%

Others
34.03%

ISBK
20.17%

ISBK
23.56%

PADICO
11.63%

PALTEL
13.93%

AIG
9.23

BOP
11.89%

BOP
9.16

QUDS
8.40%

PIBC
8.04

APIC
8.19%

الشركات الخمسة األكثر نشاطا من حيث الحجم

قيمة األسهم المتداولة )دوالر(عدد األسهم المتداولة في 2018 القيمة السوقية )دوالر(

قطاع الخدماتقطاع االستثمارقطاع التأمينقطاع الصناعةقطاع البنوك والخدماات المالية

الشركات الخمسة األكثر ارتفاعا من حيث القيمة

عدد القطاع
الشركات

عدد األسهم 
المتداولة في 2018

قيمة األسهم 
المتداولة )دوالر(

القيمة السوقية 
)دوالر( 

كما في 31/12/2018خالل عام 2018  

789,006,409184,465,0381,143,512,854قطاع البنوك والخدمات المالية

134,537,02712,917,438395,190,966قطاع الصناعة

721,996,47122,829,535206,766,000قطاع التأمين

1046,098,99767,202,307803,889,873قطاع االستثمار

1123,432,15666,061,7011,185,561,326قطاع الخدمات

48185,071,060353,476,0203,734,921,019اجمالي السوق

48%31%52%19% 32%

11%4%6%19% 5%21% 2%12%25%

13%

قطاعات بورصة فلسطين

الشركة املتحدة لألوراق املالية22



عدد األسهم المتداولة القيمة السوقية )دوالر(قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

القيمة السوقية
ــع  ــة م ــه 3,734,921,019 دوالر مقارن ــا قيمت ــام 2018 م ــة ع ــي نهاي ــطين ف ــة فلس ــوقية لبورص ــة الس ــت القيم بلغ
3,891,495,531 دوالر للعــام 2017، بانخفــاض بلغــت نســبته %4.02. علمــاً بــأن قطــاع الخدمــات يشــكل مــا نســبته 
ــة  ــي نهاي ــا ف ــبة %30.62 كم ــة بنس ــات المالي ــوك والخدم ــاع البن ــه قط ــوقية، يلي ــة الس ــي القيم ــن إجمال %31.74 م
ــوقية،  ــة الس ــي القيم ــن اجمال ــبة %21.52 م ــتثمار بنس ــاع االس ــم قط ــوقية، ث ــة الس ــي القيم ــن اجمال ــام 2018 م ع
ــه الســوقية  ــي القيمــة الســوقية. أمــا قطــاع التأميــن، تشــكل قيمت وقطــاع الصناعــة بنســبة %10.58 مــن اجمال

ــام 2018. ــة ع ــوقية لنهاي ــة الس ــي القيم ــن إجمال ــبة، %5.54 م ــر نس أصغ

عدد األسهم 
المتداولة

قيمة األسهم 
المتداولة )دوالر(

عدد 
جلسات 
التداول

عدد 
الصفقات

القيمة 
السوقية )دوالر(

مؤشر 
القدس

التغير 
الشهري 

في مؤشر 
القدس

%3,912,839,412574.910.06  3,924  20  36,814,084  21,122,368  كانون ثاني

%3,981,175,807584.611.69  3,763  20  26,996,117  14,243,591  شباط

%3.26-3,904,880,970565.57  3,746  20  106,519,643  48,942,457  آذار

%4.87-3,731,103,556538.02  3,215  22  30,783,868  14,483,498  نيسان

%3,789,343,099542.190.78  2,887  21  20,557,365  10,611,571  أيار

%0.28-3,784,396,651540.67  2,661  17  21,393,928  10,078,307  حزيران

%0.68-3,754,697,566536.99  3,068  23  23,726,815  12,764,998  تموز

%0.02-3,758,508,629536.9  2,755  18  18,688,583  13,590,203  أب

%1.51-3,718,699,632528.81  3,250  20  27,135,381  14,565,313  أيلول

%1.13-3,707,056,274522.83  2,277  22  13,053,840  8,242,550  تشرين اول

%3,727,165,669527.120.82  1,704  19  10,025,868  8,445,349  تشرين ثاني

%3,734,921,019529.350.42  1,780  21  17,780,528  7,980,855  كانون أول

التغير من 3,734,921,019 35,030 243  353,476,020  185,071,060  إجمالي 2018
بداية العام 
حتى نهايته

-7.87%
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تصنيف رمز السهماسم الشركة
السوق

عملة 
التداول

 أدنى سعر
تداول

أعلى سعر 
تداول

 سعر االغالق
2018

 سعر االغالق
السابق 2017

نسبة 
التغير )%(

عدد 
قيمة األسهم عدد األسهمالعقود

المتداولة )دوالر(
القيمة السوقية 

بالدوالر 31/12/2018
 14,300,000.00  23,751.53  19,033.00  46.00 1.21.31.31.1711.11دوالرABRAJ2شركة ابراج الوطنية

 15,541,899.35  3,520,491.09  4,648,457.00  82.00 0.410.630.560.4914.29دينارAHC2  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
 117,750,000.00  3,008,121.91  1,829,214.00  467.00 10.8-1.51.811.571.76دوالرAIB1  البنك االسالمي العربي

 15,600,000.00  5,681,211.07  17,075,008.00  2,918.00 0.250.440.390.2462.5دوالرAIG1 المجموعة األهلية للتأمين
 13,751,760.75  176,728.46  19,680.00  30.00 66.616.568.33دينارAPC2 العربية لصناعة الدهانات

 192,700,000.00  28,942,021.81  13,102,137.00  2,822.00 1.972.352.351.9818.69دوالرAPIC1الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أيبك)
 5,507,757.55  336,679.26  425,185.00  64.00 0.70.80.710.71.43دوالرAQARIYA2العقارية التجارية لالستثمار

 11,332,126.18  147,676.70  124,260.00  65.00 8.6-0.740.90.850.93دينارARAB2 المستثمرون العرب
 401,504.87    -    -    - --0.30.3----دينارARE2  المؤسسة العقارية العربية

 49,286,310.53  61,836.33  17,091.00  34.00 0.76-2.42.752.62.62دينارAZIZA2 دواجن فلسطين
 23,695,341.60  267,553.69  79,084.00  49.00 2.392.42.42.40دينارBJP2بيت جاال لصناعة األدوية

