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الـمـتـحــــدة
2لألوراق للمالية

المحتويات
دارة 5كلمة رئيس مجلس الإ

7كلمة المدير العام

كة المتحدة للأوراق المالية 11ال�ش

19نبذة و تنبؤات اقتصادية

ي نهاية عام 2015(
ات الأسواق العربية )كما �ف 22مؤ�ش القدس و مؤ�ش

23ملخص التداول لعام 2015

ي 2015/12/31
ف كما �ف ي بورصة فلسط�ي

كات المدرجة �ف 29تقرير التداول لل�ش

31ملخص البيانات الأولية 2015

32ملخص أداء البورصة )2015-2005(

ف لعام 2015 ي بورصة فلسط�ي
كات المدرجة �ف 33النتائج المالية الأولية لل�ش

كات المدرجة 37أخبار ال�ش

ي عام 2015
43اجتماعات الهيئات العامة و توزيعات الأرباح �ف

44اجتماعات الهيئات العامة و التوصيات للعام 2016 عن السنة المالية 2015

ي و ناديا عفونة )وصل(
ي هذا التقرير من إعداد: ربا عو�ن

* )جميع الأعمال الفنية الواردة �ن
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أعضاء مجلس اإلدارة

الدكتور هيثم محمد م�وجي

دارة رئيس مجلس الإ

التحصيل العلمي:

بكالوريوس هندسة كمبيوتر 

: المنصب الحالي
ن	  كة زون تكنولوج�ي رئيس مجلس إدارة �ش
كات انظمة المعلومات	  مؤسس و عضو مجلس إدارة: اتحاد �ش
 	 . ن نت فلسط�ي مؤسس و عضو : جمعية الن�ت
نت.	  مؤسس وعضو: الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات الن�ت
نت الفلسطينية.	  مؤسس وعضو مشارك: بدالة الن�ت
زيت	  عضو هيئة عامة: جمعية أصدقاء جامعة ب�ي

السيد معن “محمد طالب” بسيسو

دارة نائب رئيس مجلس الإ

التحصيل العلمي:

DeMontfort University، Leicester/ England بكالوريوس صيدلية من
Bar Ilan University / Tel- Aviv ماجست�ي إدارة الأعمال من

ي إدارة الأعمال.
ويح�ن حاليا لرسالة الدكتوراه �ن

: المنصب الحالي

كات مرسوجي منذ عـــام 2006 وح�ت الن،   يشـــغل الدكتور هيثم منصب الرئيـــس التنفيذي لمجموعة �ش
كة مرسوجـــي للتجارة العامة منـــذ عام 1991  ومنصـــب مدير عام و مســـاهم وعضو مجلـــس إدارة لرسش

الن. وح�ت 

كات مختلفة رئيس و عضو هيئات وجمعيات ومؤسســـات  كمـــا ان الدكتور هيثم عضو مجالـــس إدارة لرسش
: اقتصاديـــة واجتماعية مختلفة كما يلي

كة اركوميد 	  رئيس مجلس إدارة -  �ش
ات الطبية ن للتجه�ي

ق للخدمات 	  كة ال�ب رئيس مجلس إدارة - �ش
التجارية

ات 	  ن رئيس اتحاد موردي الأدوية والتجه�ي

ي
الطبية الفلسطي�ن

كة مرسوجي للتجارة 	  ي �ش
عضو مجلس إدارة �ن

العامة
ن الوطنية	  كة التأم�ي ي �ش

عضو مجلس إدارة �ن
ي	  سالمي العر�ب ي البنك الإ

عضو مجلس إدارة �ن
اء العام 	  ي المجلس العل للرسش

عضو �ن

ي
الفلسطي�ن

ي اللجنة الفنية الدوائية 	 
عضو �ن

الفلسطينية العليا
ي الغرفة التجارية	 

عضو �ن
ي جمعية رجال الأعمال 	 

عضو �ن
ن الفلسطيني�ي

ي جمعية أصدقاء مر�ن الثالسيميا	 
عضو �ن

ن	  ي نقابة الصيادلة الفلسطيني�ي
عضو �ن

زيت.	  ي جمعية أصدقاء جامعة ب�ي
عضو �ن

أعضاء مجلس اإلدارة

التحصيل العلمي:

بكالوريوس محاسبة

: المنصب الحالي
نت	  ن�ت كة مدى لخدمات الإ رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لرسش
 	”PITA“ عضو هيئة عامة
زيت	  عضو هيئة عامة: جمعية أصدقاء جامعة ب�ي

السيد محمد داوود العلمي

دارة عضو مجلس الإ

التحصيل العلمي:

ماجست�ي إدارة أعمال

: المنصب الحالي
عضو مجلس إدارة بنك القدس	 
كات مرسوجي	  عضو مجلس إدارة مجموعة �ش
كة القدس القابضة  	  عضو مجلس إدارة �ش
نامج درب القادة	  مؤسس و مدير تنفيذي ل�ب
عضو مجلس استشاري وكالة وطن لالأنباء 	 
عضو جمعية إنعاش الأ�ة 	 

عضو جمعية جيل الأمل	 
عضو جمعية حماية المستهلك 	 
عضو منتدى سيدات الأعمال 	 
عضو هيئة عامة: جمعية أصدقاء جامعة 	 

زيت ب�ي
السيدة ر�ب م�وجي العلمي

رئيس تنفيذي

السيدة ريم م�وجي بسيسو

عضو مجلس إدارة منتدب

التحصيل العلمي:

ماجست�ي إدارة أعمال

: المنصب الحالي
كات مرسوجي	  عضو مجلس إدارة مجموعة �ش
ن	  كة زون تكنولوج�ي عضو مجلس إدارة �ش
عضو مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال 	 
عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك	 
عضو هيئة عامة جمعية إنعاش الأ�ة	 
زيت	  عضو هيئة عامة: جمعية أصدقاء جامعة ب�ي



كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

الدكتور هيثم م�وجي

اء المســـتعدين لعمـــل كل ما باســـتطاعتهم لتحقيق  الخ�ب
تلك الأهـــداف.” وبالفعل نجح هذا الفريـــق بتوف�ي تجربة 
ة، من خـــالل توفـــ�ي معلومات هامـــة جداً  ن تعامل ممـــ�ي
تفيد المســـتثمرين من خالل التحليـــل والبحث والتطوير، 
ة التنافســـية المطلوبة لأخذ  ن مما يعطي المســـتثمرين الم�ي

المناسبة. الســـتثمارية  القرارات 

دارة، نشكر جميع  باســـمي واســـم جميع أعضاء مجلس الإ
زبائننا الكـــرام عل ثقتهم بنـــا ونعدهم بـــأن نبقى دوماً 
ن بتقديم أفضـــل الخدمات، كمـــا وأود أن أقدم  الســـباق�ي
ن عل  دارة التنفيذية وجميـــع الموظف�ي جزيل الشـــكر لـــالإ
ي بذلت مـــن أجل تقديـــم أفضل 

الجهـــود الجبـــارة الـــ�ت
الخدمـــات لزبائننا الكـــرام محلياً وإقليميـــاً وعالمياً.

السلم عليكم ورحمة الله وبركاته

ي والأســـواق العربية المجاورة وكانت 
ســـنة أخرى مرت عىل الســـوق المالي الفلســـطي�ف

قـــب. الأجواء السياســـية المضطربةألقـــت بظللها  الســـمة الرئيســـة هي الحذر وال�ت
ي العالـــم عامة، ولكـــن كعادتنا 

ي المنطقـــة العربية خاصـــة و�ف
عىل أســـواق المـــال �ف

ي 
ف �ف ي العامل�ي

كـــة المتحدة لـــلأوراق الماليـــة وبفضل اللـــه أول وبفضل وتفـــا�ف ي ال�ش
�ف

ف عليها، لـــم تثنينا تلك الأحوال الســـيئة  كـــة المتحدة لـــلأوراق الماليـــة والقائم�ي ال�ش
ف بتقديم أفضل الخدمـــات المالية لمســـتثمرينا العزاء  عن التطـــور والبتكار والتمـــ�ي
ي الأســـواق المالية الأخرى.

ف و�ف ي بورصة فلســـط�ي
بالجـــودة والنوعية والمهنية العالية �ف

كة المتحدة  نجازات العديـــدة للرسش نت ســـنة 2015 بالإ تم�ي
، وإعـــادة تأهيل  ن لـــالأوراق الماليـــة ومنها فتح فـــرع جن�ي
فرع غـــزة وفتح أســـواق خارجية عديده تلبيـــة لحتياجات 
كة بتقديـــم خدمات  زبائننـــا الكـــرام. كمـــا وقامـــت الرسش
تفـــوق توقعات الزبائن مـــن خالل رفع معايـــ�ي الخدمات 
واســـتخدام أفضـــل وســـائل التكنولوجيا مـــن اجل رفع 

الأداء وخلـــق بيئة اســـتثمارية آمنة.

كـــة المتحـــدة لـــالأوراق الماليـــة هي  ي الرسش
إن رســـالتنا �ن

ي تشـــبع حاجة 
“أن نقـــدم أجـــود  الخدمـــات المالية ال�ت

قليمـــي  والعالمي، مرتكـــزة عل رضا  الســـوق المحلي والإ
يجاد حلول  مســـتثمرينا بشـــكل كامل. ونعمل جاهديـــن لإ
ن من  لمســـتثمرينا واحتياجاتهـــم من خـــالل فريـــق متم�ي

مستثمرينا الأعزاء

هيثم مرسوجي



كلمة
المديـر العـام

السيد أحمد عمار

السلم عليكم ورحمه الله وبركاته

ف أيديكم تقريرنا الســـنوي الســـادس  ها نحـــن نودع عام و نســـتقبل عام آخر لنضع ب�ي
كة  و الذي يشـــمل حصيلة عـــام من التحـــدي و الإرصار عىل النجاح،  فقـــد حققت ال�ش
ف  ي بورصة فلســـط�ي

كة �ف ات، حيث ارتفعت حصة ال�ش ي معظم المـــؤ�ش
المتحـــدة تقدم �ف

مـــن 10.65% إل 11.1% وارتفع عدد الحســـابات المفتوحة من 569 حســـاب عام 2014 
إل 706 حســـاب عام 2015، وارتفع عدد الحســـابات الفاعلة من 968 إل 1081 حســـاباً.

ي واجهت شـــعبنا ووطننا 
ة الـــ�ت عـــل الرغم مـــن التحديـــات الكب�ي

ي والســـياسي والقتصـــادي جـــراء الإحتالل، 
وتـــردي الوضـــع الم�ن

وارتفاع أســـعار ال�ف وإنخفاض أســـعار النفط وإنخفاض أسواق 
ن ونتيجة قوة  المـــال العربية دون إســـتثناء، ال ان بورصة فلســـط�ي
كات الفلســـطينية المدرجة فقـــد حافظت تلك  الوضع المـــالي للرسش
كـــة مدرجة نرى ان  تها، فمن أصل 49 �ش كات عل نجاح مســـ�ي الـــرسش
كة اظهرت  كة حققت أرباحـــاً خالل العـــام، و 31 �ش هنـــاك 36 �ش
كـــة ارتفعت  نتائجهـــا تحســـناً مقارنة مـــع العـــام 2014 و 27 �ش

أســـعارها السوقيه.

 ، ن ات الأساســـية لبورصة فلســـط�ي ن عـــام 2015 بارتفاع المؤ�ش تم�ي
فمـــؤ�ش القدس ارتفع بنســـبة حوالي 4% ليغلق عند مســـتوى 533 
نقطه وارتفعت القيمه الســـوقيه للبورصـــة إل 3.3 مليار دولر، وقد 
كات، ليكون  جـــاء هذا الرتفـــاع نتيجة ارتفاع أســـعار معظم الـــرسش
ن هو الســـوق الوحيد المرتفع عربياً، وقد  ســـوق )بورصة( فلســـط�ي
جـــاء هـــذا الرتفاع بدعم أســـاسي من قطـــاع البنـــوك والخدمات 
ن بأنه ســـوق اســـتثمار وليس  المالية. هذا ويعت�ب ســـوق فلســـط�ي

ســـوق مضاربة بعائد جيد جداً يصـــل إل %8.5

كة المتحـــدة، وضمـــن خطتها  خالل هـــذا العـــام واصلـــت الرسش
ي السنوات السابقة، توســـعها الرأسي والأفقي، 

اتيجية وكما �ن الســـ�ت
ن إل 34  يـــة ارتفع عـــدد الموظفـــ�ي فعل مســـتوى الكـــوادر البرسش
ي مجال الســـتثمار والوســـاطة 

ة �ن ن ات المتم�ي موظفآ مـــن ذوي الخ�ب
قليميـــة والعالمية  المحلية والدولية. أما عل مســـتوى الأســـواق الإ
كة إل  كة، فقـــد تم توســـيع أعمـــال الرسش ي تتعامـــل بهـــا الرسش

الـــ�ت
ي  ي وابو ظ�ب ي أســـواق عمـــان ود�ب

الســـوق الأمريكي وتعزيـــز عملها �ن
ن والـــذي يعت�ب  ومـــ� والســـعوديه بالإضافة إل ســـوق فلســـط�ي

الســـوق الرئيس.

. فقد تـــم فتح فرع  ي
 وعل مســـتوى التوســـع الأفقـــي / الجغـــرا�ن

ي مناطق شـــمال 
ن لخدمـــة أهلنا �ن ي مدينة جنـــ�ي

كـــة �ن جديـــد للرسش
ي هـــذا التوســـع ضمن خطـــة ورؤية مجلـــس إدارة 

الضفـــة، ويأ�ت
ي إيمانهـــا بهذا النوع من الســـتثمار والعمل عل 

كـــة المتمثلة �ن الرسش
توســـيعه جغرافياً ليشـــمل كافة محافظـــات الوطن. 

كة وســـاطة  كـــة المتحـــدة اليـــوم هـــي أقدم وأكـــ�ب �ش إن الرسش
، فبالإضافة  ي

فلســـطينية من حيث عدد الفروع والنتشـــار الجغـــرا�ن
ي محافظـــات غزة ونابلس 

ي رام الله لها فروع �ن
إل فرعهـــا الرئيـــس �ن

ن و الوســـطاء  ، وكذلـــك من حيث عدد الموظف�ي ن وبيـــت لحم وجن�ي
كات الأخرى. ن بالمقارنة مع الـــرسش الماليـــ�ي

ي صناعـــة الأوراق 
كة اليوم منافســـاً ل يســـتهان بـــه �ن تعتـــ�ب الرسش

المالية، فســـجلها الناجح بال شـــك شـــهادة عل تحقيق تطلعاتها، 
ي حققتها 

ول شـــك أن حجر الزاويـــة وراء سلســـلة النجاحات الـــ�ت
اتيجية. كة ونظرته الســـ�ت ي رؤية مجلـــس إدارة الرسش

كة يكمـــن �ن الرسش

ي كافـــة أنحاء العالم 
ي بنيناهـــا مع عمالئنا �ن

اكـــة المتينة ال�ت إن الرسش
ي خدماتنا وفريق العمـــل لدينا قد ســـاهم إل حد كب�ي 

وثقتهـــم �ن
ي نعيشـــها 

ي تحقيـــق وادراك رؤيتنـــا. عل  الرغم من التحديات ال�ت
�ن

ي اطار التوجيهـــات الحكيمة لكل من 
فأن قطـــاع الأوراق المالية، و�ن

، قد حقق  ن هيئة ســـوق رأس المال الفلســـطينية وبورصة فلســـط�ي
أداًء جيداً بشـــكل ملحـــوظ، وأصبحت الأوراق الماليـــة بالفعل أحد 

. ي
الفلســـطي�ن القتصاد  أهم دعائم 

كـــة المتحدة أن نـــرى ثمرة  اً إنـــه لفخر لي ولـــكل فريق الرسش وأخـــ�ي
جهودنـــا عل مر الســـنوات الســـابقة قد بدأ بالظهـــور وأن جهودنا 
ي إل أن أتقدم بالشـــكر الجزيل 

لم تذهب ســـدى وهنـــا ل يســـع�ن
ة  ي مســـ�ي

كة المتحـــدة الذي شـــكل بنياناً قوياً �ن لفريـــق عمـــل الرسش
دارة عل جهودهـــم وافكارهم  كة، وكذلك لمجلـــس الإ تقـــدم الرسش
ي إنجاز هـــذا التقدم وأخص بالذكر الـــدور الكب�ي والجهد 

البنـــاءة �ن
ي وضع أساســـات هذا 

الـــذي قامت بـــه الســـيدة ر�ب مرسوجـــي �ن
البنيـــان ورســـمت خطاه. كمـــا وأؤكد أننـــا ســـنبذل كل جهدنا من 

كـــة وتقدمها وخدمـــة عمالئنا عـــل أكمل وجه. أجـــل رفعة الرسش

مستثمرينا الأعزاء

أحمد عمار
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إدارة الشركة

الرئيس التنفيذي: ر�ب م�وجي العلمي

عضو مجلس إدارة منتدب: ريم م�وجي بسيسو

المدير العام: أحمد عمار

متثال: أذينة فخري عباس ضابط الإ

: محمد عباس المدير المالي

ق مدير فرع نابلس: محمد أسعد ال�ب

مدير فرع بيت لحم: عبد الله كامل هماش

مدير فرع غزة: شكري الدردنجي

: أمجد علونة ف مدير فرع جن�ي

الموظفون

قسم التداول
زينب دار خليل، زياد عيىس، مروه الأطرش، سعاد شعث، عمر شعث، ضياء كمال، 

ي قرادة
حس�ف

، دانا المرصيقسم العناية بالزبائن ي
غو�ش از ال�ب ، رامي واكد، ش�ي رنا جا�، ا�اء مدموج، محمد غزالي

كمال عابد، جويس طنوس، براء النتشة، فادي طعمهقسم الأبحاث والتطوير

، دلل الخليىليقسم المحاسبة ف عل الحاج ياس�ي

قسم الخدمات 
اللوجستية

ف ابو نارص، هيثم سليم، أدهم عدوي، عادل الرملوي،  سلم زهد، مازن خصيب، أ�ش
أنس وهدان

قسم تكنولوجيا 
المعلومات

Zone Technologies

األسواق التي نعمل بها:
كا مارات، السعودية، مرص، قريباً سوق أم�ي ، الأردن، الإ ف  فلسط�ي
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رؤيتنا
كـــة المتحدة خيار المســـتثمرين  أن تكـــون الرسش

. ي ي الوطـــن العر�ب
ن و�ن ي فلســـط�ي

الأول �ن

رسالتنا
ي 

أن نقـــدم أجود نوعيـــة من الخدمـــات المالية ال�ت
قليمـــي مرتكزة  تشـــبع حاجة الســـوق المحـــلي والإ
عل رضا مســـتثمرينا بشـــكل كامل. ونعمل جاهدين 
يجاد حلـــول لمســـتثمرينا واحتياجاتهم من خالل  لإ
اء المســـتعدين لعمل كل ما  ن مـــن الخ�ب فريق متم�ي

الأهداف. تلك  لتحقيق  باســـتطاعتهم 

قيمنا
ي 	 

نحن جـــزء ل يتجزأ مـــن المجتمع الفلســـطي�ن
كة  ونطمـــح إل خدمة مجتمعنا بـــأن نكون الرسش

المثـــال والنموذج الـــذي يحتذى به.

