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األعضاء  الشركات  أوىل  من  املتحدة  الشركة  تعترب 
املالية  لألوراق  فلسطني  سوق  يف  للعمل  املرخصة 
املتحدة  الشركة  تسعى   .1997 يف  انطالقته  منذ 
إىل توفري جميع خدمات الوساطة  لعمالئها والتطوير 
أجل  من  موظفيها  وخربات  خدمتها  يف  املستمر 
مطمئنا”،  “كن  الشركة  حتمله  الذي  الشعار  حتقيق 
حيث حتاول الشركة من خالل هذا الشعار أن تعكس 
الصورة الواقعية للخدمات املميزة جدا التي تقدمها 
لزبائنها، فمع الشركة املتحدة “كن مطمئنا” يف الثقة 
التي بينك وبني الشركة، “كن مطمئنا” يف تعامالتك 
أموالك  على  حفاظنا  يف  مطمئنا”  “كن  املالية، 
معنا،  التعامل  سالسة  يف  مطمئنا”  “كن  واستثماراتك، 
“كن مطمئنا” يف عدم وجود تضارب يف املصالح 
بيننا وبينك، “كن مطمئنا” يف كفاءتنا، “كن مطمئنا” 
تكون  عندما  مطمئنا”  “كن  املميزة،  خدماتنا  يف 
ما  الشعار  وهذا  بيتك.  يف  تكون  ألنك  املتحدة  يف 
هو إال تتويج للمستوى اخلدماتي املتميز الذي وصلت 
إليه املتحدة من ناحية تقدمي خدمات التداول  يف 
وغريها  ومصر  واإلمارات  واألردن  فلسطني  أسواق 
يف  التميز  كذلك  والعاملية.  اإلقليمية  األسواق  من 
على  املعتمدة  األساسية  والتقارير  املعلومات  تقدمي 

نتائج الشركات.

الشركة املتحدة لألوراق املالية



ُكن مطمئنًا4
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رؤيتنا
اأن تكون ال�سركة املتحدة خيار امل�ستثمرين الأول يف فل�سطني ويف الوطن العربي.

رسالتنا
اأن نقدم اأجود نوعية من اخلدمات املالية  التي ت�سبع حاجة ال�سوق املحلي مرتكزة على ر�سا م�ستثمرينا ب�سكل كامل. ونعمل جاهدين لإيجاد 

حلول مل�ستثمرينا واحتياجاتهم من خالل فريق متميز من اخلرباء امل�ستعدين لعمل كل ما با�ستطاعتهم لتحقيق تلك الأهداف.

قيمنا
ال�سركة املتحدة هي جزء ل يتجزاأ من املجتمع الفل�سطيني.   •

م�ستثمرينا هم كل من يبحث عن حلول اإ�ستثمارية متكاملة يف فل�سطني اأو خارجها.  •
نحن ملتزمون بقوانني وتعليمات هيئة �سوق راأ�س املال و�سوق فل�سطني لالأوراق املالية.  •

لدينا اأف�سل فريق يف البالد ملتزم بخدمة الزبائن باأف�سل طريقة ممكنة.  •
نطمح اأن نخدم جمتمعنا بامل�ساهمة يف كل ما يلزم لتحقيق امل�سوؤولية الجتماعية وامل�ساهمة يف بناء املجتمع.  •

نوؤمن يف هذا املجال من العمل وم�ستعدون لال�ستثمار به.  •

أهدافنا
تقدمي خدماتنا للم�ستثمرين بطريقة تخدم القت�ساد الوطني الفل�سطيني.  •

حماية حقوق امل�ستثمرين والدفاع عنها.  •
تقدمي املعلومات الكامله واملتوافرة للم�ستثمرين.  •

العمل مع كافة الأطراف )ال�سوق، الهيئة، باقي �سركات الو�ساطة( كوحدة واحدة من اجل الرقي بهذا املجال من العمل.  •
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أقسام الشركة
ق�سم العناية بالزبائن  •