 464,000,000.00  42,010,763.64  16,948,877.00  3,676.00 12.45-2.252.672.322.65دوالرBOP1  بنك فلسطين 
 97,672,341.14  4,863,165.36  923,602.00  268.00 4.81-5.065.55.145.4دوالرBPC1 بيرزيت لألدوية

 2,115,655.50  55,913.95  19,821.00  16.00 22.1220دينارELECTRODE2مصنع الشرق لإللكترود المساهمة العامة المحدودة
 391,690.95    -    -    - --0.070.07----دوالرGCOM2جلوبال كوم لالتصاالت

 13,117,064.10  1,381,159.51  1,189,071.00  547.00 22.5-0.620.970.620.8دينارGMC1 مطاحن القمح الذهبي
 17,376,000.00  478,706.23  234,125.00  175.00 1.552.41.811.5814.56دوالرGUI2العالمية المتحدة للتأمين

 136,900,000.00  83,265,139.76  37,334,833.00  1,648.00 13.95-1.762.281.852.15دوالرISBK1البنك اإلسالمي الفلسطيني
 11,988,714.50  290,314.74  243,785.00  262.00 5.56-0.70.990.850.9دينارJCC1 سجاير القدس

 58,320,000.00  3,423,388.45  1,057,349.00  568.00 0.61-33.73.243.26دوالرJPH1 القدس للمستحضرات الطبية
 3,000,000.00  34,560.00  108,779.00  35.00 21.05-0.280.370.30.38دوالرJREI2 القدس لالستثمارات العقارية

 2,468,264.75  1,754.02  482.00  7.00 6.02-2.42.652.52.66دينارLADAEN2  فلسطين لصناعات اللدائن
 10,400,000.00  522,718.58  270,482.00  93.00 1.132.121.0885.19دوالرMIC2 المشرق للتأمين  

 7,688,292.09  386,422.00  355,275.00  237.00 0.610.910.790.5933.9دينارNAPCO2الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت
 4,650,000.00  240,519.15  261,614.00  116.00 9.71-0.841.060.931.03دوالرNCI2الوطنية لصناعة الكرتون

 57,750,000.00  6,760,046.38  1,651,502.00  429.00 3.234.853.853.316.67دوالرNIC1 التأمين الوطنية
 7,395,473.31  429,278.63  181,468.00  16.00 1.471.851.651.4712.24دينارNSC2 مركز نابلس الجراحي التخصصي

 240,260,000.00  6,943,434.74  7,218,525.00  3,115.00 21.15-0.81.170.821.04دوالرOOREDOO2موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت
 320,000,000.00  28,545,301.29  21,532,043.00  3,603.00 14.67-1.211.531.281.5دوالرPADICO1 فلسطين للتنمية واالستثمار

 1,631,176.60  17,145.75  26,279.00  13.00 0.460.480.460.460دينارPALAQAR2بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات
 802,002,686.94  49,223,183.30  7,882,791.00  4,443.00 5.68-4.214.854.324.58دينارPALTEL1  االتصاالت الفلسطينية

 81,600,000.00  3,804,831.48  2,878,884.00  2,038.00 1.161.421.361.34.62دوالرPEC1 الفلسطينية للكهرباء
 30,888,573.95  1,274,807.15  346,072.00  60.00 3.593.853.653.650دوالرPHARMACARE2دار الشفاء لصناعة األدوية

 90,750,000.00  19,688,999.55  14,880,317.00  1,290.00 5.47-1.211.431.211.28دوالرPIBC1  بنك االستثمار الفلسطيني
 28,440,000.00  3,110,425.60  859,820.00  31.00 2.6243.953.0131.23دوالرPICO2شركة فلسطين للتأمين

 9,557,948.47  1,048,045.00  543,040.00  38.00 1.291.441.41.344.48دينارPID2 الفلسطينية لالستثمار واالنماء
 65,320,863.56  422,911.94  114,543.00  76.00 8.52-2.42.832.472.7دينارPIIC2 فلسطين لالستثمار الصناعي
 38,671,176.87  4,197,227.24  6,418,491.00  1,395.00 14-0.40.530.430.5دينارPRICO1 فلسطين لالستثمار العقاري

 49,500,000.00  990.00  200.00  2.00 4.954.954.954.950دوالرPSE2سوق فلسطين لألوراق المالية 
 157,112,853.96  29,703,293.11  14,500,696.00  1,965.00 11.32-1.662.41.882.12دوالرQUDS1 بنك القدس

 15,796,894.40  2,070,842.08  508,619.00  51.00 1.75-2.752.952.82.85دينارRSR2شركة مصايف رام الله
 138,600,000.00  1,896,053.84  900,489.00  93.00 23.08-1.992.722.6دوالرSANAD2سند للموارد اإلنشائية

 21,400,000.00  316,187.48  137,680.00  154.00 31.41-1.862.972.143.12دوالرTIC2التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 127,500,000.00  6,787,730.17  3,512,272.00  711.00 7.61-1.6221.71.84دوالرTNB1البنك الوطني

 55,800,000.00  5,960,240.03  1,767,854.00  55.00 17.33-3.014.583.724.5دوالرTRUST2 ترست العالمية للتأمين  
 19,200,000.00  1,631,830.05  2,830,030.00  956.00 13.04-0.40.740.60.69دوالرUCI1 االتحاد لإلعمار واالستثمار

 79,548,646.80  493,875.43  24,101.00  80.00 12.8714.814.112.879.56دينارVOIC2  مصانع الزيوت النباتية
 6,240,000.00  28,742.86  68,100.00  191.00 0.370.480.480.464.35دوالرWASSEL2 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

3,734,921,018.71  353,476,020.32  185,071,060.00  35,030.00  المجموع

تقرير التداول للشركات المدرجة في بورصة فلسطين
كما في 31/12/2018

الشركة املتحدة لألوراق املالية24



تصنيف رمز السهماسم الشركة
السوق

عملة 
التداول

 أدنى سعر
تداول

أعلى سعر 
تداول

 سعر االغالق
2018

 سعر االغالق
السابق 2017

نسبة 
التغير )%(

عدد 
قيمة األسهم عدد األسهمالعقود

المتداولة )دوالر(
القيمة السوقية 

بالدوالر 31/12/2018
 14,300,000.00  23,751.53  19,033.00  46.00 1.21.31.31.1711.11دوالرABRAJ2شركة ابراج الوطنية