ن وتعليمات هيئة ســـوق 	  مـــون بقوان�ي ن نحن مل�ت
. ن رأس المال الفلســـطينية وبورصة فلســـط�ي

ي البالد لخدمـــة الزبائن 	 
لدينا أفضـــل فريـــق �ن

بأفضل طريقـــة ممكنة وذلـــك بالتدريب ورفع 
لموظفينا. المســـتمر  القدرات 

ي 	 
نعمـــل عـــل خدمة مجتمعنـــا بالمســـاهمة �ن

النشـــاطات الجتماعية، الثقافيـــة والقتصادية 
للمجتمع. الداعمـــة 

ي هذا المجال من العمل ومســـتعدون 	 
مؤمنون �ن

به. لالستثمار 

الشركة المتحدة 
لألوراق المالية

أقسام الشركة

خدمات  الشركة
خدمة التداول عادي

ي
و�ف لك�ت خدمة التداول الإ

خدمة تأكيد الأوامر

ونية لك�ت خدمة المحفظة الإ

تقارير التداول

التقارير الدورية والملخصات

أبحاث وتقارير خاصة

إدارة محافظ

info@united.ps كة المتحدة للأوراق المالية ال�ش

 customercare@united.ps قسم العناية بالزبائن

trading@united.ps قسم التداول

finance@united.ps قسم المالية

compliance@united.ps قسم المتثال

 qualityassurance@united.ps قسم تأكيد الجودة

marketing@united.ps قسم التسويق

research@united.ps قسم الأبحاث والتطوير

it@united.ps قسم تكنولوجيا المعلومات
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عن الشركة

ي تُشـــكل شـــبكة 
ي أرجاء الوطن، وال�ت

ة �ن كة بفروعها المنترسش ن الرسش تتمـــ�ي
عريقـــة لتقديم الخدمات المالية للعمالء والمســـتثمرين، مما يجعلها 
ي تبنيها مع عمالئها مـــن خالل حفاظها 

نموذجـــاً لالأصالـــة والثقة الـــ�ت
ي تشـــكل بدورها بصمًة لالأمـــان ل تمحيها 

عـــل الرسية التامـــة، وال�ت
اليام.

ي ســـوق الأوراق 
ويج اســـمها وخدماتها �ن كة المتحدة ل�ت تســـعى الرسش

ائح المســـتثمرين، من خـــالل زياراتها  الماليـــة، والعمل عل تنويع �ش
كات الســـتثمارية ورجال الأعمال، كما وتســـعى ليكون  الميدانية للرسش
نت وشـــبكات التواصـــل الجتماعي، لتواكب  ن�ت ي صفحات الإ

لهـــا أثر �ن
كة شـــبكات اتصال  المجال التكنولوجي لالســـتثمار المالي وتمتلك الرسش
كة  . وتتألـــق الرسش ي ي الخليج العـــر�ب

مع الـــدول العربيـــة خصوصـــاً �ن
ة منها خدمة تأكيد  ن ي تقديـــم العديد من الخدمات المتمـــ�ي

المتحدة �ن
ونية. لك�ت ة، والمحفظـــة الإ الأوامر، الرســـائل القص�ي

ي 
ة �ن كـــة لتلبية خدمـــات عمالئها عـــ�ب مكاتبها المنتـــرسش تجتهـــد الرسش

ي مدينة 
الضفة الغربيـــة و قطاع غزة بالإضافـــة إل مقرها الرئيـــ�ي �ن

ي إرضاء زبائنها فهي تســـعى 
كة يكُمن �ن رام اللـــه. ولأن � نجـــاح الرسش

إل بنـــاء تواصل معهم لتبقيهم عل إطالع دائم عل اي مســـتجدات 
ي إتخاذ 

، ومســـاعدتهم �ن ن ي ســـاحة الأوراق المالية، وبورصة فلســـط�ي
�ن

كة  ي الوقت المناســـب. ومن الجدير بالذكـــر أن للرسش
القرار الصائـــب �ن

ي عدد مـــن المؤتمرات المحلية و 
العديد من المشـــاركات والفعاليات �ن

ي تســـعى من خاللها بالتعريف 
الدولية خالل الســـنوات الســـابقة، ال�ت

كـــة تؤمن بأن  كات المدرجـــة فيها، فالرسش ن والرسش عـــن بورصة فلســـط�ي
ي ازدهار القطاع المالي بشـــكل عام .

نجاحها غايٌة رئيســـية تســـهم �ن

كة المتحدة، هـــم الذين يبذلون  ي الرسش
ن �ن ن والعاملـــ�ي وبما أن الموظفـــ�ي

كة لعقد  ي الطليعة، فتســـعى الرسش
كتهـــم �ن بقاء �ش أقىص جهدهـــم، لإ

ي الوســـاطة المالية بشـــكل دوري، 
دورات و ورشـــات تدريبية متخصصة �ن

ي الأســـواق المحلية والعالمية.
ح�ت يكونوا عل مســـتوى عاٍل ومتطـــور �ن

كة المتحدة بشـــكل عام، وقســـم التداول بشـــكل خاص  نت الرسش تمـــ�ي
بســـهولة وضع الأوامر و�عتها ودقتها والتواصل الدائم مع المستثمرين 
ي تتمتع 

كـــة، الـــ�ت لنقل صـــورة الســـوق لهم مـــن خالل عدســـة الرسش
ي 

ي تضع الُمســـتثمر �ن
ها من الأقســـام ال�ت بالمصداقيـــة و الواقعية. وغ�ي

اته وتهـــدف إل خدمتـــه وتحقيق مصالحه. أجواء الســـوق وتغ�ي

ي كل 
ي عدد الحســـابات المفتوحة �ن

كة ارتفاعاً ملحوظـــاً �ن وتشـــهد الرسش
عام، وذلك لثقـــة الزبائن بخدماتها وإطالعهم الواســـع عل إنجازاتها. 

بدعمكم، وإنجازنا نسعى إل مستقبل مالي مزدهر محلياً وعالمياً.

فروع الشركة
ي الضفــة الغربيــة و غــزة، 

ة �ن كــة: 4 فــروع منتــرسش ، ليصبــح عــدد فــروع الرسش ن ي مدينــة جنــ�ي
كــة �ن ي نهايــة عــام 2014 عــل فتــح فــرع جديــد للرسش

جــرى العمــل �ن
كــة للتوســع و النتشــار و الوصــول إل كافــة المســتثمرين. حيــث  ي هــذا القــرار مــن منطلــق رؤيــة الرسش

ي مدينــة رام اللــه. و يــأ�ت
ضافــة إل المقــر الرئيــ�ي �ن بالإ

كات الأعضــاء. ن الــرسش كــة المتحــدة اليــوم هــي الأكــ�ش تفرعــا و توظيفــا بــ�ي أن الرسش

خدمات الشركة
ن والأردن وأســواق 	  ي الســوق الماليــة لــكل مــن فلســط�ي

التــداول �ن
مــارات ومــ� والســعودية. الإ

ن المقــرة مــن هيئــة 	  إدارة المحافــظ الســتثمارية وفــق النظــم والقوانــ�ي
ســوق رأس المــال الفلســطينية.

نــت يتيــح للزبــون الطــالع عــل 	  كــة عــل شــبكة الن�ت موقــع الرسش
كــة )يتــم تحديثــه كل 30 دقيقــة( حســاباته ومحفظتــه لــدى الرسش

نت.	  ي ع�ب شبكة الن�ت
و�ن لك�ت التداول الإ

ة وتعمــل 	  ن توفــر دائــرة مســتقلة لالبحــاث تضــم كفــاءات علميــة متمــ�ي
قليميــة  ي تتبــع الســوق المحــلي والأســواق الإ

عــل مــدار العــام �ن
عالميــة  متخصصــة،  بحــث  ومؤسســات  دوائــر  مــع  والتواصــل 

واقليميــة، لتوفــ�ي وإعــداد التقاريــر والبحــوث الماليــة. 

كــة يتــم تحديثــه يوميــاً مــن قبــل دائــرة البحــاث ليتضمــن 	  موقــع الرسش
ــن  ــا م ــدر عنه ــا يص كات وم ــرسش ــات ال ــة وافصاح ــار المالي ــم الأخب أه

تقاريــر وقوائــم ماليــة.

ة عــل هواتفهــم النقالــة تلخــص 	  تزويــد الزبائــن برســالة يوميــة قصــ�ي
حركــة الســوق لذلــك اليــوم.

ــل 	  ــهرية ع ــبوعية وش ــة وأس ــر يومي ــن بتقاري ي ن ــن المم�ي ــد الزبائ تزوي
ة زمانيــة وتعمــل  ي تلخــص وضــع الســوق لــكل فــ�ت

و�ن لكــ�ت بريدهــم الإ
وري، وأرشــفة هــذه الحزمــة مــن  المقارنــات الالزمــة و التحليــل الــ�ن

كــة. ــر عــل موقــع الرسش التقاري

احتياجــات 	  وتقاريــر معمقــة ومتخصصــة حســب  بحــوث  إعــداد 
العمــالء.

، حيــث بــدأت نشــاطها عام  ف ي بورصــة فلســط�ي
كات العاملــة والمرخصــة للعمــل �ف ف الــ�ش ف بــ�ي كــة المتحــدة لــلأوراق الماليــة عنــوان التمــ�ي ال�ش

قليمية مثــل الردن،  ف و الأســواق الإ ي ســوق فلســط�ي
كــة المتحــدة إل تقديــم كافــة خدمــات التــداول والوســاطة لعملئها �ف 1997. تهــدف ال�ش

كات م�وجي لتوســيع أســواقها عىل المســتوى المحــىلي والعالمــي ايضاً. ها مــن �ش كــة كغ�ي مــرص، المــارات، الســعودية. وتســعى هــذه ال�ش

أداء عام 2015
ــداولت  ــة ت ــت قيم . بلغ ي

ــار أرد�ف ــة 116،725 دين ــا بقيم ــام 2015 أرباح ــلل ع ــدة خ ــة المتح ك ــت ال�ش حقق
ي 

ــداول �ف ــم الت ــن حج ــة م ك ــة ال�ش ــت حص ــث ارتفع ف 67،058،810 دولر، حي ــط�ي ــة فلس ي بورص
ــة �ف ك ال�ش

ــابا  ــح 706 حس ــة بفت ك ــت ال�ش ــل إل 11%. و قام ــام 2014 لتص ــع ع ــة م ــبة 3.37% بالمقارن ــة بنس البورص
ــح  ــبته 24%، ليصب ــاع نس ــام 2014،بارتف ــلل ع ــابا خ ــع 569 حس ــة م ــام 2015 بالمقارن ــلل ع ــدا خ جدي
إجمــالي عــدد الحســابات 4،846 حســابا، كمــا أن عــدد الحســابات الفاعلــة بلــغ 1،081 حســابا بالمقارنــة مــع 
كــة عــىل المركــز الأول مــن حيــث عــدد الصفقــات المنفــذة خــلل 2015  ي 2014. وحصلــت ال�ش

968 حســابا �ف
بنســبة 19.3% مــن إجمــالي عــدد الصفقــات.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 ملخص التداول 

67,058,810 70,776,130 86,264,900 76,423,096 68,458,842 62,235,049 35,958,366
ي بورصة 

كة �ف حجم تداولت ال�ش
ف ) دولر ( فلسط�ي

%11.01 %10.65 %13.00 %14.52 %9.62 %7.13 %3.76
ي 

كة من حجم التداول �ف حصة ال�ش
ف ) % ( بورصة فلسط�ي

706 569 663 583 779 772 846
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أداء االقتصاد الفلسطيني خالل عام 2015
أصـــدر الجهاز المركزي لالإحصاء ملخص الأداء القتصـــادي للعام 2015. و قد 
أشـــارت التحاليل الأولية إل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنســـبة 3.5% خالل 
عـــام 2015 مقارنة  مع عام 2014، ممـــا أدى إل إرتفاع نصيب  الفرد من الناتج 

المحلي الإجمالي بنســـبة 0.5% خالل 2015 بالمقارنة مع عام 2014.

ي 
يعـــود هذا الرتفاع بشـــكل أســـاسي إل قوة النشـــاطات القتصاديـــة و ال�ت

، و هي: نشـــاط  ي
تشـــكل الحصة الأك�ب من الناتج المحلي الإجمالي الفلســـطي�ن

ي 
نشـــاءات. حيث أشـــارت البيانات الأولية ان الرتفاع الأك�ب كان �ن الخدمات، والإ

ي الناتج 
نشـــاط الخدمات و الفروع الأخرى و الذي يعت�ب المســـاهم الرئي�ي �ن

المحلي الإجمالي مقارنة مع الأنشـــطة الأخرى و الذي ارتفع بنســـبة 3.1%، مع 
ن و عمال هذا النشـــاط قد ارتفع عددهم بنســـبة 6.1%. ثم  العلم أن موظف�ي
نشـــاءات الذي ارتفع بنســـبة 2.1% خالل العام 2015 مقارنة  تبعه نشـــاط الإ
ن هذا النشـــاط ارتفع عددهم بنســـبة  ن و موظف�ي مع عام 2014، و عدد عامل�ي

 .%9.7

ي عدد 
عـــل صعيد آخـــر، فقد أشـــارات التحاليل الأوليـــة إل وجود إرتفـــاع �ن

ن بنســـبة 6.0% خالل عام 2015 مقارنة مع عام 2014، و  ي فلســـط�ي
ن �ن العامل�ي

نشـــاءات.  ي نشـــاطي الخدمات و الإ
ن  �ن يعود هذا الرتفاع إل إرتفاع عدد العامل�ي

، فهو يدل عل قدرة الســـوق لســـتقبال المزيد من القوى  أ وإن دل عـــل سش
ي إ�ائيل، فقد ارتفع عددهم بنســـبة 

ن �ن العاملـــة. أما فيما يخـــص العاملـــ�ي
11.1% خالل عـــام 2015 مقارنة مـــع 10.7% خالل عام 2014.  أســـهم هذا 
ي انخفاض نســـبة البطالة خالل عـــام 2015 لتصل إل 26.6% بعد أن 

رتفاع  �ن الإ
كانت 27.5% خـــالل عام 2014.

أمـــا فيما يخص حركـــة التجارة الخارجية، فقد إشـــارت التقديـــرات الأولية إل 
ارتفاع الصادرات بنســـبة 8.4% مقارنة مع عام 2014 و ارتفاع الواردات بنســـبة 

مع 2014. مقارنة   %6.7

عل صعيد الأســـعار، مـــن المتوقع أن يكون هنـــاك ارتفاع للرقـــم القياسي 
لأسعار المســـتهلك بنســـبة 1.5% خالل العام 2015 بالمقارنة مع عام 2014.

توقعات عام 2016
ن الضفـــة الغربية و قطاع غزة.  تـــم بنـــاء توقعات عام 2016 بناًء عل عدة ســـيناريوهات محتملة. و مـــن الجدير بالذكر أن هذه الســـيناريوهات ل تفرق ب�ي
ن و ســـلطة النقد الفلســـطينية.  ن محلي�ي تـــم بناء هذه الســـيناريوهات من قبل الجهاز المركـــزي لالإحصاء و ذلك بعد التشـــاور مع وزارة المالية واقتصادي�ي
ن العتبار بعض مالمح الوضع الســـياسي و القتصـــادي للعام 2016، ومنها القيـــود و الحصار المفروضة  كمـــا نشـــ�ي بالذكر أن الســـيناريوهات أخذت بع�ي
، المســـاعدات الخارجية، إضافـــة إل مجموعة من  ن داخل الخط الأخ�ن ن الفلســـطيني�ي ، عدد العامل�ي ن ي فلســـط�ي

عـــل قطاع غزة، الإجـــراءات الإ�ائيلية �ن
والجتماعية. القتصادية  ات  المتغ�ي

نبذة و تنبؤات اقتصادية

سيناريو الأساس:

ي 2015. 
ن ســيبقى عــل حالــه كمــا �ن ي فلســط�ي

اض أن الوضــع القتصــادي و الســياسي �ن تــم بنــاء هــذا الســيناريو بافــ�ت
ض أن  ــة. كمــا يفــ�ت ــادة التحويــالت الحكومي ضافــة إل زي ائــب ، بالإ ــة ال�ن ي جباي

ض الســيناريو وجــود تحســن �ن و يفــ�ت
ضافــة إل  ي 2015، بالإ

ة كمــا �ن ــ�ي ن بنفــس الوت ــة فلســط�ي الــدول المانحــة ســتوفر المنــح و الدعــم المــالي لحكومــة دول
ئتمانيــة.  �ائيليــة، و ارتفــاع قيمــة التســهيالت الإ تحويــل أمــوال المقاصــة للســلطة الفلســطينية مــن خــالل الحكومــة الإ
ي تضعهــا إ�ائيــل 

ن القطــاع العــام ســيبقى ثابــت ، مــع اســتمرار وجــود العراقيــل الــ�ت ض ايضــا بــأن أعــداد موظفــ�ي يفــ�ت
ن و الــدول المجــاورة كمــا كانــت عليــه خــالل عــام  ن فلســط�ي ن او بــ�ي عــل حركــة الأشــخاص و البضائــع داخــل فلســط�ي
ن الماضيــة. ي الســن�ي

ض الســيناريو ان تســتمر الزيــادة الطبيعيــة كمــا كانــت �ن 2015 . أمــا بالنســبة لأعــداد الســكان، فيفــ�ت

توقعات سيناريو األساس
مـــن المتوقع ارتفـــاع الناتج المحـــلي الإجمـــالي بنســـبة 3.8% خالل عام 
2016، أمـــا نصيب الفرد مـــن الناتج المحـــلي الإجمالي فمـــن المتوقع أن 
يرتفع بنســـبة  0.9%. أما بالنســـبة لإجمالي الســـتهالك، مـــن المتوقع أن 
يرتفـــع بنســـبة 3.3%، و قيمة إجمالي الســـتثمارات من المتوقـــع أن ترتفع 

.%3.2 بنسبة 

ن  أما فيمـــا يخص العمل و العمـــال، فمن المتوقع أن يرتفع عـــدد العامل�ي
بنســـبة 7.7% خـــالل عـــام 2016، أمـــا نســـبة للبطالة فيتوقع ســـيناريو 

الأســـاس أن تصل إل %25.0.

من المتوقـــع انخفاض عجز الموازنـــة العامة بنســـبة 3.5%، نتيجة لتوقع 
ارتفاع إجمالي اليرادات الحكومية بنســـبة 4.6%، حيـــث يعود هذا الرتفاع 

ائـــب و زيادة قيمة النفقات الحكومية بنســـبة %1.7 لتحســـن جباية ال�ن

ي قيمة الواردات الفلســـطينية بنسبة 
يتوقع ســـيناريو الأســـاس ايضا زيادة �ن

3.9% و ارتفـــاع قيمة الصادرات الفلســـطينية بنســـبة 7.4%، و ارتفاع قيمة 
ي الدخل بنســـبة 7.7% و قيمة الدخل القومـــي الإجمالي و الدخل القومي 

صا�ن
. كل هـــذه الرتفاعات  المتاح الإجمـــالي بنســـبة 4.2% و 3.9% عل التـــوالي
ي الحســـاب الجاري 

ي صـــا�ن
المتوقعـــة تـــؤدي إل انخفاض قيمـــة العجز �ن

ان التجاري بنســـبة %1.9. ن ن بنســـبة 0.6% و زيادة قيمة عجز الم�ي لفلســـط�ي

توقعات السيناريو المتفائل
مـــن المتوقع ارتفاع قيمـــة الناتج المحـــلي الإجمالي بنســـبة 7.0% خالل 
ضافة إل ارتفاع قيمة إجمالي الســـتهالك بنســـبة 4.8% و  عام 2016، بالإ
حجم الســـتثمار الكلي بنســـبة 14.8%. و ارتفاع  قيمـــة نصيب الفرد من 

.%4.0 بنســـبة  الإجمالي  المحلي  الناتج 

أمـــا فيمـــا يخـــص العمـــل و العمـــال، فمـــن المتوقـــع أن يرتفع عدد 
ن بنســـبة 11.6% و ينخفـــض معدل البطالة بنســـبة قد تصل إل  العامل�ي

23.1% عـــام 2016.