ق�سم التداول  •
ق�سم املالية  •

ق�سم المتثال  •
ق�سم تاأكيد اجلودة  •

ق�سم الت�سويق  •
ق�سم تكنولوجيا املعلومات  •

ق�سم الأبحاث والتطوير.  •

خدمات الشركة
خدمة التداول عادي  •

خدمة التداول اإلكرتوين  •
خدمة تاأكيد الأوامر  •

خدمة الر�سائل ق�سرية  •
خدمة املحفظة الإلكرتونية  •

تقارير يومية، اأ�سبوعية، �سهرية، �سنوية  •
اأبحاث وتقارير خا�سة.  •
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وعند تتبع اأداء بع�س الأن�سطة الإقت�سادية خالل الربع الثالث من 
 ،2008 من  املناظر  والربع  ال�سابق  الربع  مع  مقارنة   2009 عام 
�سجل  الإن�ساءات  ن�ساط  يف  امل�سافة  القيمة  اإجمايل  اأن  يالحظ 
تراجعا بن�سبة 8.6% خالل الربع الثالث من العام 2009 مقارنة 
مع الربع الثاين من العام نف�سه، يف حني �سجل منوا بن�سبة %31.3 
مقارنة مع الربع املناظر من عام 2008. اأما اإجمايل القيمة امل�سافة 
لن�ساط جتارة اجلملة والتجزئة فقد �سجل منوا خالل الربع الثالث 
بن�سبة  نف�سه  العام  من  الثاين  الربع  مع  مقارنة   2009 العام  من 
2.4% ومنو بن�سبة 1.3% مقارنة مع الربع املناظر 2008. و�سجل 

النقل والتخزين والت�سالت منوا  اإجمايل القيمة امل�سافة لأن�سطة 
3.5% مقارنة مع  2009 مبا ن�سبته  خالل الربع الثالث من العام 
الربع ال�سابق، ومنوا ن�سبته 5.7% باملقارنة مع الربع املناظر له يف 
�سجل  املالية  الو�ساطة  لأن�سطة  امل�سافة  القيمة  اإجمايل  2008.اأما 

الثاين  الربع  2009 مقارنة مع  العام  الثالث من  الربع  منوا خالل 
باملقارنة   %11.3 ن�سبته  ومنو   ،%2.3 ن�سبته  مبا  العام  نف�س  من 
القيمة  اإجمايل  �سجل  كما   .2008 العام  من  له  املناظر  الربع  مع 
خالل  تراجعا  والتجارية   والإيجارية   العقارية  لالأن�سطة  امل�سافة 
العام  من  الثاين  الربع  مع  مقارنة   2009 العام  من  الثالث  الربع 
14.7% باملقارنة  8.5%، يف حني �سجل منوا ن�سبته  نف�سه بن�سبة 
لن�ساط  امل�سافة  القيمة  اإجمايل  2008.واإما  يف  الثالث  الربع  مع 
املطاعم والفنادق �سجل منوا خالل الربع الثالث من العام 2009 
ومنو   ،%20.0 ن�سبته  مبا  نف�سه  العام  من  الثاين  الربع  مع  مقارنة 

ن�سبته 36.2% مقارنة مع الربع الثالث من 2008.

يف  الإقت�سادية  لالأن�سطة  لبع�س  الن�سبية  للم�ساهمة  بالن�سبة  اأما 
�سهدت  فقد  الق�سري  املدى  على  الربعي  الإجمايل  املحلي  الناجت 
بع�س الأن�سطة اإرتفاعا يف ن�سبة م�ساهمتها خالل الربع الثالث من 
2009. فعلى �سبيل  2009 مقارنة مع الربع الثاين من عام  عام 
النقل والتخزين والإت�سالت  ن�ساط  ن�سبة م�ساهمة  ارتفعت  املثال 

إحصائيات إقتصادية
ح�سب اإعالن اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني عن التقديرات 
الأولية للح�سابات القومية الربعية التي يتم اإ�سدارها للمرة الأوىل 
بناء على التقديرات الأولية للموؤ�سرات املختلفة )علما باأن الن�سخة 
اأعقاب  يف  اإ�سدارها  يتم  الربعية  القومية  احل�سابات  من  النهائية 
اكتمال احل�سول على املوؤ�سرات املختلفة( فاإن ن�سبة البطالة خالل 
الربع الثالث من عام 2009  بلغت 25.8% يف حني بلغت خالل 
الربعني الثالث 2008 والثاين 2009، 27.5% و 22.2% على 
 2008 لعام  البطالة  ن�سبة  اأن  الإعتبار  بعني  الأخذ  مع  التوايل. 
 2007 لعام  الن�سبة  هذه  بلغت  بينما   .26.0% حوايل  بلغت 

حوايل 21.5% مقارنة بـ 23.6% يف 2006.