 15,541,899.35  3,520,491.09  4,648,457.00  82.00 0.410.630.560.4914.29دينارAHC2  المؤسسة العربيــة للفنـــادق
 117,750,000.00  3,008,121.91  1,829,214.00  467.00 10.8-1.51.811.571.76دوالرAIB1  البنك االسالمي العربي

 15,600,000.00  5,681,211.07  17,075,008.00  2,918.00 0.250.440.390.2462.5دوالرAIG1 المجموعة األهلية للتأمين
 13,751,760.75  176,728.46  19,680.00  30.00 66.616.568.33دينارAPC2 العربية لصناعة الدهانات

 192,700,000.00  28,942,021.81  13,102,137.00  2,822.00 1.972.352.351.9818.69دوالرAPIC1الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أيبك)
 5,507,757.55  336,679.26  425,185.00  64.00 0.70.80.710.71.43دوالرAQARIYA2العقارية التجارية لالستثمار

 11,332,126.18  147,676.70  124,260.00  65.00 8.6-0.740.90.850.93دينارARAB2 المستثمرون العرب
 401,504.87    -    -    - --0.30.3----دينارARE2  المؤسسة العقارية العربية

 49,286,310.53  61,836.33  17,091.00  34.00 0.76-2.42.752.62.62دينارAZIZA2 دواجن فلسطين
 23,695,341.60  267,553.69  79,084.00  49.00 2.392.42.42.40دينارBJP2بيت جاال لصناعة األدوية

 464,000,000.00  42,010,763.64  16,948,877.00  3,676.00 12.45-2.252.672.322.65دوالرBOP1  بنك فلسطين 
 97,672,341.14  4,863,165.36  923,602.00  268.00 4.81-5.065.55.145.4دوالرBPC1 بيرزيت لألدوية

 2,115,655.50  55,913.95  19,821.00  16.00 22.1220دينارELECTRODE2مصنع الشرق لإللكترود المساهمة العامة المحدودة
 391,690.95    -    -    - --0.070.07----دوالرGCOM2جلوبال كوم لالتصاالت

 13,117,064.10  1,381,159.51  1,189,071.00  547.00 22.5-0.620.970.620.8دينارGMC1 مطاحن القمح الذهبي
 17,376,000.00  478,706.23  234,125.00  175.00 1.552.41.811.5814.56دوالرGUI2العالمية المتحدة للتأمين

 136,900,000.00  83,265,139.76  37,334,833.00  1,648.00 13.95-1.762.281.852.15دوالرISBK1البنك اإلسالمي الفلسطيني
 11,988,714.50  290,314.74  243,785.00  262.00 5.56-0.70.990.850.9دينارJCC1 سجاير القدس

 58,320,000.00  3,423,388.45  1,057,349.00  568.00 0.61-33.73.243.26دوالرJPH1 القدس للمستحضرات الطبية
 3,000,000.00  34,560.00  108,779.00  35.00 21.05-0.280.370.30.38دوالرJREI2 القدس لالستثمارات العقارية

 2,468,264.75  1,754.02  482.00  7.00 6.02-2.42.652.52.66دينارLADAEN2  فلسطين لصناعات اللدائن
 10,400,000.00  522,718.58  270,482.00  93.00 1.132.121.0885.19دوالرMIC2 المشرق للتأمين  

 7,688,292.09  386,422.00  355,275.00  237.00 0.610.910.790.5933.9دينارNAPCO2الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت
 4,650,000.00  240,519.15  261,614.00  116.00 9.71-0.841.060.931.03دوالرNCI2الوطنية لصناعة الكرتون

 57,750,000.00  6,760,046.38  1,651,502.00  429.00 3.234.853.853.316.67دوالرNIC1 التأمين الوطنية
 7,395,473.31  429,278.63  181,468.00  16.00 1.471.851.651.4712.24دينارNSC2 مركز نابلس الجراحي التخصصي

 240,260,000.00  6,943,434.74  7,218,525.00  3,115.00 21.15-0.81.170.821.04دوالرOOREDOO2موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت
 320,000,000.00  28,545,301.29  21,532,043.00  3,603.00 14.67-1.211.531.281.5دوالرPADICO1 فلسطين للتنمية واالستثمار

 1,631,176.60  17,145.75  26,279.00  13.00 0.460.480.460.460دينارPALAQAR2بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات
 802,002,686.94  49,223,183.30  7,882,791.00  4,443.00 5.68-4.214.854.324.58دينارPALTEL1  االتصاالت الفلسطينية

 81,600,000.00  3,804,831.48  2,878,884.00  2,038.00 1.161.421.361.34.62دوالرPEC1 الفلسطينية للكهرباء
 30,888,573.95  1,274,807.15  346,072.00  60.00 3.593.853.653.650دوالرPHARMACARE2دار الشفاء لصناعة األدوية

 90,750,000.00  19,688,999.55  14,880,317.00  1,290.00 5.47-1.211.431.211.28دوالرPIBC1  بنك االستثمار الفلسطيني
 28,440,000.00  3,110,425.60  859,820.00  31.00 2.6243.953.0131.23دوالرPICO2شركة فلسطين للتأمين

 9,557,948.47  1,048,045.00  543,040.00  38.00 1.291.441.41.344.48دينارPID2 الفلسطينية لالستثمار واالنماء
 65,320,863.56  422,911.94  114,543.00  76.00 8.52-2.42.832.472.7دينارPIIC2 فلسطين لالستثمار الصناعي
 38,671,176.87  4,197,227.24  6,418,491.00  1,395.00 14-0.40.530.430.5دينارPRICO1 فلسطين لالستثمار العقاري

 49,500,000.00  990.00  200.00  2.00 4.954.954.954.950دوالرPSE2سوق فلسطين لألوراق المالية 
 157,112,853.96  29,703,293.11  14,500,696.00  1,965.00 11.32-1.662.41.882.12دوالرQUDS1 بنك القدس