يـــرادات الحكومية  يتوقـــع الســـيناريو المتفائل ارتفـــاع قيمة إجمـــالي الإ
ا  بنســـبة 13.4%، و زيادة قيمـــة النفقات الحكومية بنســـبة 9.8%، و أخ�ي

ي الموازنة العامة بنســـبة %3.5. 
ارتفـــاع قيمة العجـــز �ن

ان التجـــاري بنســـبة 4.1% نتيجة  ن ي المـــ�ي
مـــن المتوقع زيـــادة العجز �ن

ي قيمـــة الـــواردات بنســـبة 6.4%. و انخفاض قيمة 
الزيـــادة المتوقعـــة �ن

ن بنســـبة 17.2% نتيجة  ي الحســـاب الجـــاري لفلســـط�ي
ي صا�ن

العجـــز �ن
ي الدخل بنســـبة 24.9% و ذلك بســـبب 

ي قيمة صا�ن
رتفـــاع المتوقـــع �ن لالإ

ي إ�ائيل نتيجـــة تقليل المعيقـــات المفروضة 
ن �ن ارتفاع عـــدد العاملـــ�ي

. و يتوقع ايضـــا ارتفاع قيمـــة الدخل القومـــي المتاح  ن داخـــل فلســـط�ي
الإجمـــالي بنســـبة 9.7% و قيمة الدخـــل القومي الإجمالي بنســـبة %8.6.

السيناريو المتفائل:

ن ســـيكون أفضل مـــن عام 2015  ي فلســـط�ي
اض أن الوضع القتصادي و الســـياسي �ن تـــم بناء هـــذا الســـيناريو باف�ت

ض  ن الضفـــة الغربية و قطاع غـــزة. و يف�ت ي تحقيق المصالحة بـــ�ي
مـــن خالل ترسيع إعـــادة إعمار غـــزة و التقـــدم �ن

ائـــب، بالإضافة إل زيـــادة التحويالت الحكومية بنســـبة 5.0%، وزيادة  ي كفاءة جباية ال�ن
الســـيناريو وجود تحســـن �ن

فع من المنـــح و الدعم المـــالي لحكومة  ض أن الـــدول المانحة ســـ�ت النفقـــات التطويريـــة بنســـبة 61.4%. كما يف�ت
ضافة إل اســـتمرار تحويل أموال المقاصة للســـلطة الفلســـطينية  ن لتمويل الموازنة بنســـبة 6.0%. بالإ دولـــة فلســـط�ي
ي تضعها إ�ائيل عـــل حركة الأشـــخاص و البضائع داخل 

مـــن خـــالل الحكومة الإ�ائيلية، مـــع تقليل العراقيل الـــ�ت
. ن ي فلســـط�ي

اض النمو الطبيعي للســـكان �ن ن و الدول المجـــاورة، باف�ت ن فلســـط�ي ن أو ب�ي فلســـط�ي
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معدل البطالة في فلسطين خالل الربع األخير 2015
ي الربع الرابـــع 2015. و أوضح 

ي الربع الثالـــث 2015 إل 25.8% �ن
ن انخفض مـــن 27.4% �ن ي فلســـط�ي

ذكـــر الجهـــاز المركزي لالإحصـــاء أن معدل البطالة �ن
ين اول-كانـــون اول(، ان معدل البطالة  ي بيان أصدره، حول النتائج الأساســـية لمســـح القوى العاملـــة، دورة الربع الرابـــع 2015 )ترسش

جهـــاز الإحصـــاء �ن
ن الضفة الغربية و قطـــاع غزة حيث بلغ  ي معدل البطالة بـــ�ي

اً �ن ي القوى العاملة بلـــغ 25.8%، و أضاف انـــه ل يزال التفاوت كبـــ�ي
ن �ن ن المشـــارك�ي مـــن بـــ�ي

ي الضفة 
ي قطاع غزة مقابـــل 18.7% �ن

ي الضفـــة الغربية خالل الربع الثالـــث 2015 مقارنة مـــع 38.4% �ن
ي قطـــاع غزة 42.7% مقابـــل 18.7% �ن

المعـــدل �ن
ي الربع الرابع 2015. 

ن �ن ي فلســـط�ي
ناث �ن الغربيـــة خـــالل الربع الرابع 2015، أما عل متســـوى الجنس فقد بلـــغ المعدل 22.3% للذكور مقابـــل 39.7% لالإ

ي الربع الرابـــع 2015، حيث ارتفع 
ي الربـــع الثالث 2015 ليصبـــح 864,500 عامل �ن

ي الســـوق المحـــلي من 830,900 عامل �ن
ن �ن هـــذا و ارتفع عدد العامل�ي

ي قطاع غزة بمقـــدار 26,000 عامل.2
ي الضفة الغربية بمقـــدار 7،600 عامل، كما ارتفـــع �ن

ن �ن عـــدد العاملـــ�ي

توقعات السيناريو المتشائم
مـــن المتوقع انخفاض قيمـــة الناتج المحلي الإجمالي بنســـبة 2.0% خالل 
عـــام 2016، و انخفاض نصيـــب الفرد منه بنســـبة 4.8%. أما بالنســـبة 
لقيمـــة إجمـــالي الســـتهالك من المتوقـــع أن ترتفـــع بنســـبة 2.0% مع 

انخفـــاض قيمة إجمالي الســـتثمارات بنســـبة %13.5.

أما فيمـــا يخص العمـــل و العمـــال، فمـــن المتوقـــع أن ينخفض عدد 
ي إ�ائيل بنســـبة 35.6%، مما ســـيؤدي إل ارتفاع 

ن �ن ن الفلســـطين�ي العامل�ي
معـــدل البطالة ليصـــل خالل عـــام 2016 إل %27.5.

يـــرادات الحكومية  يتوقع الســـيناريو المتشـــائم انخفاض قيمة إجمالي الإ
يبية مـــن قبل  بنســـبة 6.4% نتيجـــة تجميـــد جـــزء مـــن العوائـــد ال�ن
، و انخفـــاض قيمة النفقات  ي ي�ب ضافـــة إل زيادة التهرب ال�ن ا�ائيل بالإ

الحكومية بنســـبة %11.8.

ي الحســـاب الجاري 
ي صا�ن

يتوقع الســـيناريو ايضـــاً ارتفاع قيمة العجـــز �ن
ان التجاري بنســـبة  ن ي الم�ي

بنســـبة 32.0%، بســـبب ارتفاع قيمة العجـــز �ن
ي قيمـــة الـــواردات بنســـبة %0.7، 

4.5%، نتيجـــة الزيـــادة المتوقعـــة �ن
وانخفاض قيمـــة الصادرات بنســـبة 6.5%. كما يتوقـــع أن تنخفض قيمة 
ي 

ن �ن ي الدخل بنســـبة 19.9%، وذلك بســـبب انخفاض عـــدد العامل�ي
صا�ن

. كما يتوقع  ن إ�ائيـــل نتيجة زيادة المعيقـــات المفروضة داخل فلســـط�ي
أن تنخفـــض قيمة الدخـــل القومي الإجمالي  بنســـبة 3.6%، و أن تنخفض 

قيمـــة الدخل القومـــي المتاح الإجمالي بنســـبة %5.0. 1

السيناريو المتشائم:

ض الســـيناريو زيادة التهرب  . و يف�ت ن ي فلســـط�ي
اض تدهـــور الوضع القتصادي و الســـياسي �ن تـــم بناء هذا الســـيناريو باف�ت

ض أن الدول المانحة ســـتخفض المنح و الدعم  ، بالإضافة إل انخفاض التحويالت الحكومية بنســـبة 13%. كما يف�ت ي يـــ�ب ال�ن
، بالإضافة إل صعوبة تحويل أموال المقاصة للســـلطة الفلســـطينية من خـــالل الحكومة  ن المـــالي لحكومة دولـــة فلســـط�ي
ن او  ي تضعها إ�ائيل عل حركة الأشـــخاص و البضائع داخل فلســـط�ي

ض ايضا زيادة الحواجز و العراقيل ال�ت الإ�ائيليـــة. يف�ت
غالقات المتوقعة. ي إ�ائيل بســـبب الإ

ن �ن ن و الدول المجاورة، نتيجة لذلك ســـنخفض عدد العاملـــ�ي ن فلســـط�ي ب�ي

1. http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar_Forecasting2016A.pdf
قتصادية 2016 ي 2016: تقرير صحفي للتنبؤات الإ

 الجهاز المركزي لالإحصاء الفلسطي�ن
2. http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1586&mid=3265&wversion=Staging

ي 2016: تقرير معد البطالة خالل الربع الأخ�ي 2016
 الجهاز المركزي لالإحصاء الفلسطي�ن

مؤشر القدس ومؤشرات األسواق العربية
)كما في نهاية عام 2015(

ي المنطقة 
ات أســـواق المـــال العربية العـــام 2015 �ن انهـــت جميع مؤ�ش

ها انخفاضا ســـوق  الحمـــراء مغلقة عـــل انخفاضات متفاوتـــة، كان أك�ش
ي المرتبة 

ها الرئي�ي بنســـبة 26.81%، و جاء �ن ي انخفـــض مؤ�ش
العراق ال�ت

الثانيـــة مؤ�ش البورصـــة الم�ية الـــذي انخفض بنســـبة 21.52%، تاله 
ي المالي  ســـوق الســـعودية الذي انخفض بنســـبة 17.06%، و ســـوق د�ب
ي الأســـواق العربية بنســـب مختلفة 

بنســـبة 16.51%، كمـــا انخفضت با�ت
 ، ي )قطر، مســـقط، بحريـــن، كويـــت، ســـودان، دار البيضاء، أبـــو ظ�ب
ن  ي كان اقـــل انخفاضا من ب�ي

دمشـــق، عمان، تونس(. أما الســـوق اللبنـــا�ن
الأســـواق العربية حيث انخفض بنســـبة %0.06.

ويعـــد ذلـــك الهبوط أمـــراً طبيعيـــا خاصة مـــع تقلـــب البورصات عل 
ن همـــا الأهم، اول: انخفاض ســـعر  المســـتوى العالمـــي، نظـــراً لعامل�ي
النفط وعـــدم القدرة عل كبح جمـــاح ذلك النخفـــاض، وثانيا: الوضاع 

ي تمر بها الكثـــ�ي من الـــدول العربية.
السياســـية الـــ�ت

اما مـــؤ�ش القدس فـــكان بمعـــزل عن هـــذه النخفاضـــات بالرغم من 
الوضـــاع السياســـية غـــ�ي المســـتقرة، إل ان اداء المـــؤ�ش تباين خالل 
ي مـــن العام. حيـــث انهى المـــؤ�ش النصف الأول 

النصـــف الأول و الثا�ن
من العـــام عل انخفاض بنســـبة 6.52% عنـــد مســـتوى 478.37 نقطة 

 .2014 إغـــالق  مع  مقارنة 

ي من العـــام و خصوصا خالل 
إل أن المؤ�ش اســـتطاع خـــالل النصف الثا�ن

الربـــع الأخ�ي مـــن العام، مـــن عكس اتجاهـــه الهبوطي و مســـح جميع 
اء عند مســـتوى 532.73  ي المنطقة الخ�ن

خســـائر العام ليغلق المـــؤ�ش �ن
نقطة مرتفعـــا 21.01 نقطة بنســـبة 4.11% مقارنة بإغالق 2014 و بنســـبة 
ي  11.36% عـــن إغالق 30 حزيـــران 2015، ليكـــون بذلك، المـــؤ�ش العر�ب
ي نهاية عـــام 2015 بالمقارنة مع إغالق 2014. 

الوحيد الذي أغلـــق مرتفعا �ن

جاء هـــذا الرتفاع بدعم مـــن قطاع البنـــوك و الخدمـــات المالية الذي 
ارتفـــع بنســـبة 19.98% خـــالل العام و بشـــكل أســـاسي ســـهم البنك 
ي الذي ارتفع بنســـبة 39.64% و ســـهم بنـــك القدس  ســـالمي العـــر�ب الإ

الـــذي ارتفع بنســـبة %34.02. 

كـــة التكافل  ن حيـــث ارتفع ســـهم �ش كذلـــك بدعم مـــن قطـــاع التأم�ي
ن بنسبة %36.97.  ن للتأم�ي ن بنسبة 69.12% و فلســـط�ي الفلســـطينية للتأم�ي
شـــارة أن قطاعـــي الســـتثمار و الخدمات أغلقا عـــل انخفاض  تجدر الإ

 . بسيط

ان الرتفاعـــات المشـــهودة خالل الربع الرابع من العـــام 2015، يمكن أن 
تعزى بشـــكل أســـاسي إل التفاؤل الذي طغى عل الســـوق نتيجة ارتفاع 
ي البورصة مقارنة مع الأشهر الســـابقة، و انخفاض 

مســـتويات الســـيولة �ن
قليميـــة و العالمية إل أد�ن مســـتوياتها ممـــا أدى إل التوجه  الأســـواق الإ
ن هو ســـوق  ، وذلك لأن ســـوق فلســـط�ي ن ي بورصة فلســـط�ي

لالســـتثمار �ن
اســـتثمار و ليس ســـوق مضاربة–بالإضافة لأمور أخرى.

ن تعت�ب ســـوق معزولـــة عـــن الأســـواق العالمية، اي  بورصـــة فلســـط�ي
أنهـــا ل تتأثر بانخفـــاض او ارتفاع الأســـواق الأخرى، وذلـــك لأن معظم 
، بالرغـــم من وجود  ن ن محلي�ي ي البورصـــة هـــم مســـاهم�ي

ن �ن المســـاهم�ي
ي الأصل. 

جنســـيات مختلفـــة إل أنهم فلســـطي�ن

ي ســـاهمت 
يجابية ال�ت فصاحـــات و الأخبار الإ ضافة إل تـــوالي الإ هـــذا بالإ

ي خلق حالة من التفاؤل ورفع ســـقف التوقعات بالنســـبة لـــالأداء المالي 
�ن

كات عن اندماجات و اســـتحواذات قادمة. كات، و إعالن بعـــض الرسش للرسش

%30.00-

%25.00-

%20.00-

%15.00-

%10.00-

%5.00-

%0.00

%10.00

%4.11

%0.06- %0.94- %1.35-
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%9.59-

%14.09- %14.77- %14.77- %15.11-
%16.51- %17.06-

%21.52-

%35.80-

يسعوديةم�العراق يدار البيضاءسودانكويتبحرينمسقطقطرد�ب وتتونسعماندمشقأبو ظ�ب ب�ي

ن فلسط�ي

%5.00
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ملخص التداول لعام 2015
أغلـــق مؤ�ش القـــدس نهاية عـــام 2015 عـــل مســـتوى 532.73 نقطة، 
مرتفعـــاً 20.96 نقطـــة اي بنســـبة 4.10% عن إغالق عـــام 2014، حيث 
ســـتثمار  اء، ما عدا مؤ�ش الإ ي المنطقـــة الخ�ن

ات �ن كانت معظـــم المؤ�ش
و مـــؤ�ش الخدمات. كان مؤ�ش قطـــاع البنوك و الخدمـــات المالية الأك�ش 
ات، مرتفعا بنســـبة 19.98%، هـــذا و ارتفع مؤ�ش  ن المـــؤ�ش ارتفاعا بـــ�ي
ن بنســـبة 4.91%، و ارتفع مـــؤ�ش قطاع الصناعة بنســـبة  قطـــاع التأمـــ�ي

اإلغالق اليومي لمؤشر القدس
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ن انخفض مؤ�ش قطاع الســـتثمار بنســـبة 6.03%، و مؤ�ش  ي ح�ي
3.25%، �ن

 .%1.61 بنســـبة  الخدمات  قطاع 

ي تاريخ 
حقـــق مـــؤ�ش القدس أعل ســـعر إغـــالق خـــالل عـــام 2015 �ن

20/12/2015، حيـــث أغلق عل 535.65 نقطة. بينما وصل إل أد�ن ســـعر 
ي تاريـــخ 26/03/2015، حيث أغلـــق عل 471.87 

إغـــالق خالل العـــام �ن
. نقطة

اإلغالق األسبوعي لمؤشر القدس
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اإلغالق الشهري لمؤشر القدس
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قيم وأحجام التداول
عقـــد خالل عام 2015 )246( جلســـة تـــداول بلغ خاللها عدد الأســـهم المتداولة 175,229,463 ســـهم بانخفاض بلغت نســـبته 3.489 عن عدد الأســـهم 
المتداولـــة خالل عام 2014، بينما بلغت قيمة الأســـهم المتداولـــة 320,388,213 دولر مقارنة مع 353,917,125 دولر عام 2014، بانخفاض بلغت نســـبته 

9.479، هـــذا وقد بلغ المعدل اليومي لقيمة الأســـهم المتداولـــة 1،302،391 دولر خالل عـــام 2015، مقارنة مع 1,44,560 دولر خالل العام الســـابق.

التغ�ي
ملخص بيانات التداول

2014 2015

%0.41 245 246 عدد جلسات التداول 

%24.83- 41,257 31,014 عدد الصفقات

%3.48- 181,545,154 175,229,463 عدد الأسهم المتداولة

%9.47- 353,917,125 320,388,213 قيمة الأسهم المتداولة

%9.84- 1,444,560 1,302,391 المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة )دولر(

%5.08 3,187,259,624 3,349,196,379 القيمة السوقية )دولر(

التغ�ي الغلق الفتتاح المؤ�ش )2015(

%4.10 532.73 511.77  مؤ�ش القدس

%3.98 282.08 271.29 العام

%19.98 143.57 119.66 مؤ�ش البنوك و الخدمات المالية

%3.25 69.88 67.68 مؤ�ش الصناعة

%4.91 49.1 46.80 ف مؤ�ش التأم�ي

%6.03- 23.98 25.52 مؤ�ش الستثمار

%1.61- 48.39 49.18 مؤ�ش الخدمات
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كات الخمسة الأك�ش ارتفاعاً ال�ش

%69.12 TIC

%52.63 LADAEN

%39.64 AIB

%36.97 PICO

%34.02 QUDS

كات الخمسة الأك�ش انخفاضاً ال�ش

%39.08- NSC

%18.89- JCC

%17.54- JREI

%15.00- UCI

%14.83- AZIZA
%40.00-

%30.00-
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الشركات الخمسة األكثر ارتفاعا من حيث القيمة

BOP 32.71%

PALTEL 22.24%

TNB 11.74%

PADICO 11.47%

QUDS 4.90%

OTHERS 16.93%

الشركات الخمسة األكثر نشاطا من حيث الحجم

BOP 22.18%

PADICO 17.15%

TNB 16.11%

QUDS 8.24%

APIC 7.74%

OTHERS 28.57%

قيمة االأسهم المتداولة )دوالر( قيمة االأسهم المتداولة )دوالر( عدد االأسهم المتداولة
 عدد

كات ال�ش القطاع
ي 2012/12/31

كما �ف خالل عام 2015

1,010,362,972 170,163,789 93,557,905 8 قطاع البنوك والخدمات المالية

298,390,147 9,509,195 4,079,238 13 قطاع الصناعة

110,496,000 3,084,350 6,329,064 7 ف قطاع التأم�ي

512,422,052 56,384,917 50,418,739 9 قطاع االستثمار

1,407,525,208 81,245,961 20,844,517 12 قطاع الخدمات

3,339,196,379 320,388,213 175,229,463 49 إجمالي السوق

قطاعات بورصة فلسطين

القيمة السوقية )دوالر(

عدد األسهم المتداولة في 2015

قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

ن 4% قطاع التأم�ي

53% قطاع البنوك
والخدمات المالية

2% قطاع الصناعة

29% قطاع الستثمار

12% قطاع الخدمات

ن 3% قطاع التأم�ي

ن 1% قطاع التأم�ي

30% قطاع البنوك
والخدمات المالية

9% قطاع الصناعة

53% قطاع البنوك 
والخدمات المالية

3% قطاع الصناعة

16% قطاع الستثمار

42% قطاع الخدمات

18% قطاع الستثمار

25% قطاع الخدمات
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ي أســـعار أســـهم العديد من 
يعـــود هذا الرتفـــاع للزيادة �ف

أهـمـها: كات،  الـ�ش

ي ارتفع ســـعر ســـهمها بنســـبة 
ف ال�ت كـــة التكافل الفلســـطينية للتأم�ي �ش

ي بنســـبة 39.64%، بنك القدس بنســـبة  ســـلمي العر�ب 69.12%، البنك الإ
ات الطبية  ي بنســـبة 23.26%، و القدس للمستحرصف

34.02%، البنك الوط�ف
بنسبة 17.06%. تشـــكل القيمة الســـوقية لقطاع الخدمات النسبة الأك�ب 
ي نهاية 2015، بنســـبة 42.15%. تليه 

من إجمالي القيمة الســـوقية كمـــا �ف
القيمة الســـوقية لقطاع البنوك و الخدمات المالية بنســـبة 30.26%، ثم 
القيمة الســـوقية لقطاع الســـتثمار بنســـبة 15.35%، و القيمة السوقية 
، تشـــكل قيمته السوقية  ف لقطاع الصناعة بنســـبة 8.94%. أما قطاع التأم�ي

أصغر نســـبة،3.31% من إجمالي القيمة الســـوقية لنهايـــة عام 2015

ي نهاية عام 2015 ما قيمته:
ف �ف بلغت القيمة السوقية لبورصة فلسط�ي

3،339،196،379 دولر مقارنة مع 3،187،259،624 دولر
للعام 2014، بارتفاع بلغت نسبته %5.08. 

القيمة السوقية

التغ�ي الشهري 
ي مؤ�ش القدس

�ف مؤ�ش القدس القيمة السوقية 
)دولر(

 عدد
الصفقات

 عدد جلسات
التداول

قيمة الأسهم 
المتداولة )دولر(

 عدد الأسهم
المتداولة

%2.02- 501.43 3,128,825,915 1,756 18 9,184,202 4,769,308 ي
كانون ثا�ف

%0.48- 499.04 3,122,415,881 2,319 20 24,534,771 12,412,144 شباط

%4.83- 474.94 2,993,579,457 3,129 22 59,375,469 31,255,004 آذار

%1.92 484.04 3,038,266,179 3,170 21 21,000,622 14,279,322 نيسان

%1.07- 478.85 3,008,734,193 2,917 20 14,916,909 9,003,770 ايار

%0.10- 478.37 3,017,385,436 1,912 22 12,716,637 7,864,566 حزيران

%0.84 482.41 3,043,200,397 1,649 19 26,798,034 8,531,198 تموز

%0.12- 481.81 3,041,200,075 2,466 22 19,339,842 11,024,208 أب

%0.60 484.68 3,056,613,108 1,868 19 15,197,228 11,336,614 ايلول

%1.64 492.62 3,099,060,493 2,652 20 12,041,160 8,280,466 ين اول ت�ش

%5.62 520.3 3,258,430,719 3,095 21 16,618,636 10,042,225 ي
ين ثا�ف ت�ش

%2.39 532.73 3,339,196,379 4,081 22 88,664,704 46,430,638 كانون اول

%4.10
التغ�ي من

بداية العام
ح�ت نهايته

3,339,196,379 31,014 246 320,388,214 175,229,463
إجمالي 

2015
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سعر الغلق
2015

أعىل سعر
تداول

أد�ف سعر
تداول عملة التداول رمز السهم كة اسم ال�ش

1.15 1.15 0.95 دولر ABRAJ كة أبراج الوطنية �ش

0.76 0.81 0.48 دينار AHC المؤسسة العربيــة للفنادق

1.55 1.56 1.06 دولر AIB ي سالمي العر�ب البنك الإ

0.14 0.15 0.12 دولر AIG ن المجموعة الأهلية للتأم�ي

4.50 4.51 3.70 دينار APC العربية لصناعة الدهانات

1.12 1.15 1.00 دولر APIC كة العربية الفلسطينية لالستثمار )ايبك( الرسش

0.75 0.75 0.59 دينار AQARIYA العقارية التجارية لالستثمار المساهمة العامة 

0.90 0.92 0.88 دينار ARAB المستثمرون العرب

0.27 0.28 0.17 دينار ARE المؤسسة العقارية العربية

2.47 2.85 2.06 دينار AZIZA ن دواجن فلسط�ي

2.10 2.10 2.00 دينار BJP بيت جال لصناعة الأدوية

3.00 3.01 2.45 دولر BOP ن بنك فلسط�ي

3.50 3.51 3.05 دولر BPC زيت لالأدوية  ب�ي

1.44 1.45 1.44 دينار BRAVO العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

2.05 2.05 2.00 دينار ELECTRODE ود  لك�ت ق لالإ مصنع الرسش

0.09 0.10 0.06 دولر GCOM جلوبال كوم لالتصالت

0.68 0.80 0.65 دينار GMC ي  مطاحن القمح الذه�ب

1.65 1.90 1.62 دولر GUI ن العالمية المتحدة للتأم�ي

1.44 1.51 1.13 دولر ISBK ي
سالمي الفلسطي�ن البنك الإ

0.73 0.88 0.68 دينار JCC سجاير القدس

1.99 2.02 1.60 دولر JPH ات الطبية القدس للمستح�ن

0.47 0.55 0.47 دولر JREI القدس لالستثمارات العقارية

0.29 0.32 0.18 دينار LADAEN ن لصناعات اللدائن فلسط�ي

0.48 -- -- دولر MIC ن ق للتأم�ي المرسش

0.76 1.03 0.75 دينار NAPCO وفيال كة الوطنية لصناعة الألمنيوم وال�ب الرسش

1.01 1.09 0.91 دولر NCI الوطنية لصناعة الكرتون

2.90 3.20 2.57 دولر NIC ن الوطنية التأم�ي

1.06 1.82 1.04 دينار NSC مركز نابلس الجراحي التخصىصي

1.21 1.32 1.06 دولر PADICO ن للتنمية والستثمار فلسط�ي

0.61 0.61 0.60 دينار PALAQAR بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

5.55 6.00 5.06 دينار PALTEL تصالت الفلسطينية الإ

0.92 1.00 0.58 دولر PCB ي
 البنك التجاري الفلسطي�ن

1.18 1.21 0.93 دولر PEC الفلسطينية للكهرباء

3.75 3.75 3.42 دولر PHARMACARE دار الشفاء لصناعة الأدوية

1.03 1.03 0.94 دولر PIBC ي
  بنك الستثمار الفلسطي�ن

1.63 1.63 1.09 دولر PICO ن ن للتأم�ي كة فلسط�ي �ش

1.19 1.20 1.05 دينار PID  الفلسطينية لالستثمار والنماء

2.00 2.00 1.63 دينار PIIC ن لالستثمار الصناعي  فلسط�ي

0.55 0.59 0.43 دينار PRICO ن لالستثمار العقاري  فلسط�ي

4.95 4.95 4.95 دولر PSE ن لالأوراق المالية سوق فلسط�ي

1.30 1.30 0.91 دولر QUDS  بنك القدس

3.25 3.28 2.61 دينار RSR كة مصايف رام الله �ش

2.30 2.30 1.40 دولر TIC ن المساهمة العامة التكافل الفلسطينية للتأم�ي

1.59 1.59 1.12 دولر TNB ي
البنك الوط�ن

2.67 2.69 2.50 دولر TRUST ن  ترست العالمية للتأم�ي

0.34 0.42 0.33 دولر UCI عمار والستثمار  التحاد لالإ

9.50 9.50 8.00 دينار VOIC   مصانع الزيوت النباتية

1.00 1.05 0.76 دولر WASSEL  الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

0.85 0.95 0.60 دولر WATANIYA كة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصالت �ش

تقرير التداول للشركات المدرجة في بورصة فلسطين كما في 2015/12/31

القيمة السوقية
بالدولر

31/12/2015

 قيمة الأسهم المتداولة
))دولر عدد الأسهم عدد العقود نسبة التغ�ي

)%(
سعر الغلق
السابق 2014

12,650,000 34,298.63 33,315 61 %12.75 1.02

21,092,578 1,200,548.78 1,550,452 79 %4.11 0.73

77,500,000 1,179,574.21 974,654 459 %39.64 1.11

5,600,000 653,061.72 5,049,531 388 %0.00 0.14

9,520,450 1,116,850.21 177,821 13 %21.62 3.70

67,200,000 14,495,620.50 13,563,353 1,815 %4.67 1.07

4,664,553 326,006.48 333,322 113 %11.94 0.67

11,998,722 10,846.86 8,550 8 %6.25- 0.96

361354 26,759.76 80,514 103 %6.90- 0.29

46,821,995 43,682.19 13,908 27 %14.83- 2.90

15,846,260 152,045.54 53,530 11 - --

525,000,000 104,804,213.87 38,871,609 5,393 %7.14 2.80

64,759,888 3,845,759.97 1,215,576 355 %6.06 3.30

14,217,205 205,634.00 100,550 3 %0.69- 1.45

2,168,547 90,827.07 31,782 6 %1.99 2.01

503,603 68,767.56 826,466 221 %12.50 0.08

14,386,457 528,697.06 525,357 254 %6.85- 0.73

13,200,000 447,098.45 272,320 63 %12.23- 1.88

72,000,000 3,459,983.72 2,666,586 789 %19.01 1.21

10,296,190 400,002.11 393,867 369 %18.89- 0.90

33,949,400 1,594,234.41 924,455 328 %17.06 1.70

4,700,000 431,266.57 903,571 14 %17.54- 0.57

2,863,187 39,979.22 100,777 65 %52.63 0.19

2,496,000 0.00 0 0 %0.00 0.48

7,396,332 34,437.09 30,090 47 %1.33 0.75

5,050,000 372,436.91 369,260 236 %0.00 1.01

34,800,000 962,389.89 341,791 221 %12.12- 3.30

4,751,031 241,728.45 100,465 23 %39.08- 1.74

302,500,000 36,748,653.99 30,052,646 3,700 %11.03- 1.36

2,163,082 36,412.38 42,325 9 %4.69- 0.64

1,030,350,674 71,268,819.58 9,121,227 4,925 %2.63- 5.70

37,623,972 6,512,232.93 7,481,211 685 %26.03 0.73

70,800,000 1,459,165.46 1,375,518 1,154 %14.56 1.03

31,734,836 692,841.21 193,315 91 %0.27 3.74

57,989,000 864,438.76 882,346 60 %3.00 1.00

8,150,000 452,933.41 368,495 25 %36.97 1.19

8,124,256 111,875.12 72,639 79 %13.33 1.05

52,891,388 858,494.35 324,887 131 %4.17 1.92

49,463,133 3,069,879.98 4,224,355 1,912 %3.77 0.53

49,500,000 24,066.90 4,862 2 %0.00 4.95

71,500,000 15,705,761.70 14,444,220 2,049 %34.02 0.97

18,335,681 1,212,381.44 284,694 57 %0.00 3.25

19,550,000 484,478.82 263,280 33 %69.12 1.36

119,250,000 37,613,517.27 28,232,417 1,415 %23.26 1.29

26,700,000 84,387.50 33,647 9 %6.80 2.50

10,880,000 332,273.45 935,416 412 %15.00- 0.40

53,596,606 597,402.32 49,500 43 %19.95 7.92

13,000,000 131,499.25 143,479 226 %9.09- 1.10

219,300,000 5,359,945.92 7,185,512 2,533 %0.00 0.85
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ي نتائجها المالية
كات الخمسة الأك�ش تحسنا �ف ال�ش

%624.10 PEC $

%283.94 RSR

%145.60 PRICO

%139.92 MIC$

%114.32 PHARMACARE $

ملخص الأداء للبيانات المالية الأولية للعام 2015

48 )AIG: كة غ�ي المفصحة كات المفصحة )ال�ش عدد ال�ش

36 ة ي حققت أرباحا خلل الف�ت
كات ال�ت عدد ال�ش

12 ي حققت خسائر
كات ال�ت عدد ال�ش

17 ي نتائجها
ي شهدت تحسناً �ف

كات ال�ت عدد ال�ش

27 ي نتائجها
ي شهدت تراجعاً �ف

كات ال�ت عدد ال�ش

15 ي أسعار أسهمها
ي شهدت ارتفاعاً �ف

كات ال�ت عدد ال�ش

ي نتائجها المالية
كات الخمسة الأك�ش تراجعا �ف ال�ش

%1865.71- NSC

%790.26- GMC

%93.37- LADAEN

%90.69- NAPCO

%85.93- PICO $

ملخص البيانات األولية 2015

كة الأم ي الربح العائد عل مساهمي الرسش
اجع بناءا عل صا�ن * تم احتساب التحسن و ال�ت
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مؤ�ش القدس 
ي 

كما هو �ف
نهاية العام

القيمة السوقية 
)دولر(

المعدل اليومي 
لقيمة الأسهم 

المتداولة )دولر(
قيمة الأسهم 

المتداولة )دولر(
عدد الأسهم 

المتداولة 
عدد 

الصفقات السنة

1,128.59 4,457,227,305 8,521,050 2,096,178,223 369,567,295 166,807 2005

605.00 2,728,811,088 4,484,739 1,067,367,951 222,689,351 150,592 2006

527.26 2,474,679,018 3,280,117 813,469,090 299,422,814 157,300 2007

441.66 2,123,057,098 4,857,394 1,185,204,211 339,168,807 152,319 2008

493.00 2,375,366,531 2,034,120 500,393,398 238,877,373 88,838 2009

489.60 2,449,901,545 1,812,082 451,208,529 230,516,370 82,625 2010

476.93 2,782,469,900 1,474,388 365,648,216 184,544,375 61,928 2011

477.59 2,859,140,375 1,098,154 273,440,441 147,304,208 41,442 2012

541.45 3,247,478,385 1,414,001 340,774,269 202,965,939 44,425 2013

511.77 3,187,259,624 1,444,560 353,917,125 181,545,154 43,257 2014

532.73 3,339,196,379 1,302,391 320,388,214 175,229,463 31,014 2015

عدد األسهم المتداولة خالل العام

ملخص أداء البورصة )2015-2005(

المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة )دوالر(

القيمة السوقية في نهاية العام )دوالر(قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

مؤشر القدس كم هو في نهاية العام
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B.V  ية القيمة الدف�ت ف حقوق المساهم�ي
التغ�ي

ي الدخل
صا�ف

رأس المال كة اسم ال�ش الرمز
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015

قطاع الستثمار )القيمة السوقية للقطاع = 512,422,052 $(

1.29 1.36 77,691,906 81,631,417 %12.46- 8,178,653 7,159,409 60,000,000 "العربية الفلسطينية لالستثمار "ابيك APIC $
0.81 0.81 3,557,351 3,573,689 %101.99 -748,768 14,926 4,409,558 العقارية التجارية لالستثمار AQARIYA
0.93 1.09 8,787,114 10,263,311 %43.58 -406,770 -229,485 9,452,328 المستثمرون العرب ARAB
0.82 0.79 8,167,371 7,879,934 % 70.27 -966,894 -287,437 10,000,000 القدس لالستثمارات العقارية JREI $
1.73 1.78 433,578,000 444,416,000 %18.84 19,397,000 23,051,000 250,000,000 ن للتنمية والستثمار فلسط�ي PADICO $
0.63 0.64 3,060,130 3,113,541 %52.19- 111,704 53,411 4,840,419 الفلسطينية لالستثمار والنماء PID
1.56 1.64 29,242,064 30,766,712 %19.70 2,816,514 3,371,264 18,750,000 ن لالستثمار الصناعي فلسط�ي PIIC
1.17 1.19 74,910,723 75,878,852 %145.60 -2,388,552 1,089,109 63,762,486 ن لالستثمار العقاري فلسط�ي PRICO
1.25 1.25 39,995,317 39,971,150 %56.39- 532,592 232,241 32,000,000 التحاد لالعمار والستثمار UCI $

قطاع البنوك والخدمات المالية )القيمة السوقية للقطاع = 1,01,362,972 $ (

1.35 1.38 67,729,769 69,005,125 %25.95 4,129,844 5,201,692 50,000,000 ي سالمي العر�ب $ AIB البنك الإ
1.75 1.74 279,424,146 304,998,354 %7.27 40,171,813 43,091,915 175,000,000 ن بنك فلسط�ي BOP $
1.35 1.47 67,539,672 73,305,904 %33.12 7,537,607 10,033,817 50,000,000 ي

سالمي الفلسطي�ن البنك الإ ISBK $
1.21 1.27 36,314,006 38,064,205 %16.36 1,198,637 1,394,788 30,026,056 ي

البنك التجاري الفلسطي�ن PCB $
1.25 1.31 68,610,388 73,475,471 %39.17- 2,829,494 1,721,150 56,300,000 ي

بنك الستثمار الفلسطي�ن PIBC $
1.04 1.07 10,351,790 10,705,335 %54.04 243,224 374,655 10,000,000 ن لالأوراق المالية سوق فلسط�ي PSE $
1.41 1.40 70,547,283 77,120,087 %13.18 7,232,904 8,186,383 55,000,000 بنك القدس QUDS $
1.13 1.20 80,010,532 89,819,078 %22.60 4,438,380 5,441,591 75,000,000 ي