 15,796,894.40  2,070,842.08  508,619.00  51.00 1.75-2.752.952.82.85دينارRSR2شركة مصايف رام الله
 138,600,000.00  1,896,053.84  900,489.00  93.00 23.08-1.992.722.6دوالرSANAD2سند للموارد اإلنشائية

 21,400,000.00  316,187.48  137,680.00  154.00 31.41-1.862.972.143.12دوالرTIC2التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة
 127,500,000.00  6,787,730.17  3,512,272.00  711.00 7.61-1.6221.71.84دوالرTNB1البنك الوطني

 55,800,000.00  5,960,240.03  1,767,854.00  55.00 17.33-3.014.583.724.5دوالرTRUST2 ترست العالمية للتأمين  
 19,200,000.00  1,631,830.05  2,830,030.00  956.00 13.04-0.40.740.60.69دوالرUCI1 االتحاد لإلعمار واالستثمار

 79,548,646.80  493,875.43  24,101.00  80.00 12.8714.814.112.879.56دينارVOIC2  مصانع الزيوت النباتية
 6,240,000.00  28,742.86  68,100.00  191.00 0.370.480.480.464.35دوالرWASSEL2 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

3,734,921,018.71  353,476,020.32  185,071,060.00  35,030.00  المجموع
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ملخص االداء للبيانات المالية المدققة للعام 2018

 )GCOM،ARE :48عدد الشركات المفصحة )الشركات الغير المفصحة

39عدد الشركات التي حققت ارباحا خالل الفترة

7عدد الشركات التي حققت خسائر

20عدد الشركات التي شهدت تحسن في نتائجها

26عدد الشركات التي شهدت تراجع في نتائجها

16عدد الشركات التي شهدت ارتفاع في اسعار اسهمها

25عدد الشركات التي شهدت تراجع في اسعار اسهمها

الشركات الخمس األكثر تحسنا في نتائجها المالية

PID ‘JOD’2370.73%

UCI $181.43%

PADICO $121.04%

OOREDOO $101.51%

PRICO ‘JOD’70.94%

الشركات الخمس األكثر تراجعا في نتائجها المالية

 JREI $-355.16%

NCI $-203.09%

PICO $-137.56%

SANAD $-104.79%

AQARIYA ‘$’-98.28%

ملخص البيانات المدققة 2018

*تم احتساب االرتفاع واالنخفاض بناءاً على صافي الربح العائد على مساهمي الشركة األم

الشركة املتحدة لألوراق املالية26



مؤشر القدس كما هو في نهاية العام

عدد األسهم المتداولة خالل العام

المعدل اليومي لقيمة األسهم 
المتداولة )دوالر(

القيمة السوقية )دوالر(

قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

ملخص أداء البورصة )2018-2012(
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52
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35

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

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

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

201441,257181,545,154353,917,1251,444,5603,177,259,624511.77

201531,014175,229,463320,388,2131,302,3913,339,196,379532.73

201634,010232,817,327445,152,3691,816,9483,390,122,335530.16

201753,205271,163,750469,070,2211,930,3303,891,495,531574.58

201835,030185,071,060353,476,0201,454,6343,734,921,019529.35
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النتائج المالية األولية
للشركات المدرجة في بورصة فلسطين لعام 2018

الشركة املتحدة لألوراق املالية28



*صافي الدخل في هذا الجدول هو الربح العائد لمساهمي الشركة األم، وحقوق المساهمين ال تشمل حقوق االقلية، القيمة االسمية لسهم المجموعة األهلية للتأمين 0.25 دوالر. يتم 
(ARE,GCOM(:احتساب مكرر الربحية: سعر السهم الى ربحه السنوي. لم تفصح الشركات التالية عن بياناتها

جميع المعلومات الواردة قد تم اعدادها ونشرها بقصد توفير المعلومات وال يجب اعتبارها مشورة في مجال االستثمار. النتائج السابقة ال تشير بالضرورة الى النتائج المستقبلية. ال 
تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير، كما أن جميع المعلومات خاضعة للتعديل دون أي اشعار )تم إعداد هذا التقرير بتاريخ 21.2.2019)
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اهم االخبار عن بعض 
الشركات المدرجة في 

بورصة فلسطين

الشركة املتحدة لألوراق املالية30



)PADICO( فلسطين للتنمية واالستثمار

فيمــا يتعلــق بشــركات فلســطين للتنميــة و االســتثمار )باديكــو القابضــة( فقــد وقعــت شــركة فلســطين 
لالســتثمار العقــاري »بريكــو« مــع كل مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة )IFC( وبرنامــج كنــدا لتغييــر المنــاخ 
والوكالــة الدوليــة لضمــان االســتثمار اتفاقيــات خاصــة بتمويــل مشــروع الطاقــة المتجــددة التــي تنــوي 
»بريكــو« إقامتــه فــي منطقــة غــزة الصناعيــة بتكلفــة إجماليــة تبلــغ 12 مليــون دوالر وطاقــة إنتاجيــة 7 
ــروع  ــن مش ــاء م ــال االنته ــركة اعم ــل الش ــاريعها تواص ــاز مش ــي انج ــور ف ــد التط ــى صعي ــاواط، وعل ميغ
بوابــة اريحــا، حيــث شــارفت اعمــال البنيــة التحتيــة علــى االنتهــاء. امــا شــركة نخيــل فلســطين فقــد بــدأت 
بعمليــة قطــف التمــور مــن مزارعهــا فــي منطقتــي أريحــا واألغــوار، كمــا بــدأت المراحــل اإلنتاجيــة والتــي 
تشــمل الفــرز والتعبئــة والتصديــر لأســواق العالميــة المختلفــة . شــركة فلســطين لالســتثمار الصناعــي 
)PIIC( انجــزت معظــم اعمــال البنــاء فــي مزرعــة االبقــار الحلــوب، وســتبدأ باســتقبال قطعــان االبقــار خــالل 
الفتــرة القادمــة. ومــن ناحيــة اخــرى فقــد بــدأت شــركة البينــار البنــاء ألجــزاء مــن المصنــع الجديــد، والشــركة 

الوطنيــة لصناعــة الكرتــون أنجــزت تركيــب وتشــغيل خــط إنتــاج ألــواح الكرتــون المعــرج.

)APIC( العربية الفلسطينية لالستثمار

قامــت الشــركة برفــع رأس المــال المصــرح بــه ليصبــح 100 مليــون دوالر أمريكــي. وصادقــت الشــركة علــى 
اتفاقيــة مبادلــة اســهم مــع الدكتــور وليــد كيالــي، حيــث تقــوم ابيــك بإصــدار 7 مليــون ســهم مــن راس المــال 
ــى  ــك عل ــركة أبي ــتحوذ ش ــل تس ــي. بالمقاب ــون دوالر امريك ــركة 82 ملي ــل للش ــال العام ــح رأس الم ليصب
كامــل حصــة الكيالــي بشــركة التوريــدات الطبيــة.  كمــا تــم زيــادة حصــة أبيــك فــي شــركتها التابعــة ســنيورة 
للصناعــات الغذائيــة والمدرجــة فــي بورصــة عمــان الــى %65.68 ، واســتحوذت الشــركة علــى حصــة بنســبة 
ــي.  ــون دوالر امريك ــا 2.3 ملي ــت قيمته ــة بلغ ــي صفق ــي األردن ف ــم ف ــركة مدفوعاتك ــمال ش ــن رأس %6.2 م

ومدفوعاتكــم هــي شــركة رائــدة فــي تكنولوجيــا الخدمــات الماليــة وخدمــات الدفــع االلكترونــي فــي االردن.

)UCI( االتحاد لإلعمار واالستثمار

أعلنــت الشــركة خــالل اجتمــاع مجلــس اإلدارة انضمــام الدكتــور بشــار العــزة الــى عضويــة مجلــس االدارة 
ــص  ــى التراخي ــركة عل ــت الش ــا حصل ــات. كم ــويق والخدم ــدة للتس ــركة المتح ــن الش ــالً ع ــه ممث بصفت
والموافقــات النهائيــة الالزمــة إلنشــاء مشــروع “ المصيــون جاردنــز 2” مــن كافــة الجهــات الرســمية 

المختصــة.

)SANAD( سند للموار االنشائية

قامــت الشــركة برفــع راس المــال المصــرح بــه ليصبــح 69.3 مليــون دوالر أمريكــي بعــد ان كان 66 مليــون 
دوالر أمريكــي. حيــث قامــت الشــركة بتوقيــع اتفاقيــة توريــد حصريــة مــع شــركة اســمنت الشــمالية، مــن 

اجــل تنويــع مصادرهــا و توزيــع حجــم التوريــد و اســتيراد المــواد االنشــائية التــي تتعامــل بهــا.
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)QUDS( بنك القدس

بعــد اســتحواذ البنــك علــى فــروع البنــك االردنــي الكويتــي فــإن شــبكة فــروع البنــك ارتفعــت إلــى 40 فرعــاً 
ومكتبــاً.  و مــن جهــة اخــرى قــام البنــك بتنفيــذ اتفاقيــة االندمــاج بينــه وبيــن البنــك األردنــي الكويتــي التــي 
تــم بموجبهــا اســتحواذ بنــك القــدس علــى فــروع األردنــي الكويتــي العاملــة فــي فلســطين، ممــا رفــع شــبكة 
فــروع البنــك الــى أربعيــن )40( فرعــاً ومكتبــاً، وضــم موجــودات ومطلوبــات االردنــي الكويتــي وإصــدار أســهم 
ــي الكويتــي عضــوا  لصالحــه بنســبة %10 مــن رأس المــال المدفــوع لبنــك القــدس. وتعييــن البنــك األردن
ــواً. و  ــن 11 عض ــدالً م ــواً ب ــس 12 عض ــاء المجل ــدد أعض ــح ع ــدس ليصب ــك الق ــس إدارة بن ــي مجل ــداً ف جدي
علــى صعيــد اخــر, وقــع البنــك وإدارة مــول فلســطين المملوكــة لشــركة الكاســا القابضــة اتفاقيــة تفاهــم 
مشــترك، يتــم بموجبهــا منــح بنــك القــدس موقعــاً داخــل المــول  لتقديــم الخدمــات المصرفيــة للعمــالء، 
ــن البنــك والشــركة. كمــا قــام البنــك  ــح المشــتركة بي وهــذا التعــاون اإلســتراتيجي يعــزز تحقيــق المصال
باســتثمار أســهم فــي شــركة اكســبرتس، وهــي إحــدى الشــركات الرائــدة فــي تقديــم الحلــول المتكاملــة فــي 

تكنولوجيــا المعلومــات فــي فلســطين.

)BOP( بنك فلسطين

حصــل بنــك فلســطين علــى شــهادة االلتــزام بتطبيــق معاييــر أمــن المعلومــات وبيانــات بطاقــات الدفــع 
Industry Data Security Stand-( ــي ــع العالم ــات الدف ــن بطاق ــة وأم ــس حماي ــن مجل )Payment Card( م
ــة  ــز مــن مجل ــالث جوائ ــى الحصــول علــى ث ــة. باإلضافــة ال ــات المتحــدة األميركي ards( ومقرهــا فــي الوالي
EMEA Finance الماليــة العالميــة. وصادقــت جمعيتــه العموميــة علــى زيــادة رأســمال البنــك بنســبة 20% 

إلــى 250 مليــون دوالر

)ISBK( البنك االسالمي الفلسطيني

شــغل البنــك 14 فرعــا ومكتبــا فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة باالعتمــاد علــى الطاقــة الشمســية لتوليــد 
الطاقــة الكهربائيــة ضمــن خططــه االســتراتيجية باالعتمــاد علــى الطاقــة النظيفــة. وقــد حصــل البنــك علــى 
جائــزة »التميــز مــن حيــث الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية« مــن االتحــاد الدولــي للمصرفييــن العــرب للعــام 
ــون  ــة 6 ملي ــال بقيم ــادة رأس الم ــتكمال زي ــس اإلدارة اس ــة مجل ــة توصي ــه العمومي ــرت جمعيت 2018، وأق
ســهم وبقيمــة إســمية دوالر واحــد للســهم. كمــا حصــل البنــك علــى جائــزة »البنــك اإلســالمي األكثــر ابتــكاراً 

فــي فلســطين« عــن العــام 2018 مــن مجلــة الدوليــة International Finance Magazine )IFM( الدوليــة.