البنك الوط�ن TNB $
ف )القيمة السوقية للقطاع = 110,496,000$( قطاع التأم�ي

0.39 0.00 15,404,162 - 10,000,000 ن المجموعة الأهلية للتأم�ي AIG $
1.41 1.58 11,289,733 12,674,391 %4.65- 755,892 720,732 8,000,000 ن العالمية المتحدة للتأم�ي GUI $
0.23 0.44 1,188,159 2,262,734 %139.92 126,903 304,469 5,200,000 ن ق للتأم�ي المرسش MIC$
2.17 2.12 26,064,031 25,409,415 %41.77- 2,525,369 1,470,420 12,000,000 ن الوطنية التأم�ي NIC $
1.14 1.21 5,712,273 6,054,492 %85.93- 2,504,279 352,408 5,000,000 ن ن للتأم�ي فلسط�ي PICO $
1.24 1.30 10,508,332 11,045,812 %31.16- 2,469,507 1,699,937 8,500,000 ن التكافل الفلسطينية للتأم�ي TIC $
3.59 3.87 35,876,015 38,714,081 %43.53- 2,362,362 1,334,005 10,000,000 ن ترست العالمية للتأم�ي TRUST $

قطاع الخدمات )القيمة السوقية للقطاع = 1,407,525,208 $(

1.13 1.15 12,453,587 12,689,459 %113.32 104,742 223,435 11,000,000 ابراج الوطنية ABRAJ $
0.92 0.87 18,111,190 17,126,664 %58.52- -621,079 -984,526 19,677,158 المؤسسة العربية للفنادق AHC
0.57 0.43 537,376 405,051 %63.31 -160,329 -58,825 948,890 المؤسسة العقارية العربية ARE
1.28 1.20 8,940,711 8,397,877 %15.96- -468,141 -542,834 7,000,000 العربية الفلسطينية لمراكز التسوق BRAVO
0.55 0.62 3,075,619 3,475,565 %55.53 -591,478 -263,056 5,595,585 جلوبال كوم لالتصالت GCOM $
1.44 1.43 4,585,133 4,543,833 %1865.7- 2,339 -41,300 3,177,813 مركز نابلس الجراحي التخصىصي NSC
0.68 0.60 1,714,508 1,497,937 %28.26 -301,877 -216,571 2,514,141 بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات PALAQAR
3.97 4.13 522,339,000 543,050,000 %2.36- 85,068,000 83,060,000 131,625,000 تصالت الفلسطينية الإ PALTEL
1.30 1.53 78,004,220 91,652,586 %624.10 1,884,873 13,648,366 60,000,000 الفلسطينية للكهرباء PEC $
2.63 3.09 10,520,741 12,364,111 %283.94 -116,509 214,305 4,000,000 مصايف رام هللا RSR
0.45 0.57 4,054,991 7,464,361 %84.35 -3,128,546 -489,646 13,000,000 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستيه WASSEL$
0.29 0.27 74,840,392 69,703,057 %68.91 -16,525,607 -5,137,335 258,000,000 موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصالت WATANIYA $

قطاع الصناعة )القيمة السوقية للقطاع = 298,390,147 $(

1.94 2.23 2,905,978 3,346,835 %78.54 595,354 1,062,921 1,500,000 العربية لصناعة الدهانات APC
1.67 1.78 22,399,147 23,902,102 %33.22 2,322,241 3,093,633 13,440,000 ن دواجن فلسط�ي AZIZA
1.45 1.76 7,732,312 9,423,679 %90.77 894,735 1,706,893 5,350,000 بيت جال لصناعة الأدوية BJP
2.86 3.04 52,985,231 56,202,522 %18.02 4,139,611 4,885,601 18,502,825 زيت لالأدوية ب�ي BPC $
4.12 4.10 3,091,550 3,073,323 %0.97- 91,480 90,592 750,000 ود ق لاللك�ت مصنع الرسش ELECTRODE
1.08 1.00 16,196,280 15,053,177 %790.26- 163,681 -1,129,819 15,000,000 ي مطاحن القمح الذه�ب GMC
1.51 2.07 15,096,487 20,718,688 %102.46 -2,491,021 61,233 10,000,000 سجاير القدس JCC
2.00 2.07 34,151,053 35,300,530 %60.70 1,749,112 2,810,855 17,060,000 ات الطبية القدس للمستح�ن JPH $
0.25 0.11 1,748,274 791,364 %93.37- -494,870 -956,910 7,000,000 ن لصناعة اللدائن فلسط�ي LADAEN
1.49 1.46 10,312,378 10,040,273 %90.69- 782,783 72,895 6,900,000 وفيالت "نابكو "الوطنية لصناعة الألومنيوم وال�ب NAPCO
1.13 1.14 5,630,068 5,724,488 %53.41 314,664 482,720 5,000,000 الوطنية لصناعة الكرتون NCI $
2.53 2.80 21,373,563 23,689,094 %114.32 1,403,458 3,007,907 8,462,623 دار الشفاء لصناعة الأدوية PHARMACARE $
5.06 5.82 20,246,107 23,277,857 %9.81 4,885,075 5,364,433 4,000,000 مصانع الزيوت النباتية VOIC

عتماد عل حصة السهم السنوية. ن 0.25 دولر.* يتم احتساب مكرر الربحية بالإ سمية لسهم المجموعة الأهلية للتأم�ي ن ل تشمل حقوق القلية, القيمة الإ كة الم, و حقوق المساهم�ي ي الجدول السابق هو الربح العائد لمساهمي الرسش
ي الدخل �ن

*صا�ن

كة المتحدة لالوارق المالية دقة هذا التقرير, كما ان جميع المعلومات خاضعة للتعديل دون اي اشعار.  ورة للنتائج المستقبلية. ل تضمن الرسش ي مجال الستثمار. النتائج السابقة ل تش�ي بال�ن
ها بقصد توف�ي المعلومات ول يجب ان تعت�ب بمثابة مشورة �ن جميع المعلومات الواردة قد تم إعدادها و نرسش

ي تاريخ 24/02/2016(
ن لم تفصح ح�ت تاريخ إعداد هذا التقرير. )تم إعداد هذا التقرير �ن المجموعة الأهلية للتأم�ي

النتائج المالية األولية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين لعام 2015 
قيمة الأسهم 

المتداولة خلل 2015 
)دولر(

 عدد الأسهم
المتداولة خلل 2015 التغ�ي

سعر الغلق ”P/B.V
ية القيمة السوقية إل الدف�ت

31/12/2015“

”P/E
“مكرر الربحية

EPS حصة السهم

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015

قطاع الستثمار )القيمة السوقية للقطاع = 512,422,052 $(

14,495,621 13,563,353 %4.67 1.07 1.12 0.82 9.39 0.136 0.119 

326,006 333,322 %11.94 0.67 0.75 0.93 - )0.1698( 0.003 

10,847 8,550 %6.25- 0.96 0.90 0.83 - -0.04 -0.02

431,267 903,571 %17.54- 0.57 0.47 0.60 - )0.097( )0.029(

36,748,654 30,052,646 %11.03- 1.36 1.21 0.68 13.12 0.078 0.092 

111,875 72,639 %13.33 1.05 1.19 1.85 - 0.023 0.011 

858,494 324,887 %4.17 1.92 2.00 1.22 11.12 0.15 0.18

3,069,880 4,224,355 %3.77 0.53 0.55 0.46 32.35 )0.037( 0.017 

332,273 935,416 %15.00- 0.40 0.34 0.27 47.22 0.0166 0.0072 

قطاع البنوك والخدمات المالية )القيمة السوقية للقطاع = 1,01,362,972 $ (

1,179,574 974,654 %39.64 1.11 1.55 1.12 14.90 0.083 0.104

104,804,214 38,871,609 %7.14 2.80 3.00 1.72 12.19 0.25 0.25

3,459,984 2,666,586 %19.01 1.21 1.44 0.98 7.18 0.15 0.20

6,512,233 7,481,211 %26.03 0.73 0.92 0.73 26.44 0.035 0.035 

864,439 882,346 %3.00 1.00 1.03 0.79 33.77 0.050 0.031 

24,067 4,862 %0.00 4.95 4.95 4.62 - 0.024 0.037 

15,705,762 14,444,220 %34.02 0.97 1.30 0.93 8.74 0.145 0.149 

37,613,517 28,232,417 %23.26 1.29 1.59 1.33 21.93 0.08 0.073 

ف )القيمة السوقية للقطاع = 110,496,000$( قطاع التأم�ي

653,062 5,049,531 %0.00 0.14 0.14 #DIV/0! - 0.000 0.000 

447,098 272,320 %12.23- 1.88 1.65 1.04 18.33 0.1 0.090 

0 0 - 0.48 0.48 1.10 8.21 0.02 0.06

962,390 341,791 %12.12- 3.30 2.90 1.37 23.67 0.210 0.123 

452,933 368,495 %36.97 1.19 1.63 1.35 23.15 0.501 0.07

484,479 263,280 %69.12 1.36 2.30 1.77 11.51 0.29 0.20

84,388 33,647 %6.80 2.50 2.67 0.69 20.01 0.24 0.13

قطاع الخدمات )القيمة السوقية للقطاع = 1,407,525,208 $(

34,299 33,315 %12.75 1.02 1.15 1.00 56.65 0.010 0.020 

1,200,549 1,550,452 %4.11 0.73 0.76 0.87 - )0.032( )0.050(

26,760 80,514 %6.90- 0.29 0.27 0.63 - )0.169( )0.062(

205,634 100,550 %0.69- 1.45 1.44 1.20 - )0.067( )0.078(

68,768 826,466 %12.50 0.08 0.09 0.14 -1.91 )0.106( )0.047(

241,728 100,465 %39.08- 1.74 1.06 0.74 - 0.00 0.00

36,412 42,325 %4.69- 0.64 0.61 1.02 - )0.120( )0.086(

71,268,820 9,121,227 %2.63- 5.70 5.55 1.35 8.80 0.646 0.631 

1,459,165 1,375,518 %14.56 1.03 1.18 0.77 5.19 0.031 0.227 

1,212,381 284,694 %0.00 3.25 3.25 1.05 - )0.032( 0.054 

131,499 143,479 %9.09- 1.10 1.00 1.74 - )0.379( )0.041(

5,359,946 7,185,512 %0.00 0.85 0.85 3.15 - )0.064( )0.020(

قطاع الصناعة )القيمة السوقية للقطاع = 298,390,147 $(

1,116,850 177,821 %21.62 3.70 4.50 2.02 6.35 0.397 0.709 

43,682 13,908 %14.83- 2.90 2.47 1.39 10.73 0.173 0.230 

152,046 53,530 - - 2.10 1.19 6.58 0.167 0.319 

3,845,760 1,215,576 %6.06 3.30 3.50 1.15 13.26 0.224 0.264 

90,827 31,782 %1.99 2.01 2.05 0.50 16.98 0.122 0.121 

528,697 525,357 %6.85- 0.73 0.68 0.68 - 0.011 )0.075(

400,002 393,867 %18.89- 0.90 0.73 0.35 - )0.249( 0.006 

1,594,234 924,455 %17.06 1.70 1.99 0.96 12.08 0.103 0.165 

39,979 100,777 %52.63 0.19 0.29 2.57 - )0.071( )0.137(

34,437 30,090 %1.33 0.75 0.76 0.52 - 0.113 0.01

372,437 369,260 %0.00 1.01 1.01 0.88 10.47 0.063 0.097 

692,841 193,315 %0.27 3.74 3.75 1.34 10.55 0.17 0.36

597,402 49,500 %19.95 7.92 9.50 1.63 7.08 1.221 1.341 

عتماد عل حصة السهم السنوية. ن 0.25 دولر.* يتم احتساب مكرر الربحية بالإ سمية لسهم المجموعة الأهلية للتأم�ي ن ل تشمل حقوق القلية, القيمة الإ كة الم, و حقوق المساهم�ي ي الجدول السابق هو الربح العائد لمساهمي الرسش
ي الدخل �ن

*صا�ن

كة المتحدة لالوارق المالية دقة هذا التقرير, كما ان جميع المعلومات خاضعة للتعديل دون اي اشعار.  ورة للنتائج المستقبلية. ل تضمن الرسش ي مجال الستثمار. النتائج السابقة ل تش�ي بال�ن
ها بقصد توف�ي المعلومات ول يجب ان تعت�ب بمثابة مشورة �ن جميع المعلومات الواردة قد تم إعدادها و نرسش

ي تاريخ 24/02/2016(
ن لم تفصح ح�ت تاريخ إعداد هذا التقرير. )تم إعداد هذا التقرير �ن المجموعة الأهلية للتأم�ي





الـمـتـحــــدة
لألوراق للمالية 3738 التـقـريـر السـنــوي

ANNUAL REPORT2015

)AIB( البنك اإلسالمي العربي
ي إجتمـــاع هيئتـــه العامة يـــوم الأحد  ســـالمي العـــر�ب عقـــد البنـــك الإ
دارة بتوزيع  03/05/2015 حيـــث أقرت الهيئـــة العامة توصية مجلـــس الإ
ن عن الســـنة المالية 2014 بنســـبة 8% من  أربـــاح نقدية عل المســـاهم�ي

ســـمية للســـهم، اي بإجمـــالي 4,000,000 دولر .  القيمة الإ

ي العديد مـــن اتفاقيات التعـــاون مع العديد  ســـالمي العـــر�ب وقع البنك الإ
 ، ي

من الجهات مـــن ضمنها: محافظة بيت لحـــم، قائد قوات الأمـــن الوط�ن
كة بال  ة، �ش هيئـــة شـــؤون الأ�ى و المحررين، محافظـــة رام الله و البـــ�ي
نت  ن�ت كة عل صفحـــة الإ ي )PalPay( حيـــث تم إضافـــة خدمـــات الرسش بـــ�ي
كة  البنـــكي الخاصـــة بالبنك. كمـــا قام البنك بتوقيـــع اتفاقية تفاهم مشـــ�ت
، لتقديـــم خدمة إصـــدار بطاقات الئتمـــان و الخصم  ن مع بنك فلســـط�ي
ن العضو  تفاقية، ســـيعمل بنك فلسط�ي . وبموجب الإ ي ســـالمي العر�ب للبنك الإ
عداد لتقديم خدمة  ن عـــل الإ ا وماســـ�ت كارد العالميت�ي ن ي ف�ي

ك�ت ي �ش
الرئيـــ�ي �ن

ي كعضو فرعي.  ســـالمي العـــر�ب إصدار بطاقـــات الئتمان والخصم للبنك الإ

العربية الفلسطينية لالستثمار 
)APIC( »ايبك«

كة العربية الفلسطينية لالســـتثمار »ايبك« )APIC( اجتماع هيئتها  عقدت الرسش
العامـــة  يـــوم الأربعـــاء 29/04/2015 حيث أقـــرت الهيئـــة العامة توصية 
ن عن الســـنة المالية 2014  دارة بتوزيع أرباح نقدية عل المســـاهم�ي مجلس الإ

بنســـبة 7.5% من القيمة الأسمية للســـهم، أي بإجمالي 4.5 مليون دولر.

ن اعتباراً من  ي بورصة فلســـط�ي
تم ضم ســـهم ايبك لعينة مؤ�ش القـــدس �ن

كة تجاوبا مع أداء الســـهم  بدايـــة عام 2015 حيـــث تم ادخال ســـهم الرسش
ي 2 آذار 2014، وشـــملت معاي�ي تأهـــل النضمـــام  لمؤ�ش 

منـــذ إدراجـــه �ن
القدس، القيمة الســـوقية، وعدد وقيمة الأســـهم المتداولـــة، ومعدل دوران 

ها. الســـهم، والربحية، وغ�ي

العقارية التجارية لالستثمار 
)AQARIYA(

ي 
كـــة العقارية التجارية لالســـتثمار اجتماع هيئتهـــا العامة �ن عقـــدت الرسش

كة  ن الســـادة صندوق إدخـــار موظفي �ش 31/03/2015 حيـــث تـــم تعي�ي
كة اجتماع  دارة. كما عقـــدت الرسش ي مجلـــس الإ

ن كعضو �ن ق للتأمـــ�ي المـــرسش
ي 03/12/2015 حيث أقـــرت الموافقة عل 

الهيئة العامة غـــ�ي العـــادي �ن
كة بأســـهم عددها 1,090,442 ســـهم، ليصبح رأس  زيـــادة رأس مال الرسش
كة 5,500,000 ســـهم. كما قـــررت الهيئة العامة غـــ�ي العادية  مـــال الرسش

كة بتغطية رأس المـــال المذكور.  تفويـــض مجلـــس إدارة الرسش

شركة دواجن فلسطين 
)AZIZA(

ن )AZIZA( اجتماع هيئتهـــا العامة يوم  كـــة دواجـــن فلســـط�ي عقدت �ش
دارة  ن 20/04/2015 حيث أقـــرت الهيئة العامة توصيـــة مجلس الإ الثنـــ�ي
ن عن الســـنة المالية 2014 بنســـبة  بتوزيـــع أرباح نقدية عل المســـاهم�ي

12% من القيمة الأســـمية للســـهم، اي بإجمـــالي 1,612,800 دينار.

بيت جاال لصناعة األدوية 
)BJP(

تـــم يـــوم الربعـــاء الموافـــق 27/05/2015، الموافقة عل بـــدء التداول 
ن  ي بورصة فلســـط�ي

كة بيت جـــال لصناعة الأدويـــة )BJP( �ن عل اســـهم �ش
ابتداءا من جلســـة تداول يوم الثالثـــاء الموافـــق 16/06/2015 برأس مال 
كة بيت جـــال لصناعة الأدوية  . علمـــا بأنه بادراج �ش ي

5,350,000 دينـــار أرد�ن
كات الصناعة  تفع عـــدد �ش كة، ل�ي كات المدرجـــة إل 49 �ش يصل عـــدد الرسش
كـــة، كما أكتملـــت المنظومة  ة �ش ي البورصـــة إل ثالث عـــرسش

المدرجـــة �ن
كة الدوليـــة الرابعة لتكون جميع  ي البورصة بـــادراج الرسش

الدوليـــة الدوائية �ن
. ن ي بورصة فلســـط�ي

كات الصناعات الدوائية المســـاهمة العامة متداولة �ن �ش

أخبار الشركات المدرجة

كة بيت جال لصناعـــة الأدوية إل منتصف الخمســـينات  تعود بدايـــات �ش
، حيث حافظت  ي

ي من خالل المعمـــل الكيمـــاوي الأرد�ن
من القرن المـــا�ن

تها حافلة بالتجدد والمأسســـة  هل فكانت مســـ�ي كة عل نفســـها من ال�ت الرسش
والنجـــاح، وامتازت اصنافها بجـــودة عالية حيث انها حائـــزة عل مجموعة 

والعالمية. المحلية  الجودة  من شـــهادات 

)BOP( بنك فسطين
ن اجتمـــاع هيئـــة العامـــة يـــوم الجمعـــة الموافق  عقد بنـــك فلســـط�ي
دارة بتوزيع  24/04/2015، حيـــث تـــم الموافقـــة عل توصيـــة مجلـــس الإ
ســـمية للســـهم.  34,200,000 دولر اي مـــا يعـــادل 21.375% من القيمة الإ
: الأول عل شـــكل أســـهم  ن حيث قســـم المبلغ المقرر توزيعه إل قســـم�ي
مجانيـــة و هو ما يعـــادل 15,000,000 مليون دولر، بنســـبة بلغت %9.375 
ســـمية ، القســـم الآخر، تم اعتماده ليكـــون أرباح نقدية بقيمة  من القيمة الإ
تفع رأس المال  ســـمية، ل�ي 19,200,000 دولر اي ما يعادل 12% من القيمة الإ
البنك المدفـــوع إل 175 مليون دولر أمريكي بعـــد أن كان 160 مليون دولر. 

ن العديد من التفاقيات مع العديـــد من الجهات المحلية  وقع بنك فلســـط�ي
و العالميـــة، كان مـــن ضمنها اتفاقية مع مؤسســـة موديـــز العالمية لتقييم 
ة، حيث كانت الأول  ة و الكبـــ�ي كات و المشـــاريع الصغ�ي مخاطر الئتمان للرسش
كة مع البنـــك التجاري  مـــن نوعها. كما وقـــع البنـــك اتفاقية تفاهم مشـــ�ت
ي لتقديـــم خدمة إصـــدار بطاقـــات الئتمـــان والخصم للبنك 

الفلســـطي�ن
ي لطالق 

التجـــاري. و وقع اتفاقيـــة مع جمعية الهـــالل الأحمر الفلســـطي�ن
ن ليتول  حملة »بدي أســـمع«. هذا ووقـــع البنك اتفاقية مع بورصة فلســـط�ي

ي البورصة.
ن لأســـهم المســـتثمرين �ن تنفيذ مهام الحافظ الأم�ي

ن عـــل العديد من الجوائز، من ضمنهـــا جائزة أفضل بنك  حاز بنك فلســـط�ي
ن ضمن التصنيف الســـنوي لمجلة المـــال Euro money للعام  ي فلســـط�ي

�ن
. كما حصـــل البنك عل  ن ي فلســـط�ي

2015 و للمـــرة الخامســـة عل التوالي �ن
ن مـــن مجلـــة The Banker التابعة لمجموعة  ي فلســـط�ي

جائزة أفضل بنك �ن
 . مؤسســـات Financial Times الماليـــة العالمية، للعام الثالـــث عل التوالي

البنك اإلسالمي الفلسطيني 
)ISBK(

ي )ISBK( اجتماع هيئته العامة العادي يوم 
ســـالمي الفلســـطي�ن عقد البنك الإ

الثالثـــاء الموافـــق 21/04/2015، حيث أقرت الهيئـــة العامة توصية مجلس 
ن عن الســـنة المالية 2014 بنســـبة  دارة بتوزيع أرباح نقدية عل المســـاه�ي الإ
8.5% من القيمة الأســـمية للســـهم، اي بإجمالي 4,250,000 دولر .كما وافق 
ي عل زيادة رأسمال البنك. وأضاف 

ســـالمي الفلســـطي�ن مجلس إدارة البنك الإ
البنـــك أن تلك الزيـــادة بقيمة 12.5 مليون ســـهم من خـــالل اكتتاب ثانوي 

ن خالل النصف الأول مـــن العام 2016. عام للمســـاهم�ي

ي بلـــدة اذنا بمحافظة 
ي مكتباً جديـــدا �ن

ســـالمي الفلســـطي�ن افتتح البنك الإ
الخليل، و أشـــار الســـيد بيان القاســـم مدير عام البنك إل أن خطة البنك 
ي مختلف المحافظات 

للعام 2015، كانت تهدف  بشكل أســـاسي إل التوسع �ن
ي الريف عل وجه الخصوص.

الفلســـطينية، و�ن

كة ربحي الحجـــة للعقار  ي و�ش
ســـالمي الفلســـطي�ن أعلـــن كل مـــن البنك الإ

ي محافظة 
ي جديد »ســـمرقند 1« �ن

وع سك�ن والســـتثمار، عن اتفاقية لبناء مرسش
ة. والب�ي الله  رام 

شركة القدس للمستحضرات 
)JPH( الطبية

ات الطبية )JPH( اجتمـــاع هيئتها العامة  كة القدس للمســـتح�ن عقدت �ش
يـــوم الربعـــاء 22/04/2015 حيث أقـــرت الهيئة العامـــة توصية مجلس 
ن عن الســـنة المالية 2014  دارة بتوزيـــع أربـــاح نقديـــة عل المســـاهم�ي الإ

بنســـبة 7% من القيمة الأســـمية للســـهم، اي بإجمالي 1,194,200 دولر.

مارات  ي دولـــة الإ
كة للخدمـــات �ن كة تأســـيس �ش قـــرر مجلـــس إدارة الرسش

المتحدة. العربيـــة 

)MIC( المشرق للتأمين
ن عضو  كات التأم�ي ي لـــرسش

انتخبت الهيئة العامة العادية لالتحاد الفلســـطي�ن
ن الســـيد ايـــوب زعرب رئيســـاً لالتحاد للمرة  ق للتأم�ي مجلـــس إدارة المرسش
ن ســـوف  كات التأم�ي ي لرسش

الثانيـــة. وقـــد أكد زعـــرب أن التحاد الفلســـطي�ن
ة القادمة عـــل ترتيب البيت الداخـــلي وتحديد اولويات  يعمل خـــالل الف�ت
ة  ي الف�ت

ي تواجه القطـــاع �ن
، وحل القضايا الـــ�ت ي

ن الفلســـطي�ن قطـــاع التأم�ي
الحالية.

ة اتفاقية تأمينـــات البلدية  ن و بلدية البـــ�ي ق للتأمـــ�ي كة المـــرسش وقعـــت �ش
 .2015 للعام 

الوطنية لصناعة األلومنيوم و 
)NAPCO( »البروفيالت »نابكو

وفيـــالت »نابكو«  كـــة الوطنيـــة لصناعـــة الألومنيـــوم و ال�ب عقدت الرسش
)NAPCO( اجتمـــاع هيئتها العامة يوم الخميـــس 30/04/2015 حيث أقرت 
ن  دارة بتوزيع أرباح نقدية عل المســـاهم�ي الهيئة العامة توصيـــة مجلس الإ
عـــن الســـنة المالية 2014 بنســـبة 5% من القيمة الأســـمية للســـهم، اي 

بإجمـــالي 345,000 دينار.

كة  ي معرض المنتجات الفلســـطينية الأول الـــذي نظمته �ش
شـــاركت نابكو �ن

ي مدينة اريحـــا الصناعية الزراعية وبالتعاون مـــع الممثلية اليابانية. 
بريكو �ن

ي 
كما شـــاركت بمعرض القدس للمنتجات الفلســـطينية الـــذي تم تنظيمه �ن

نابلس.  مدينة 

ن اتفاقية تفاهم  وقعت »نابكـــو« والتحاد العـــام لنقابات عمال فلســـط�ي
وط الســـالمة والصحة المهنيـــة وتطبيق نظام  وتعاون لتوفـــ�ي وتعزيز �ش
كـــة الوطنيـــة لصناعـــة الألمنيوم  الحـــد الأد�ن لالأجـــور. وحصلـــت الرسش
وفيالت »نابكو« عل شـــهادة إدارة الســـالمة والصحة المهنية العالمية  وال�ب
كة التدقيـــق العالمية Lloyds، وهـــي بذلك اول  )OHSAS18001( مـــن �ش

نشـــائية.  ي مجال الصناعات المعدنية والإ
كة فلســـطينية �ن �ش
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فلسطين للتنمية و االستثمار 
)PADICO(

ن للتنمية و الســـتثمار اجتماع هيئتهـــا العامة يوم  كة فلســـط�ي عقـــدت �ش
دارة  ن 18/05/2015 حيـــث أقرت الهيئـــة العامة توصية مجلـــس الإ الأثنـــ�ي
ن عن الســـنة المالية 2014 بنســـبة %5  بتوزيع أرباح نقدية عل المســـاهم�ي

ســـمية للســـهم اي بإجمـــالي 12,500,000 دولر أمريكي .  من القيمة الإ

ي 
ي معرض »إكســـبو ميـــالن 2015« العالمي �ن

شـــاركت باديكو القابضـــة �ن
ين الأول  ة مـــن بداية ايار وح�ت نهايـــة ترسش ي الف�ت

يطالية �ن مدينة ميـــالن الإ
ي 

ن �ن ي إطار مشـــاركة فلســـط�ي
2015.  وقد جاءت مشـــاركة باديكو القابضة �ن

ي - بـــال تريد اتفاقية 
المعـــرض من خالل توقيـــع مركز التجارة الفلســـطي�ن

ي شباط 2013 .
المشـــاركة وذلك �ن

ة من  ي أعمـــال الدورة الســـنوية الحاديـــة عرسش
شـــاركت باديكـــو القابضة �ن

ميس« الذي اســـتضافته إمارة  المؤتمر الســـتثماري للمجموعة المالية »ه�ي
، بمشـــاركه أك�ش من 450 مســـتثمراً من 200 مؤسســـة مالية، إضافة إل  ي د�ب
كات مدرجة تغطي قطاعات اقتصاديه  ي 107 �ش

دارات التنفيذيـــة �ن ممثلي الإ
ي ذلك العديد 

ق الوســـط وأفريقيا بمـــا �ن ي 14 دولة بمنطقة الرسش
متنوعـــه �ن

كات الفلســـطينية. من الرسش

اإلتصاالت الفلسطينية 
)PALTEL(

تصالت الفلســـطينية إجتمـــاع هيئتها العامة يـــوم الثالثاء  كة الإ عقـــدت �ش
دارة بتوزيع أرباح  24/03/2015 حيـــث أقـــرت الهيئة العامة توصية مجلـــس الإ
ن عن الســـنة الماليـــة 2014 بنســـبة 45% من القيمة  نقدية عل المســـاهم�ي

ي . 
الســـمية للســـهم، اي بإجمالي 59,231,250 دينار أرد�ن

ن التكنولوجي  أعلنت المجموعة عن رعايتها الرئيســـية لفعاليات اسبوع فلسط�ي
ن 8-5/اكتوبر 2015  ة ما بـــ�ي ي الف�ت

ي عرسش » اكســـبوتك 2015«، والذي عقد �ن
الثا�ن

ي كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وعقد معرض »اكســـبوتك« تحت شـــعار 
�ن

ن ذكية( شـــامالً المعرض التكنولوجي، المؤتمر التكنولوجي والمسابقة  ) فلسط�ي
. ن ي ولول مرة عل مســـتوى فلســـط�ي

ي عقدت لعامها الثا�ن
الرقمية وال�ت

ي فقط ح�ت الآن 
ددات الجيل الثـــا�ن تصالت الفلســـطينية بـــ�ت كات الإ تعمل �ش

، خاصة عند اســـتخدامه  والذي يعت�ب ذا تكلفة عالية عل المســـتهلك المحلي
تصالت  نت عـــ�ب الهواتف النقالة. ويقول الرئيس التنفيـــذي لمجموعة الإ الن�ت
ن من الستفادة  ن ما يزالون محروم�ي الفلســـطينية عمار العكر إن الفلســـطيني�ي
ي قطاع 

إل أن الخســـائر الفلســـطينية �ن من خدمـــات الجيل الثالث. ويشـــ�ي
ددات المتقدمة مـــن التكنولوجيا خاصة  تصالت جراء عدم اســـتخدام ال�ت الإ
الجيـــل الثالث تتجـــاوز المائة مليون دولر ســـنويا وقد تكون أكـــ�ش من ذلك. 

كة  ن مذكـــرة تفاهم، تقوم مـــن خاللها �ش كة ونقابة المهندســـ�ي وقعـــت الرسش
امج التدريبيـــة المتخصصة لمهندسي  تصالت  بتنظيم سلســـلة مـــن ال�ب الإ
تصالت حـــول أهمية التمديـــدات الداخلية وأثرها عـــل �عة خط النت،  الإ
ي المخططات 

إضافة إل اعتماد مواصفات فنية عالمية للتمديـــدات الداخلية �ن
الهندسية. 

تصالت الفلســـطينية العديـــد من اتفاقيـــات التعاون، من  كة الإ وقعـــت �ش
ي 

ة �ن ضمنهـــا اتفاقية تعاون مع بنـــك القدس لربط جميع فروع البنـــك المنترسش

دارة  دارة العامة للبنـــك، بالإضافة إل ربط الإ الضفـــة الغربية و قطاع غزة مع الإ
كة  ي الأردن. كما وقعت الرسش

دارة العامة للبنـــك �ن ي رام الله مـــع الإ
قليميـــة �ن الإ

نجاز مشـــاريع  اتفاقيات تعـــاون مختلفة مع بلديـــة الخليل و بلدية نابلس لإ
 . ن كة تخدم المواطن�ي مشـــ�ت

البنك التجاري الفلسطيني 
)PCB(

ي 
ي اجتماع الهيئـــة العامة غ�ي العـــادي �ن

عقـــد البنك التجـــاري الفلســـطي�ن
10/12/2015 حيث تمت مناقشـــة الوســـائل الممكن استعمالها من قبل إدارة 
البنـــك لرفع رأس مـــال البنك، بما فيها المحادثات مع مؤسســـات م�فية و 

مالية و ذلك تنفيذا لتعليمات الســـادة ســـلطة النقد لرفـــع رأس المال.

كة  ن اتفاقية تفاهم مشـــ�ت ي و بنك فلســـط�ي
وقع البنك التجاري الفلســـطي�ن

لتقديـــم خدمـــة إصـــدار بطاقـــات الئتمان والخصـــم للبنـــك التجاري، 
ي 

ك�ت ي �ش
ن العضـــو الرئيـــ�ي �ن تفاقية، ســـيعمل بنك فلســـط�ي وبموجب الإ

عداد لتقديم خدمـــة إصدار بطاقات  ن عـــل الإ ا وماســـ�ت كارد العالميت�ي ن ف�ي
ي كعضو فرعي.

الئتمـــان والخصم للبنك التجـــاري الفلســـطي�ن

ي  ي اتفاقيـــات تعاون مع الصنـــدوق الورو�ب
وقـــع البنك التجاري الفلســـطي�ن

ي قطـــاع غزة، و مع 
ة �ن ي لدعم المشـــاريع المتوســـطة و الصغ�ي

الفلســـطي�ن
ي بـــال بـــاي )PalPay( و PCNC Solutions، الأول لبيع و توريد تطبيق 

كـــ�ت �ش
، و الثانية  ي

نـــت البنـــكي و الموبايل البنكي للبنـــك التجاري الفلســـطي�ن الن�ت
نت البنـــكي و الموبايل  ن�ت كـــة لإضافة خدمـــات PalPay عـــل الإ لإضافة �ش

البنكي الخـــاص بالبنك.

)PEC( الفلسطينية للكهرباء
كة الفلســـطينية للكهرباء عدم توزيـــع أرباح عل  قـــرر مجلـــس إدارة الرسش
ة عل غزة  ن عن العـــام 2014، نتيجة لما ألحقته الحـــرب الأخ�ي المســـاهم�ي
دارة  ي محطة توليـــد الكهرباء. وأشـــار أحد أعضاء مجلـــس الإ

مـــن دمـــار �ن
كـــة إل أن قيمة الأرباح  خالل الجتماع الســـنوي العادي للهيئة العامة للرسش
كـــة خالل العام 2014 بلغـــت 1.884 مليون دولر مقابل  ي حققتها الرسش

ال�ت
ي بلغت 

ي العام الـــذي ســـبقه »2013« وال�ت
ي حققتهـــا �ن

قيمـــة الأرباح ال�ت
4.561 مليـــون دولر. مـــن جهته اعتـــ�ب أن العـــام 2014 كان من أصعب 
ي مـــرت عل قطاع غـــزة وخصوصاً العدوان الذي اســـتمر 51 

الأعـــوام ال�ت
ء. ي

يوماً حيث طال الدمـــار كل سش

بنك االستثمار الفلسطيني 
)PIBC(

ي اجتمـــاع هيئتها العامة يـــوم الخميس 
عقد بنك الســـتثمار الفلســـطي�ن

دارة  الموافـــق 14/05/2016 حيث أقـــرت الهئية العامة توصيـــة مجلس الإ
ن عن الســـنة المالية 2014  بتوزيـــع أرباح أســـهم مجانية عل المســـاهم�ي
سمية للســـهم ، اي بإجمالي 1,300,000 دولر . بنســـبة 2.36% من القيمة الإ

ي خدمـــة م�فية جديدة هـــي »خلينا 
أطلـــق بنك الســـتثمار الفلســـطي�ن

نحكي شـــغل«، وهي عبارة عن برنامـــج قروض تمويليـــة لمختلف الأعمال 
وع نفســـه.  ي مختلف القطاعـــات القتصادية بضمان فكرة المرسش

التجاريـــة �ن

)PICO( فلسطين للتأمين
اتيجية مع  اكة اســـ�ت ن اتفاقية تعـــاون و�ش ن للتأمـــ�ي كة فلســـط�ي وقعت �ش
ن التعاونية للتوف�ي والتســـليف. كما وقعت  ن الحكوميـــ�ي جمعية الموظفـــ�ي
دارة التأمينات والنفقات الصحية  كة الفلســـطينية لإ كـــة اتفاقية مع الرسش الرسش
ن الصحي.  هذا  دارة مطالبـــات محفظة التأمـــ�ي والطبيـــة )نات هيلـــث( لإ
ي باســـتخدام شـــعار 

”، تقىصن ي
كة اتفاقيـــة مع “البنك الوط�ن ووقعـــت الرسش

ن المركبات فقط. البنـــك لغايات ختـــم بوالص تأمـــ�ي

)QUDS( البنك القدس
عقد بنك القـــدس QUDS اجتماع هيئته العامة يـــوم الثالثاء 12/03/2015 
دارة بتوزيـــع أرباح نقدية عل  حيث أقرت الهيئة العامـــة توصية مجلس الإ
ن عن الســـنة المالية 2014 بنســـبة 5%، اي بإجمالي 2,500,000  المســـاهم�ي
دولر، و توزيـــع أســـهم مجانية بنســـبة 10%، اي ما يســـاوي 5,000,000 

دولر، وذلـــك للمرة الأول منذ تاريخ تأســـيس البنك. 

/ ي
اكـــة مع برنامـــج المم المتحـــدة النما�أ وقـــع بنك القـــدس اتفاقية �ش

، ســـيقوم بموجبها البنك بتقديم  ي
برنامج مســـاعدة الشـــعب الفلســـطي�ن

نامج. كما وقع البنـــك اتفاقية مع  خدماتـــه الم�فية المتنوعة لصالـــح ال�ب
 CINEO C2560« ي بتوريـــد )15( رصافا آليا من نـــوع

كـــة »اوفتك«، تقىصن �ش
تفاقية كخطوة تجســـد توجه البنك عل  ي هذه الإ

Wincor Nixdorf »،وتـــأ�ت
الرتقاء بمســـتوى الخدمات المقدمـــة للجمهور، وتتيـــح ال�افات الآلية 

الجديـــدة، باقة متنوعة مـــن الخدمات.

ن وفـــق تقييم  ي فلســـط�ي
حـــاز بنك القـــدس عل جائـــزة أفضل بنـــك �ن

ي يصدر عنها مجلة بانكر ميدل إيســـت، كما  
مؤسســـة CPI Financial وال�ت

ي 
ي هـــذه الجائزة �ن

ق الوســـط، وتأ�ت ي الرسش
ته ضمـــن أك�ب 100 بنـــك �ن اعت�ب

ي 
ي القطاع الم��ن

ي يحققهـــا بنك القـــدس �ن
نجـــازات المتتالية ال�ت إطـــار الإ

 . ي
لفلسطي�ن ا

ن لخدمة تحويل الأموال  نظم بنك القدس ورشـــة تدريبية لوكالئه الفرعيـــ�ي
ن يونيـــون« وذلك للحديث حول الطـــرق الآمنة لتقديم  الرسيعة »ويســـ�ت
متثال  الخدمـــة، واجـــراءات مكافحة جرائم غســـيل الموال ومتطلبـــات الإ
المحليـــة والعالمية. نظـــم بنك القدس مؤخراً ورشـــة عمـــل حول تدقيق 
كـــة ديلويت أند توش »  انظمـــة المعلومـــات » IT Audit«، بالتعاون مع �ش
اتيجيته الهادفة  ي إطار اســـ�ت

كاهم«  لتدقيق الحسابات ، وذلك �ن ســـابا و�ش
ي البنك.