)TNB( البنك الوطني

أقــرت الهيئــة العامــة للبنــك الوطنــي، تعديــل بنــود عقــد تأســيس والنظــام الداخلــي للشــركة فيمــا يتعلــق 
بعــدد أعضــاء مجلــس إدارة البنــك ليصبــح مجلــس إدارة البنــك مكونــا مــن 13 عضــوا بــدال مــن 11. كمــا قــام 
البنــك بتنفيــذ عمليــة اســتحواذ علــى حصــة مســيطرة مــن أســهم البنــك اإلســالمي الفلســطيني، بشــرائه 
31 مليــون ســهما مــن حصــة الصنــدوق االســتثمار الفلســطيني وتحويــل مســاهمات اخــرى، ليتملــك بذلك 
حصــة مســيطرة بلغــت حوالــي %45 مــن مجمــوع أســهم البنــك. كمــا وحصــل البنــك علــى جائــزة »البنــك 

األكثــر ابتــكارا وريــادة فــي فلســطين« للعــام 2018 مــن قبــل مجلــة )International Finance( العالميــة.
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)NIC( التامين الوطنية

قامــت الشــركة بزيــادة رأس المــال المصــرح بــه مــن 12 مليــون دوالر امريكــي الــى 15 مليــون دوالر أميركــي . 
كمــا قامــت بتعديــل النظــام الداخلــي وعقــد التأســيس للشــركة.

)GUI( العالمية المتحدة للتامين

قامــت الشــركة بزيــادة رأس المــال المصــرح بــه ليصبــح 9,600,000 دوالر امريكــي مقســمة الــى 9,600,000 
ســهم، وذلــك عــن طريــق توزيــع اســهم مجانيــة علــى المســاهمين بنســبة 20%.

)PALTEL( مجموعة االتصاالت الفلسطينية

ــنوات  ــس س ــدة خم ــل لم ــل االج ــرض طوي ــى ق ــول عل ــطينية بالحص ــاالت الفلس ــة االتص ــت مجموع قام
ــا  ــي. كم ــي وإقليم ــن محل ــع بنكي ــة م ــع اتفاقي ــالل توقي ــن خ ــك م ــي وذل ــون دوالر امريك ــة 100 ملي بقيم
وقعــت الشــركة العديــد مــن االتفاقيــات مــن ضمنهــا اتفاقيــة مــع جامعــة النجــاح الوطنيــة المســاهمة 
فــي تمويــل جــزء مــن تكلفــة انشــاء وحــدة التنــوع الحيــوي التابعــة للجامعــة، واتفاقيــة شــراكة مــع بنــك 
ــات و رفــع كفــاءة و ســرعة االليــاف الضوئيــة الخاصــة بربــط الفــروع و  االردن لتقديــم خدمــات مراكــز البيان
اجهــزة الصــراف األلــي، واتفاقيــة مــع جمعيــة عطــاء فلســطين الخيريــة لتنفيــذ مشــروع تركيــب وحــدات 

طاقــة شمســية لجمعيــة بنــك الــدم المركــزي فــي قطــاع غــزة.

)WATANIYA( موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

بعــد نجاحهــا فــي الدخــول الــى ســوق غــزة وإطالقهــا لخدمــات الجيــل الثالــث فــي الضفــة، قامــت برفــع 
راس مــال الشــركة مــن 258,000,000 دوالر امريكــي الــى 293,000,000 دوالر امريكــي وتوحيــد عالمتهــا 
Oore- العالميــة، لتحمــل الشــركة مــن اآلن فصاعــًدا اســم Ooredoo  التجاريــة مــع شــركتها األم مجموعــة
doo فلســطين. كمــا قامــت الشــركة بإعــادة جدولــة عمليــة ســداد قرضهــا التجميعــي بقيمــة 70 مليــون 

دوالر، وذلــك باالتفــاق مــع بنــك فلســطين.

)PEC( الفلسطينية للكهرباء

قامــت الشــركة بتســديد قيمــة القــرض المســتحق مــن البنــك الوطنــي و المقــدر بحوالــي 3 مليــون دوالر 
ــة المقــررة عــن  ــاح النقدي ــة، كمــا تمكنــت الشــركة مــن دفــع قيمــة األرب امريكــي، وتســديد دفعــات الصيان
العــام 2016. كمــا توصلــت الشــركة مــع ســلطة الطاقــة و وزارة الماليــة لالتفــاق علــى تســديد مــا يقــارب 27 
مليــون دوالر مــن اجــل االيفــاء بااللتزامــات الماليــة . كمــا قامــت شــركة فلســطين لتوليــد الطاقــة، بتوقيــع 

رســالة حســن نيــة مــع مطــوري حقــل الغــاز الطبيعــي مــن أجــل توفيــر الغــاز الطبيعــي للمحطــة.

33 



)PEX( بورصة فلسطين

حرصــا مــن البورصــة علــى تطويــر قطــاع األوراق الماليــة الفلســطيني واالرتقــاء بخدمــات أعضائهــا ومســتثمريها 
فقــد اســتمرت باالســتثمار فــي تطويــر قطــاع االوراق الماليــة فــي فلســطين، حيــث كان آخرهــا توقيــع اتفاقيــة 
مــع شــركة ناســداك لتوريــد أنظمــة الجيــل الجديــد مــن منصــات التــداول الحديثــة »اكســتريم«، وتمديــد اســتخدام 
نظــام الرقابــة العالمــي علــى التــداول »ســمارت« لمراقبــة عمليــات التــداول فــي البورصــة، وإطــالق خدمــات فتــح 
ــاركت  ــرى ش ــة أخ ــن جه ــة.    وم ــركات األوراق المالي ــي “BPM” لش ــام اإللكترون ــالل النظ ــن خ ــابات م وإدارة الحس
بورصــة فلســطين فــي االجتمــاع الســنوي 58 التحــاد البورصــات العالمــي )WFE(، كمــا وشــاركت ايضــاً فــي 

فعاليــات ونشــاطات أســبوع المســتثمر العالمــي.