ن �ن إل تطوير كفاءات العاملـــ�ي

التكافل الفلسطينية للتأمين 
)TIC(

ن اجتماع هيئتهـــا العامة يوم  كـــة التكافل الفلســـطينية للتأمـــ�ي عقدت �ش
دارة  الخميـــس 23/04/2015 حيث أقرت الهيئـــة العامة توصية مجلـــس الإ
ن عن الســـنة المالية 2014 بنســـبة %15  بتوزيع أرباح نقدية عل المســـاهم�ي

ســـمية للســـهم، اي بإجمـــالي 1,275,000 دولر أمريكي . من القيمة الإ

كـــة الإجارة الفلســـطينية مذكرة تفاهم،  ن و�ش كة التكافـــل للتأم�ي وقعت �ش
ي ســـيتم 

ن الأصول والمعدات ال�ت وقد تضمنـــت المذكرة تقديم خدمات تأم�ي
كة الجارة الفلســـطينية وفق الجـــارة المنتهية بالتمليك،  هـــا لزبائن �ش تأج�ي

ن كل من الســـيارات واليـــات وخطوط انتاج الإجـــارة والمركبات  لتشـــمل تأم�ي
ها من  ن ضد الحريق، والأخطـــار المتحالفة وغ�ي ، والتأم�ي ن الهنـــدسي والتأم�ي
كة وتر لند،  كـــة اتفاقية تأمينات مـــع �ش التأمينـــات الالزمة. كما وقعت الرسش
ها  ن اخطـــار الحرائق و الرسقة وغ�ي ، عل تأم�ي ن كت�ي ن الرسش تفاقية بـــ�ي وتنص الإ
امـــج التأمينية المختلفة و المتكاملة  والذي يتضمن تغطيات واســـعة  من ال�ب
لممتلكات وموجـــودات وتر لند، إضافة إل تأمينات عـــل الأخطار الطبيعية. 
ن المســـؤولية المدنية العامة، لـــزوار ومرتادي  تفاقية ايضاً، تأم�ي وتشـــمل الإ
ار او مخاطر، قد تلحق بالعقـــار او زواره، عدا  المدينـــة المائية، من ايـــة أرصن

وع. عن تأمينات شـــخصية لزمـــة بموظفي المرسش

)TNB( البنك الوطني
تفاقيـــة النهائية  ي عن توقيـــع الإ

أعلن رئيـــس مجلـــس إدارة البنك الوطـــ�ن
ي عن طريق 

ي وبنك التحـــاد الأرد�ن
ن البنك الوط�ن اتيجية ما بـــ�ي اكة الســـ�ت للرسش

 ، ي
ن إل البنك الوط�ن ي فلســـط�ي

ي �ن
امات بنك التحـــاد الأرد�ن ن ضم أصـــول وال�ت

ي 
اماته �ن ن ي بالســـتحواذ عل أصولـــه وال�ت

ي بموجبها يقـــوم البنك الوط�ن
والـــ�ت

ي بنســـبة %10 
ي البنك الوط�ن

اتيجي جديد �ن يك اســـ�ت ن ودخوله كرسش فلســـط�ي
. كمـــا أعلن البنك  من رأس المـــال المدفوع والبالـــغ 75 مليون دولر أمريكي
ائه  ي ملكيـــة البنك، بعد �ش

ن الأول �ن عن زيادة حصة صندوق �اج فلســـط�ي
ي جلســـة تداول 

6,916,891 ســـهما بصفقة بلغت قيمتها 8.64 مليون دولر �ن
ن  ، وبموجب هذه الصفقة ارتفعت نســـبة مســـاهمة صندوق �اج فلسط�ي
ي إل 15.87% من رأس مال البنـــك البالغ 75 

ي ملكيـــة البنـــك الوطـــ�ن
الأول �ن

. ي
ي البنك الوط�ن

اتيجيا �ن يكا اســـ�ت مليـــون دولر، وليدخل �ش

اتيجية مع  اكـــة مالية اســـ�ت ي عـــن توقيع اتفاقيـــة �ش
أعلـــن البنك الوطـــ�ن

ن التعاونية للتوف�ي والتســـليف. كما وقع البنك  ن الحكومي�ي جمعية الموظفـــ�ي
سياســـة ومعاي�ي مؤسســـة الســـتثمار الخاص ع�ب البحار »اوبيـــك« البيئية 
والجتماعيـــة لتصبح هذه السياســـة كإطـــار عمل متب�ن لنشـــاطات البنك 
ن  التمويليـــة والســـتثمارية فيما يخص حمايـــة البيئة من المخاطـــر والتحف�ي
نســـان والعمل،  عل اســـتخدام وســـائل الطاقة البديلـــة وضمان حقوق الإ
وليصبـــح بذلك البنك الأول عل مســـتوى الوطن الذي يتبـــع معاي�ي عالمية 
ن  لأعماله ونشـــاطاته الم�فية والمســـتمدة مـــن القانون الأمريـــكي وقوان�ي

.IFC مؤسســـة التمويل الدولية

ن  ي عـــل جائزة البنك الأك�ب من ناحية قاعدة المســـاهم�ي
حصـــل البنك الوط�ن

 . ي عل مســـتوى الوطن العر�ب

موبايل الوطنية الفلسطينية 
)WATANIYA( لالتصاالت

ي 23/4/2015  ، وتم 
كـــة الوطنية موبايل إجتماع الهيئة العامـــة �ن عقدت �ش

دارة عن الســـنة المالية  ســـتماع إل تقرير مجلس الإ خـــالل الجتماع ايضاً الإ
كة الخارجي  2014 وكلمـــة الرئيس التنفيـــذي وتقرير مدقق حســـابات الرسش
ي 2014-12-31، وتم بعدها مناقشـــة البيانات 

للســـنة الماليـــة المنتهيـــة �ن
دارة عن الســـنة الماليـــة 2014، كما  المالية، وإبـــراء ذمة أعضاء مجلس الإ
كة للســـنة المالية  تـــم انتخاب »إرنســـت ويونـــغ« مدققاً لحســـابات الرسش
ي تاريخ 

2015. مـــن الجدير ذكره أن عدد مســـاهمي الوطنية موبايل كمـــا �ن
22 نيســـان هو 11,234 مساهماً.
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ي 
ن �ن كات العالمية للتم�ي كة الوطنية موبايل عل إحدى أفضل الـــرسش حصلـــت �ش

ت من قبـــل المؤتمر العالمي لهيئة إدارة  ي أخت�ي
ي العالم، ال�ت

إدارة المخاطـــر �ن
.)RIMS( العالمية ن  المخاطر والتأم�ي

ن  ي معرض فلســـط�ي
كـــة الوطنية موبايـــل مشـــاركتها الناجحة �ن اختتمت �ش

تصالت إكســـبوتك 2015، من خـــالل جناحها  لتكنولوجيـــا المعلومـــات والإ
ي إكســـبوتك 2015 للعام الخامس 

. وتعت�ب مشـــاركة الوطنية موبايل �ن ن الممـــ�ي
ي قطاع 

ن �ن ، كتقليد ســـنوي، ينتظـــره العديد مـــن المهتمـــ�ي عـــل التـــوالي
تصالت حول العالم  ي مجتمعنا، خاصة أن قطـــاع الإ

التكنولوجيـــا وهم ك�ش �ن
ي العديـــد من مناحي الحياة.

ة، ويعتمـــد عليه العالم أجمع �ن إل قريـــة صغ�ي

بورصة فلسطين
ن بتعديل عينـــة مؤ�ش القدس للعـــام 2016، حيث  قامت بورصة فلســـط�ي
كـــة مدرجة، و تمثل العينة  كة من أصل 49 �ش تضم العينة الجديـــدة 15 �ش
كات  كات المدرجـــة. و الرسش المختـــارة حـــوالي 83% من القيمة الســـوقية للرسش
 ، ي

، البنـــك الوط�ن ن المكونة لعينـــة المؤ�ش لعام 2016 هي: )بنك فلســـط�ي
ن  ، بنك القدس، التأم�ي ي ســـالمي العر�ب ، البنك الإ ي

ســـالمي الفلسطي�ن البنك الإ
ن للتنميـــة والســـتثمار »باديكو«، العربية الفلســـطينية  الوطنية، فلســـط�ي
تصالت الفلسطينية،  ن لالســـتثمار العقاري، الإ لالستثمار »ايبك«، فلســـط�ي
زيت  موبايل الوطنية الفلســـطينية لالتصالت، الفلســـطينية للكهربـــاء، ب�ي

ات الطبية، ســـجاير القدس(. لالأدوية، القدس للمســـتح�ن

كات المدرجـــة أرباحا عل  ي توزيعـــات الرسش
أعلنـــت البورصة عن اســـتقرار �ن

كة. ي وزعت أرباحـــا 22 �ش
كات الـــ�ت مســـاهميها. و بلغ عـــدد الرسش

 )FTSE Indices( »ات الماليـــة أبلغـــت مجموعة »فاينانشـــال تايمز للمـــؤ�ش
قية. وتش�ي الرســـالة الواردة  ن بأنها اســـتحقت عن جدارة ال�ت بورصة فلســـط�ي
ي شـــهر ايلول من العـــام 2016. 

مـــن المجموعة بأن تلك الخطوة ســـتتم �ن
حيث ســـتنتقل البورصـــة من قائمة الأســـواق عـــل »لئحـــة المراقبة« إل 
)Frontier Market(. وتعـــد تلـــك النقلـــة النوعيـــة دليالً واضحـــاً عل قدرة 
ام بالمعايـــ�ي المؤهلة والمطلوبة  ن ن المنافســـة عالمياً والل�ت بورصة فلســـط�ي

ات والتطـــور ضمنها. للدخول لتلـــك المؤ�ش

ي 
و�ن لك�ت فصـــاح الإ ن عن النتهـــاء من تطوير نظام الإ أعلنت بورصة فلســـط�ي

كات المدرجة »إفصاح«، وذلك بدعم ومســـاندة  عن البيانـــات المالية للـــرسش
. ي

من قبل هيئة ســـوق رأس المال الفلســـطي�ن

ي مدينة بيت جال مرأســـم حفل 
جـــرى يوم الثالثاء الموافـــق 16/06/2015 �ن

ي 
كة بيت جال لصناعـــة الأدوية �ن توقيـــع اتفاقية إدراج وبدء تداول أســـهم �ش

ي تـــدرج هذا العام.
كة الأول ال�ت ، لتكون بذلك الرسش ن بورصة فلســـط�ي

ي و ســـلطة 
حصل بنك القاهـــرة عمان عل موافقة كل من البنك المركز الأرد�ن

، حيث  ن ي فلسط�ي
ي تأســـيس بنك اسالمي �ن

النقد الفلسطينية عل الستثمار �ن
تكـــون حصة بنك القاهـــرة عمان 35% من رأســـمال قـــدره 75 مليون دولر 
ســـالمية، هذا و  يعة الإ ، بحيـــث يقدم خدمات م�فيـــة وفق الرسش امريكي
ي يتم طرحه 

كائهم 5.37 مليون دولر و البا�ت ن و �ش ســـتكون حصة المؤسســـ�ي
لالكتتاب العام و ذلك بقيمة اســـمية مقدارها 1 دولر للســـهم الواحد. ومن 

ي الربـــع الأول من عام 2016.
المتوقع أن يبـــا�ش البنك أعماله �ن

ي 01/09/2015 بالتداول 
كة العربية الفلســـطينية لمراكز التســـوق �ن بدأت الرسش

مـــن خـــالل رمزهـــا الجديد حيـــث تم تعديـــل الرمـــز مـــن “PLAZA” إل 
كـــة ليتوافق مع العالمة  “BRAVO”، وجاء هـــذا التعديل بناء عل طلب الرسش

التجارية الخاصـــة بطبيعة عملها.

ن عن كافة الأوراق المالية  ن جلسة تشـــاورية مع ممثل�ي عقدت بورصة فلســـط�ي
ي 

، وكذلك ممثلون عن هيئة ســـوق رأس المال الفلسطي�ن ن ي فلســـط�ي
العاملة �ن

ي البورصة. ســـعى اللقاء إل الوقوف عل آخر المســـتجدات 
وأمنـــاء الحفظ �ن

ن وبحث ســـبل النهوض به. كما  ي فلســـط�ي
المتعلقـــة بقطاع الأوراق المالية �ن

ي تعزيز ثقة 
ن لمـــا له من أثر كبـــ�ي �ن بحـــث اللقاء ترخيص مستشـــارين مالي�ي

كات الأوراق المالية وأثره  ن �ش المســـتثمرين، وتم بحث قضية الندمـــاج بـــ�ي
عل ضمـــان ديمومتها، وكذلك عملية التداول بالهامـــش بالإضافة إل العديد 
ن الأطراف الفاعلة  ك فيما بـــ�ي ي تعزز التعاون المشـــ�ت

مـــن القضايا الأخرى ال�ت
. ن ي فلســـط�ي

كافة من أجل واقـــع أفضل لقطاع الأوراق  المالية �ن

ن لقاًء حول »الصناديق العقاريـــة المتداولة. وخالل  عقدت بورصة فلســـط�ي
الجتماع، تم تســـليط الضـــوء عل »الصناديـــق العقاريـــة« باعتبارها أداة 
اســـتثمارية هامة، وذلك من خـــالل تقديم لمحة عامة حولهـــا ومبدأ عملها 

وطـــرق إدارتها، بالإضافـــة إل بحث أهم مزايا الســـتثمار بها. 

ات المالية  عقدت البورصة ورشـــة عمل متخصصة تحـــت عنوان »المـــؤ�ش
العالميـــة.. أهميتهـــا وآلية والنضمام إليها«، وهدفت الورشـــة إل تســـليط 
 » ات الماليـــة العالمية كـ«مورغان ســـتانلي الضـــوء عل العديد مـــن المؤ�ش
، وذلـــك لالإطالع عل أهميـــة الموضوع  و«ســـتاندرد آند بـــورز« و«فوت�ي
كات الأوراق الماليـــة والجهات الرقابية. كات المدرجـــة و�ش للبورصات والـــرسش

ي »Arab IPO Summit« بحضـــور العديد من 
ن �ن شـــاركت بورصـــة فلســـط�ي

ن  قليمية. وقد شـــارك  الرئيس التنفيذي لبورصة فلســـط�ي ممثلي البورصات الإ
ي للقمة حيث اســـتعرض 

الســـيد أحمد عويضه كمتحدث خـــالل اليوم الثا�ن
ي تشـــجيع عملية 

ن وجهـــود البورصة �ن ي فلســـط�ي
تجـــارب الكتتاب العام �ن

ي المؤتمر السنوي 
ة �ن ن خالل نفس الف�ت دراج. كما شـــاركت بورصة فلســـط�ي الإ

ق الوسط. شـــاركت البورصة  الســـابع لجمعية عالقات المســـتثمرين- الرسش
ي اجتمـــاع الجمعية العامة والمؤتمر الســـنوي لتحـــاد البورصات العالمي 

�ن
، قد ناقش الجتماع جملة من المحـــاور كان أهمها دور  ن الخامس والخمســـ�ي
ي تشـــجيع الســـتثمار والقطاع 

ي ودورها �ن
ي خدمة القتصاد الوط�ن

البورصات �ن
ة  الخـــاص من خالل إنشـــاء أســـواق ماليـــة متخصصة بالمشـــاريع الصغ�ي

والمتوسطة.

ن تـــداولت الـــدورة الثامنة من مســـابقة محاكاة  أطلقـــت بورصة فلســـط�ي
ي الجامعات الفلســـطينية بمشـــاركة 240 طالبـــاً وطالبة من كليات 

التداول �ن
ي عـــرسش جامعات. 

القتصـــاد والتجارة �ن

ن بالتعاون مع هيئة ســـوق رأس المـــال لقاًء تعريفياً  نظمت بورصة فلســـط�ي
عامـــاً مع كوادر وموظفي هيئة مكافحة الفســـاد الفلســـطينية، وذلك بهدف 
إطالعهم عل ماهية البورصة دوائرها وأقســـامها وطـــرق عملها بالإضافة إل 

ن بشكل عام. ي فلســـط�ي
التعريف بقطاع رأس المال �ن

سلطة النقد الفلسطينية
ي اجتماعـــه المنعقد بتاريـــخ 06/05/2015 

قرر مجلـــس إدارة ســـلطة النقد �ن
الموافقة عـــل رفع الحد الأد�ن لـــرأس المال المدفـــوع او المخصص لمزاولة 
كي  إل 75 مليون دولر  ن من 50 مليون دولر أمـــ�ي ي فلســـط�ي

ي �ن
العمـــل الم��ن

كي او مـــا يعادلها مـــن العمالت المتداولـــة، مع إعطـــاء المصارف مهلة  أمـــ�ي
نام  أقصاها ثالث ســـنوات مـــن تاريخ صـــدور التعليمات الالزمة لذلـــك لالل�ت

باســـتكمال رفع رأس المال وفقاً للقـــرار المذكور.

كرمت ســـلطة النقد الفلســـطينية الدكتور جهاد خليل الوزير، بمناسبة انتهاء 
ي وليتـــه القانونية كمحافظ لســـلطة النقد، بحضـــور المحافظ الجديد 

�ت ف�ت
ن  الأســـتاذ عزام عبد الكريم الشـــوا، ونائب المحافظ الدكتور شـــحادة حس�ي

وموظفي ســـلطة النقد.

أطلق محافظ سلطة النقدالســـابق د. جهاد الوزير نظام المعلومات الجغرافية 
ابط  )GIS( الخاص بســـلطة النقد، وهو نظام يقدم حلـــولً متكاملة تحقق ال�ت
ن البيانات الوصفيـــة والمعلومات المكانية حيث ســـيقدم النظام خدمات  ب�ي

متطورة.  جديدة 

ي لـــم تعد لديه القـــدرة عل توف�ي 
أعلنت ســـلطة النقد أن الجهـــاز الم��ن

مزيد من القـــروض للحكومـــة لتمكينها من دفـــع رواتب موظفيهـــا، محذرا 
يبة المقاصة ســـيفاقم من أزمة  مـــن أن اســـتمرار ا�ائيل باحتجاز أمـــوال رصن

الســـلطة الوطنية المالية. 

طلب البنـــك الدولي من ســـلطة النقد الفلســـطينية التعـــاون مع مجموعة 
ي إعداد دليل 

ي البنك الدولي وبعض البنوك المركزيـــة �ن
تطوير أنظمة الدفـــع �ن

إدارة الزمات المتعلقة بأنظمة الدفع، ليكون الدليل مرجعاً للســـلطات النقدية 
ي العالم بهـــدف حماية النظمة الم�فية وحســـن إدارة 

والبنوك المركزيـــة �ن
الزمات.