)PCMA( هيئة سوق راس المال الفلسطينية

ــي  ــترك ف ــاون المش ــد التع ــرة لتجدي ــة )IFC( مذك ــل الدولي ــة التموي ــال ومؤسس ــوق رأس الم ــة س ــت هيئ وقع
مجــال تعزيــز حوكمــة الشــركات فــي فلســطين. ويأتــي توقيــع مذكــرة تجديــد التعــاون المشــترك تتويجــاً 
للشــراكة االســتراتيجية مــا بيــن الهيئــة ومؤسســة التمويــل الدوليــة )IFC( فــي مجــال تعزيــز حوكمــة الشــركات 
فــي فلســطين والمســتمرة منــذ عــدة أعــوام. ومــن جهــة اخــرى عقــدت اللجنــة الفنيــة للشــمول المالــي أولــى 
اجتماعهــا هــذا العــام، حيــث تــم عــرض آخــر مســتجدات اعتمــاد االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي فــي 
ــن  ــركة تمكي ــدار ش ــرة إص ــص نش ــى ترخي ــطينية عل ــال الفلس ــوق رأس الم ــة س ــت هيئ ــا وافق ــطين.  كم فلس

ــق 8/2/2018. ــس المواف ــوم الخمي ــن ي ــذة م ــت ناف ــي اصبح ــن والت ــطينية للتأمي الفلس

اهم أخبار المؤسسات 
العامة
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)PMA( سلطة النقد الفلسطينية

ــطين  ــي فلس ــة ف ــارف العامل ــة للمص ــاداتها الموجه ــا وإرش ــطينية تعليماته ــد الفلس ــلطة النق ــدرت س       أص
بشــأن تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم IFRS9( 9(، حيــث أن هــذه التعليمــات تهــدف بشــكل 
أساســي إلــى تنظيــم سياســات إجــراءات وعمليــات وأنظمــة المصــارف فــي تكويــن المخصصــات االئتمانيــة وذلك 
ــد. وبشــأن تطبيــق نســبة  فــي ظــل نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة )ECL( المطــروح فــي المعيــار الجدي
تغطيــة الســيولة )LCR( ونســبة صافــي التمويــل المســتقر )NSFR( اللتــان تعتبــران مــن أدوات اإلصالحــات الكمية 

المقررتــان مــن قبــل لجنــة بــازل للرقابــة المصرفيــة لتعزيــز قــدرة المصــارف علــى مواجهــة مخاطــر الســيولة.

كمــا وقــع معالــي محافــظ ســلطة النقــد العديــد مــن مذكــرات تفاهــم مــع شــركات القطــاع الخــاص، لتزويدهمــا 
ــن  ــور م ــام المط ــذا النظ ــن ه ــركات م ــك الش ــتفادة تل ــك الس ــد، وذل ــي الموح ــتعالم االئتمان ــام االس ــة نظ بخدم
قبــل ســلطة النقــد والــذي يضــم قاعــدة بيانــات تقــوم بتوفيــر بعــض المعلومــات االئتمانيــة والديموغرافيــة ذات 
العالقــة عــن األشــخاص المقترضيــن وكفالئهــم أفــراداً أًو مؤسســات وتصنيفهــم علــى نظــام الشــيكات المعــادة. 
كمــا أطلقــت ســلطة النقــد الفلســطينية حملــة توعيــة حــول “خدمــة مقارنــة الرســوم والعمــوالت المصرفيــة” 
لتعريــف المواطنيــن بنــوع وقيمــة الرســوم والعمــوالت المصرفيــة التــي تتقاضاهــا المصــارف مقابــل الخدمــات 

التــي تقــدم للمواطنيــن مــن قبــل المصــارف.

)PIF( صندوق االستثمار الفلسطيني

وقعــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي وصنــدوق االســتثمار الفلســطيني، اتفاقيــة لتطويــر وتركيــب أنظمــة توليــد 
ــا واط  ــتصل 35 ميج ــة س ــدرة إجمالي ــة، بق ــة حكومي ــطح 500 مدرس ــى أس ــية عل ــة الشمس ــن الطاق ــاء م الكهرب
ــت  ــا وقع ــنوات.  كم ــدار 4 س ــى م ــون دوالر عل ــى 35 ملي ــل إل ــع أن يص ــدوق متوق ــن الصن ــتثماري م ــم اس وحج
شــركة مصــادر التابعــة لصنــدوق االســتثمار الفلســطيني اتفاقيــة مــع البنــك العربــي لتوفيــر تمويــل علــى شــكل 
ــي  ــية ف ــة الشمس ــن الطاق ــة م ــة الكهربائي ــات للطاق ــالث محط ــاء ث ــل بن ــون دوالر لتموي ــة 20 ملي ــرض بقيم ق
محافظــة أريحــا بقــدرة 7.5 ميغــاواط وفــي محافظــة طوبــاس بقــدرة 9 ميغــاواط وفــي محافظــة جنيــن بقــدرة 5 
ميغــاواط. وأعلــن الصنــدوق عــن التوصــل إلــى اتفــاق مــع شــركة شــل حــول خروجهــا مــن رخصــة تطويــر حقــل 

الغــاز الطبيعــي “غــزة ماريــن.
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اجتماعات الهيئات العامة وتوزيعات األرباح في عام 2018 عن األرباح 
المحققة في السنة المالية 2017:

موعد اجتماع رمز الشركةاسم الشركة 
أسهم مجانية %نقدي %الهيئة العامة

TRUST4/10/201820%50%ترست العالمية للتأمين

-BOP3/29/201813.5%بنك فلسطين 

-VOIC4/24/201860%مصانع الزيوت النباتية

-ELECTRODE3/20/201812%مصنع الشرق لإللكترود

BPC4/25/201820%2.70%بيرزيت لألدوية

NIC3/29/201825%25%التأمين الوطنية

GUI4/11/201810%20%العالمية المتحدة للتأمين

-PALTEL3/26/201840%االتصاالت الفلسطينية

-APC3/5/201850%العربية لصناعة الدهانات

-TIC3/4/201810%التكافل الفلسطينية للتأمين

-PIIC4/25/201810%فلسطين لالستثمار الصناعي

-BJP4/25/201815%بيت جاال لصناعة األدوية

-AZIZA4/25/201815%دواجن فلسطين

-NAPCO4/19/20186%الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت

ISBK4/16/20188.5%7.25%البنك اإلسالمي الفلسطيني

-PSE4/17/20186%سوق فلسطين لألوراق المالية

-TNB4/24/20185%البنك الوطني

QUDS4/12/201810%10%بنك القدس

APIC5/2/20187.14%7.14%العربية الفلسطينية لالستثمار - ايبك

PIBC4/24/2018-4.60115%بنك االستثمار الفلسطيني

-NSC4/26/20187%مركز نابلس الجراحي التخصصي

-PEC3/28/201810%الفلسطينية للكهرباء

PICO4/29/201840%20%فلسطين للتأمين

-JPH4/26/201810%القدس للمستحضرات الطبية

SANAD4/25/20185%5%سند للموارد اإلنشائية
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مواعيد اجتماعات مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة المدرجة 
في بورصة فلسطين و هيئاتها العامة و توصياتها للعام 2018