ي بإنجاز  احتفلت ســـلطة النقد الفلســـطينية بالتعاون مـــع التحـــاد الورو�ب
وع نظـــام إدارة المعلومات الـــذي يهدف إل تفعيل  المرحلـــة الأول من مرسش
 )Enterprise Resource Planning )ERP »نظام »تخطيـــط مـــوارد المؤسســـة

الجديد.

ي لمقررات »بـــازل 2« 
عقدت ســـلطة النقد ورشـــة عمـــل حول الركـــن الثـــا�ن

بعنـــوان »رأس المال القتصادي وعملية التقييم الداخـــلي لكفاية رأس المال«، 
ي المصارف العاملة، ل 

ن بالدوائر الرقابيـــة �ن مســـتهدفة 35 موظفاً من العاملـــ�ي
ســـيما دوائر المخاطر والمتثال والتدقيق الداخلي وأعضـــاء لجان تطبيق بازل 
ي المصـــارف. كما عقدت مؤسســـة التمويل الدولية )IFC( الذراع الســـتثماري 

�ن
لمجموعـــة البنك الـــدولي بالتعاون مع هيئة ســـوق رأس المال الفلســـطينية 
: أداة  وســـلطة النقد وجمعية البنوك ورشـــة عمل بعنوان »التأجـــ�ي التمويلي
«. وهدفت الورشـــة إل تعريف  ن ي فلســـط�ي

ي �ن
فعالة لنمـــو القطاع المـــ��ن

دارات العليا للمصارف بالقرار بقانون بشـــأن التأجـــ�ي التمويلي رقم )6( الذي  الإ
اته  ن ي بداية العـــام 2014 وتعميق الفهم بمفهوم التأجـــ�ي التمويلي وم�ي

أقـــر �ن
ي الســـوق الفلســـطينية، وتجارب 

واختالفـــه عـــن الأدوات التمويلية المتاحة �ن
، إضافة إل  الـــدول المحيطة بما يخص تطـــور ونمو صناعة التأج�ي التمويـــلي
كات  الفرص الستثمارية المتاحة لتوســـعة أعمال المصارف وذلك ع�ب إنشاء �ش
متخصصة تابعة لها. كما نظمت ســـلطة النقد الفلســـطينية ومجموعة البنك 
كة لمناقشة تفاصيل إنشـــاء صندوق لضمان قروض  الدولي ورشـــة عمل مش�ت

ي غزة. 
ة لإحياء القطاع الخـــاص �ن المشـــاريع الصغ�ي

ي القطاع 
وقعت سلطة النقد الفلسطينية و جمعية المســـتثمرين والمطورين �ن

ن  ، مذكـــرة تفاهم بهدف تنظيم العالقـــة وتوطيدها ب�ي ن ي فلســـط�ي
العقاري �ن

، وذلك حفاظا عل المصلحة العامة وتوف�ي خدمة نظام الســـتعالم  ن الطرف�ي
نام  يطـــة الل�ت الموحـــد عن الشـــيكات لمن يرغب مـــن أعضـــاء الجمعية �ش
ن والأنظمـــة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص. كما وقعت ســـلطة  بالقوان�ي
، رئيس مجلـــس إدارة صندوق إقراض  بية والتعليم العـــالي النقد ووزيـــرة ال�ت
، مذكرة تفاهم تمنح ســـلطة  ن ي فلســـط�ي

طلبة مؤسســـات التعليـــم العالي �ن
النقـــد بموجبها الصندوق صالحية الســـتفادة من خدمـــة مكتب المعلومات 

الموحد. الئتمانية عل نظام الســـتعالم 

صندوق االستثمار
ي المنتدى 

ي عـــل عضوية كاملـــة �ن
حصل صندوق الســـتثمار الفلســـطي�ن

وة الســـيادية )IFSWF( حيث شـــارك للمـــرة الأول  الـــدولي لصناديـــق ال�ش
ي الجتماع الســـنوي الســـابع للمنتـــدى. وقد حصل صندوق 

بهذه الصفة �ن
ي عل هذه العضوية بفضل موائمـــة منظومة عمله 

الســـتثمار الفلســـطي�ن
ي يعتمدها ويعمـــل بها المنتـــدى والمســـماة »مبادئ 

مـــع المبـــادئ الـــ�ت
، ليمثل  ي تم وضعهـــا برعاية ودعم صندوق النقـــد الدولي

ســـانتياغو« وال�ت
ي هـــذا المن�ب الـــدولي الهام.

ن �ن الصنـــدوق بذلك دولة فلســـط�ي

أعلن صندوق الســـتثمار عـــن توقيع اول اتفاقيات »برنامـــج منح القدس« 
ي المدينة، والـــذي تم تمويله من 

ة والمتوســـطة �ن لدعم المشـــاريع الصغ�ي
ي 

ي بهـــدف تفعيل مجموعة مـــن القطاعـــات القتصادية �ن التحـــاد الورو�ب
ة والمتوســـطة .  المدينة، وعل رأســـها قطاع المشـــاريع الصغ�ي

اكات الســـتثماري، الـــذراع الســـتثمارية لصندوق  توقيـــع صنـــدوق �ش
ة والمتوسطة، واتحاد  ي قطاع المشـــاريع الصغ�ي

ي �ن
الســـتثمار الفلســـطي�ن

الصناعـــات الغذائيـــة الفلســـطينية، مذكـــرة تفاهم تهدف إل مأسســـة 
. ن ي فلســـط�ي

ن للنهوض بقطـــاع الصناعات الغذائية �ن ن الطرف�ي التعاون بـــ�ي

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
ن الدكتور نبيل قســـيس رئيســـاً لمجلس إدارة  أصـــدر مجلس الوزراء قراراً بتع�ي
هيئة ســـوق رأس المال وذلك خالل جلســـته المنعقدة بتاريـــخ 8/9/2015م. 
ويشـــغل الدكتور قســـيس حالياً منصب مدير عام معهد أبحاث السياســـات 
ي السلطة 

ي )ماس(، وشغل ســـابقاً عدة مناصب وزارية �ن
القتصادية الفلســـطي�ن

الوطنية الفلســـطينية منها وزيراً للمالية ووزيراً للتخطيط ووزيراً للسياحة والثار 
وع بيت لحم 2000 ومنســـقاً للجنـــة الوزارية لالإصالح، كما  ووزيراً مكلفاً بمرسش
زيت لمدة ســـت سنوات  وشـــغل الدكتور قســـيس منصب رئيس جامعة ب�ي
بدءاً مـــن العـــام 2004، وعضوية مجلس إدارة ســـلطة النقد الفلســـطينية 
ي الســـلطة الوطنية الفلســـطينية ومدير عام 

ومنصـــب رئيس لجنة التدقيق �ن
ي لمفاوضات السالم ونائب 

الطواقم الفنية والستشـــارية للفريق الفلســـطي�ن
ي واشنطن.

ي لمباحثات الســـالم �ن
رئيس الوفد الفلسطي�ن

عرضـــت هيئة ســـوق رأس المـــال الفلســـطينية النتائج الإجماليـــة للمرحلة 
كات والذي يهـــدف إل قياس مدى  التجريبية مـــن نموذج قياس حوكمة الـــرسش
، جاء ذلك  ن ي بورصة فلســـط�ي

كات المدرجة �ن ي حوكمة الرسش
التقدم الحاصـــل �ن

، وبالتعاون مع مؤسســـة  ن خـــالل لقاء موســـع عقدته الهيئة عل مـــدى يوم�ي
.)IFC( الدولية  التمويل 

ن  ي فلسط�ي
اتيجية وطنية لالشـــتمال المالي �ن عقدت اللجنة التوجيهية لبناء اس�ت

ي بهدف مناقشـــة مجموعة من المواضيـــع المدرجة عل جدول 
اجتماعها الثا�ن

ي  ي لدرأســـة جان�ب
ة المســـح الميدا�ن أعمـــال اللجنة، ومن اهمهـــا اعتماد مبا�ش

 . ن ي فلســـط�ي
العرض والطلب لقياس الشـــتمال المالي �ن

ن  كة مـــ� للتأم�ي أعلنت هيئة ســـوق رأس المال الفلســـطينية عـــن قيام �ش
(، عن  ن ي فلســـط�ي

ن �ن كة الأهلية الم�ية للتأم�ي نامات الرسش )المنقـــول لها كافة ال�ت
رين الذين  ن والمت�ن إنجاز عدد من التســـويات الودية لمجموعة من المصابـــ�ي
كة م�  . حيـــث قامت �ش ن كـــة الأهلية الم�ية للتأم�ي ي ذمة �ش

لهـــم حقوق �ن
رين لتســـوية  تفاق عليها مع المت�ن ي تم الإ

ن بدفع المبالغ الماليـــة ال�ت للتأمـــ�ي
كة. ن الرسش الملفات العالقة بينهـــم وب�ي

ي اجتماعات مجالس إدارتها و هيئاتها العامة. 
ي أفصحت عن أمور جوهرية �ن

ي أعلنت عن أخبار خالل عام 2015، و ال�ت
كات ال�ت ي تم اختيارها، هي الرسش

كات ال�ت  الرسش
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توصيات وقرارات أسهم مجانية % نقدي % موعد اجتماع الهيئة العامة كة رمز ال�ش

-  توزيع أرباح نقدية %40 %40 15-Feb-15 APC

-  توزيع أرباح نقدية %11.5 %11.5 22-Mar-15 ELECTRODE

-  توزيع أرباح نقدية %45 %45 24-Mar-15 PALTEL

-  توزيع أرباح نقدية %15 %15 26-Mar-15 NIC

-  توزيع أرباح نقدية %5 %5 8-Apr-15 GUI

-  توزيع أرباح نقدية %17 %17 14-Apr-15 BPC

توزيع أرباح نقدية %12 - %12 20-Apr-15 AZIZA

توزيع أرباح نقدية %10 - %10 20-Apr-15 PIIC

توزيع أرباح نقدية %8.5 - %8.5 21-Apr-15 ISBK

توزيع أرباح نقدية %10 - %10 21-Apr-15 TRUST

-  توزيع أرباح نقدية %7 %7 22-Apr-15 JPH

توزيع أرباح نقدية %8 - %8 23-Apr-15 NCI

توزيع أرباح نقدية 5% وأسهم منحة %10 %10.0 %5 23-Apr-15 QUDS

توزيع أرباح نقدية %15 - %15 23-Apr-15 TIC

-  توزيع أرباح نقدية %60 %60 23-Apr-15 VOIC

توزيع أرباح مجانية 12% و أسهم منحة %9.375 %9.375 %12 24-Apr-15 BOP

توصيات الهيئات العامة %7.5 - %7.5 29-Apr-15 APIC

-  توزيع أرباح نقدية %5 %5 30-Apr-15 NAPCO

-  توزيع أرباح نقدية %8 %8 3-May-15 AIB

توزيع أسهم منحة %2.36 %2.36 - 14-May-15 PIBC

توزيع أرباح نقدية %5 - %5 18-May-15 PADICO

توزيع أرباح نقدية %8 - %8 18-Jun-15 PHARMACARE

اجتماعات الهيئات العامة و توزيعات األرباح في عام 
2015 عن األرباح المحققة في السنة المالية 2014

توصيات وقرارات موعد اجتماع الهيئة العامة كة رمز ال�ش كة اسم ال�ش

توزيع أرباح نقدية بنسبة %50 2/15/2016 APC العربية لصناعة الدهانات

توزيع أرباح نقدية بنسبة %12 3/24/2016 ELECTRODE ود لك�ت ق للإ مصنع ال�ش

توزيع اسهم مجانية بنسبة 5.71% و أرباح نقدية بنسبة %10.29 3/25/2016 BOP ف بنك فلسط�ي

توزيع أرباح نقدية بنسبة %45 3/28/2016 PALTEL تصالت الفلسطينية الإ

- 3/29/2016 PSE ف للأوراق المالية  سوق فلسط�ي

ة( توزيع اسهم مجانية بنسبة 10% )سهم لكل عرسش 3/30/2016 TIC ف التكافل الفلسطينية للتأم�ي

- 3/31/2016 ABRAJ أبراج الوطنية

توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %12.5 3/31/2016 NIC ف الوطنية  التأم�ي

توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %20 4/4/2016 BPC زيت للأدوية ب�ي

- 4/10/2016 TRUST ف ترست العالمية للتأم�ي

توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %7.5  4/11/2016 GUI ف العالمية المتحدة للتأم�ي

توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %5 4/14/2016 TNB ي
البنك الوط�ف

توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %8.5 4/18/2016 ISBK ي
سلمي الفلسطي�ف البنك الإ

 4/20/2016 PEC الفلسطينية للكهرباء

توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %50 4/27/2016 VOIC مصانع الزيوت النباتية

- 5/15/2016 RSR مصايف رام الله

توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %5 5/17/2016 PADICO ف للتنمية والستثمار  فلسط�ي

- خلل شهر نيسان PICO ف ف للتأم�ي فلسط�ي

- ي من نيسان
ي النصف الثا�ف

�ف LADAEN ف لصناعات اللدائن  فلسط�ي

توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %5 ي من نيسان
ي النصف الثا�ف

�ف PRICO ف للستثمار العقاري فلسط�ي

توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %6 ي من نيسان
ي النصف الثا�ف

�ف PIIC ف للستثمار الصناعي فلسط�ي

- نهاية شهر نيسان AIG ف المجموعة الأهلية للتأم�ي

نهاية شهر نيسان  UCI عمار والستثمار التحاد للإ

نهاية شهر نيسان  NSC مركز نابلس الجراحي التخصصي 

توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% وأسهم مجانية بنسبة %5  APIC العربية الفلسطينية للستثمار "ايبك"

توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %15  AZIZA ف دواجن فلسط�ي

توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %8  NCI الوطنية لصناعة الكرتون

اجتماعات الهيئات العامة و التوصيات للعام 2016 عن 
السنة المالية 2015

ي نهاية 2016/3/31
كما �ن
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إدارة الشركة المتحدة لألوراق المالية

الرئيس التنفيذي
ر�ب م�وجي العلمي

ضابط المتثال
أذينة فخري عباس

مدير فرع غزة
شكري الدردنجي

المدير المالي
محمد عباس

المدير العام
أحمد عمار

ف مدير فرع جن�ي
أمجد علونة

عضو مجلس إدارة منتدب
ريم م�وجي بسيسو

مدير فرع نابلس
وسيط مالي معتمد 

ق محمد أسعد ال�ب

مدير فرع بيت لحم
وسيط مالي معتمد 

عبد الله كامل هماش

الموظف المثالي

موظف السنة وشهر آذار
ف عل الحاج ياس�ي

ي
شهر كانون الثا�ف

كمال عابد 
شهر نيسان وآب

دلل الخليىلي

شهر ايار
محمد غزالي

شهر حزيران و كانون اول
زينب دار خليل

شهر آيلول
سلم زهد

شهر تموز
جويس طنوس

ي
ين الثا�ف شهر ت�ش
مروه الأطرش

شهر شباط
هيثم سليم
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موظفو الشركة المتحدة لألوراق المالية كما في تاريخ إعداد التقرير

زينب دار خليل
مسؤول قسم عناية الزبائن

وسيط مالي معتمد

ضياء كمال
وسيط مالي معتمد

عمر شعث
وسيط

زياد عيىس
ق.أ. مدير التداول
وسيط مالي معتمد

إ�اء مدموج

عناية زبائن

دانا مرصي
عناية زبائن

ي قرادة
حس�ف

وسيط / قسم التداول

رنا جا�
عناية زبائن

رامي واكد
عناية زبائن

ي
غو�ش از ال�ب ش�ي
عناية زبائن

سعاد شعث
وسيط

محمد الغزالي
عناية زبائن

مروه الأطرش

وسيط مالي معتمد

براء نتشة
موظف أبحاث

دلل الخليىلي
محاسبة

جويس طنوس
موظف أبحاث

ف  عل الحاج ياس�ي
محاسبة

أنس وهدان

موظف خدمات

أدهم عدوي

موظف خدمات

سلم زهد 
مسؤول الخدمات

هيثم سليم
موظف خدمات

كمال عابد

قسم أبحاث

عادل الرملوي

موظف خدمات
مازن خصيب
موظف خدمات
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المقر العام 

ف  ة – فلسط�ي رام الله،الب�ي
شارع المدائن، عمارة مرسوجي، الطابق الرابع، ص.ب 2030 

هاتف: 2423090 02
فاكس: 2423091 02

info@united.ps : ي
و�ن لك�ت بريد الإ

كة المتحدة لالأوراق المالية  الرسش

فرع نابلس
الدوار، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق السادس                                                                      

هاتف: 2393090 09، فاكس: 2393091 09

فرع بيت لحم 
ي 

شارع القدس الخليل، عمارة النتشة، الطابق الأر�ن
هاتف: 2753090 02، فاكس: 2753080 02

ف  فرع جن�ي
يق، الطابق الرابع  ، عمارة ال�ب ن شارع حيفا، بجانب مب�ن محافظة جن�ي

هاتف: 2438801 04، فاكس: 2438803 04

فرع غزة 
شارع الوحدة، عمارة غازي الشوا، الطابق الثالث 

هاتف: 2833090 08، فاكس: 2833000 08 

إخالء المسؤولية

كة لدى البنوك  حسابات ال�ش
ي 655445 البنك العر�ب
ن 225025 بنك فلسط�ي

ي - فرع الدوار الخامس »الردن« 106838 البنك العر�ب
بنك القاهرة عمان 139920

ي 43720
بنك الستثمار الفلسطي�ن

ي 209572
البنك التجاري الفلسطي�ن

بنك القدس 43965
ي 507669

ي الكوي�ت
البنك الأرد�ن

ي 3970
البنك الوط�ن

ي 1210415 سالمي العر�ب البنك الإ
البنك العقاري الم�ي 610606

المدقق الداخىلي
نارص الطاهر 

المدقق الخارجي
Price Waterhouse Coopers

كة المتحــدة لــلأوراق المالية لغايــات توف�ي المعلومــات فقط،  تــم إعــداد هــذا التقريــر من قبــل ال�ش
ي مجــال الســتثمار، كمــا أنــه ل يجــوز بــأي حــال مــن 

ول يجــب أن تعتــ�ب بمثابــة مشــورة او توصيــة �ف
كة  ، أو نســخ، أو توزيــع هــذه الوثيقــة باي طريقــة دون موافقــة ال�ش الأحــوال إعــادة طباعــة، أو نــ�ش
هــا بحســن نيــة  ي هــذه الوثيقــة قــد تــم ن�ش

الخطيــة المســبقة. جميــع المعلومــات والآراء الــواردة �ف
كــة غــ�ي مســؤولة عــن صحــة ودقــة المعلومــات  وقــد تــم اســتيفاءها مــن مصــادر موثوقــة، وأن ال�ش
كــة وموظفيها ل  ي جميــع أنــواع الســتثمار. وعليــه فــإن ال�ش

الــواردة أدنــاه، حيــث أن هنــاك مخاطــر �ف
ر قد ينشــأ عن الســتناد لبعــض أو جميــع المعلومات  يتحملــون أيــة مســؤولية عــن أي خســارة او رصف

ي هــذا التقرير.
الــواردة �ف



ي
 ربا عو�ف

0599925835 

 waslartproject@gmail.com
 WASL - Arabic Calligraphy Artwork

ناديا عفونة
0599534933 