موعد اجتماع رمز الشركةاسم الشركة 
أسهم مجانية %نقدي %الهيئة العامة

APIC02.05.20196.1%6.70% العربية الفلسطينية لالستثمار “أيبك”

 PIIC17.04.20196.0% فلسطين لالستثمار الصناعي

 PID24.03.201910.0% الفلسطينية لالستثمار و االنماء 

BOP28.03.201911.5%2.00% بنك فلسطين 

QUDS21.04.20195.6%7.90% بنك القدس

TNB16.4.20195.0%4.00%البنك الوطني

AIB25.03.20193.5%13.22% البنك االسالمي العربي 

PIBC23.04.20194.0%4.00% بنك االستثمار الفلسطيني

ISBK17.04.20198.5%4.05% بنك اإلسالمي الفلسطيني 

 PSE09.04.20194.0% سوق فلسطين لالوراق المالية 

 NIC28.03.201920.0% التأمين الوطنية 

 TRUST10.04.201915.00% ترست العالمية للتأمين 

 TIC18.04.201910.0% التكافل الفلسطينية للتأمين

GUI10.04.201910.0%10.00% العالمية المتحدة للتأمين 

 PALTEL26.03.201940.0%االتصاالت الفلسطينية

 PEC09.04.2019 10.0% الفلسطينية للكهرباء 

 RSR --5.0% مصايف رام الله 

 NSC25.04.20195.0% مركز نابلس الجراحي التخصصي 

 BPC22.04.201915.0% بيرزيت لصناعة األدوية 

JPH21.04.201910.0%القدس للمستحضرات الطبية

 AZIZA17.04.201910.0% دواجن فلسطين 

 BJP18.04.201915.0% بيت جاال لصناعة األدوية 

NAPCO18.04.20196.00%الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت )نابكو(

 VOIC24.04.201960.0% مصانع الزيوت النباتية 

 APC04.03.201930.0% العربية لصناعة الدهانات 

MIC23.04.20192.3%المشرق للتأمين

 ELECTRODE25.03.201912.0% مصنع الشرق لاللكترود 
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طاقم الشركة

دائرة األبحاث وتطوير األعمال

دائرة الخدمات - مع المدير االداري

فرع نابلس

دائرة العناية بالزبأين

فرع بيت لحم

الدائرة المالية

فرع جنين

فرع غزة
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فريق عمل الشركة المتحدة لألوراق المالية

ايمان حبش
عناية زبأين

رنا جاسر
عناية زبأين 

ايمان ابو شاهين
عناية زبأين

دالل خليلي
محاسبة

عال الحاج ياسين
محاسبة 

ماهر يوسف
مساعد المدير العام 

سجى غبن
مساعد اداري

ضياء كمال
وسيط معتمد

براء النتشة
موظف أبحاث

كمال عابد
موظف أبحاث

مروى االٔطرش
وسيط معتمد

معالي قفيشة
عناية زبأين و تسويق

محمد غزالي
عناية زبائن

هيثم سليم
موظف خدمات

حسام شيخه
موظف خدمات

مازن خصيب
موظف خدمات
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إخالء مسؤولية:

تــم اعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل الشــركة المتحــدة لــأوراق الماليــة لغايــات توفيــر المعلومــات فقــط، وال 
يجــب اعتبارهــا مشــورة أو توصيــة فــي مجــال االســتثمار، كمــا أنــه ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال إعــادة 
ــأي طريقــة دون موافقــة الشــركة الخطيــة المســبقة.  ــع هــذه الوثيقــة ب طباعــة، أو نشــر، أو نســخ، أو توزي
جميــع المعلومــات واآلراء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة قــد تــم نشــرها بحســن نيــة وقــد تــم اســتيفاءها مــن 
مصــادر موثوقــة، وأن الشــركة غيــر مســؤولة عــن صحــة ودقــة المعلومــات الــواردة أدنــاه، حيــث أن هنــاك 
مخاطــر فــي جميــع أنــواع االســتثمار. وعليــه فــان الشــركة وموظفيهــا ال يتحملــون أيــة مســؤوليه عــن أي 

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

المقر العام 
رام الله ،البيرة – فلسطين 

شارع المدائن، عمارة مسروجي، الطابق الرابع، ص.ب 2030 
هاتف 2423090-02، فاكس 02-2423091 

Info@ united.ps :بريد الكتروني

فرع نابلس
الدوار، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق السادس

هاتف 2393090-09، فاكس 09-2393091 

فرع بيت لحم 
شارع القدس الخليل، مقابل المقاطعة، عمارة النتشة، 

الطابق األرضي  
هاتف 2753090-02 , فاكس 02-2753080

فرع جنين 
ــارة  ــن، عم ــة جني ــى محافظ ــب مبن ــا، بجان ــارع حيف ش

ــع  ــق الراب ــق، الطاب البري
هاتف 2438801-04، فاكس 04-2438803

فرع غزة 
شارع الوحدة، عمارة غازي الشوا، الطابق الثالث 

هاتف 2833090-08، فاكس 08-2833000 

حسابات الشركة لدى البنوك 
البنك العربي 655445

بنك فلسطين 225025
البنك العربي-فرع الدوار الخامس »االردن« 106838

بنك القاهرة عمان 139920
بنك االستثمار الفلسطيني 43720

بنك القدس 43965
البنك الوطني 3970

بنك األردن 2064946
البنك االسالمي العربي 1210415

البنك العقاري المصري 610606
البنك التجاري االردني 3401695
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