واأ�سارات التقديرات الأولية بالأ�سعار الثابتة )باعتماد عام 2004 
الناجت املحلي الإجمايل  اإىل ا�ستقرار عام يف قيمة  �سنة الأ�سا�س( 
 2009 عام  من  الثالث  الربع  خالل  غزة  وقطاع  الغربية  لل�سفة 
بن�سبة  منو  حتقيقه  مع  نف�سه،  العام  من  الثاين  الربع  مع  باملقارنة 
الثاين  الربع  باأن  علما   ،2008 عام  من  املناظر  الربع  5.5% عن 

قد �سجل ارتفاعا بن�سبة 6.1% عن الربع الأول من العام 2009 
التقديرات  ت�سري  حيث  للبيانات؛  الأويل  للتنقيح  ا�ستنادا  وذلك 
الأعلى  امل�ساهمة  ذات  الرئي�سة  الإقت�سادية  الأن�سطة  منو  اإىل 
اأن ن�ساط جتارة  اإجمايل الناجت املحلي الإجمايل؛ حيث  ن�سبيا من 
ن�ساط  والت�سالت،  والتخزين  النقل  ن�ساط  والتجزئة،  اجلملة 
الو�ساطة املالية، ن�ساط املطاعم والفنادق قد منت �سمن املوؤ�سرات 

القت�سادية ق�سرية املدى املتاحة لكل ن�ساط.

كما ت�سري التقديرات الأولية اإىل اأن ن�سيب الفرد من الناجت املحلي 
الإجمايل قد بلغ 335 دولر اأمريكي خالل الربع الثالث من عام 
2009، حيث �سجل تراجعا بن�سبة 1.1% مقارنة مع الربع الثاين 

الربع  مع  مقارنة   %2.5 بن�سبة  منوا  �سجل  بينما  نف�سه،  العام  من 
املناظر من عام 2008.
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9.4% خالل  اإىل   2009 العام  الثاين من  الربع  9.1% يف  من 
الربع الثالث من العام 2009. وارتفعت ن�سبة م�ساهمة الو�ساطة 
املالية من 5.6% يف الربع الثاين اإىل 5.7% يف الربع الثالث من 
ارتفعت  فقد  والفنادق  املطاعم  ن�ساط  م�ساهمة  اأما   .2009 العام 
خالل   %2.5 اإىل   2009 من  الثاين  الربع  خالل   %2.1 من 
الربع الثالث من العام 2009. بينما من الناحية الأخرى اأظهرت 
الأن�سطة العقارية والإيجارية و التجارية اإنخفا�سا من 10% خالل 
الربع الثاين اإىل 9.2% خالل الربع الثالث من العام 2009. كما 
انخف�ست ن�سبة م�ساهمة ن�ساط الإن�ساءات من 6.2% خالل الربع 
الثاين من العام 2009 اإىل 5.7% خالل الربع الثالث من العام 

.2009

ومن ناحية اأخرى فقد ا�سدر اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني 
الأرا�سي  يف  الفنادق  مل�سح  الرئي�سية  النتائج  فيه  يعر�س  تقريرا 
امل�سح  ويغطي   ،2009 عام  من  الثالث  الربع  خالل  الفل�سطينية 
كافة الفنادق املوجودة يف اإطار امل�سح ب�سكل كامل. وفيما يتعلق 
باأبرز نتائج الربع الثالث من عام 2009، فكان من اأهمها ما يلي: 
يف  فندقا   89 الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  العاملة  الفنادق  عدد  بلغ 
 10,238 وت�سم   ، غرفة   4,666 بها  يتوفر   ،2009 اأيلول  �سهر 
�سريرا. وكان خالل الربع الثالث من العام 2009 ي�سغل 1,826 
غرفة يوميا بن�سبة اإ�سغال بلغت 39.7% وقد ازدادت ن�سبة اإ�سغال 
ارتفعت  كما   ، ال�سابق  الربع  مع  باملقارنة   %34.6 بن�سبة  الغرف 

بلغ   .2008 العام  من  الثالث  الربع  مع  باملقارنة   %42.8 بن�سبة 
متو�سط عدد العاملني يف الفنادق العاملة يف الأرا�سي الفل�سطينية 
ذكرا   1,296 منهم   2009 الثالث  الربع  خالل  عامال   1,523

2009 يالحظ  عام  ال�سابق من  الربع  مع  وباملقارنة  اأنثى،  و227 
اإرتفاع عدد العاملني بن�سبة 2.2%، كذلك ارتفع  بن�سبة %5.0 
باملقارنة مع الربع الثالث من العام 2008. وقد ارتفع عدد النزلء 
يف الفنادق العاملة يف الأرا�سي الفل�سطينية اإىل 135,939 نزيال 
بن�سبة  ارتفع  فقد   2009 عام  من  ال�سابق  الربع  مع  باملقارنة  و 
37.0%، كما ارتفع بن�سبة 42.0% مقارنة مع الربع الثالث من 

عام 2008.

الإقت�ساد  يحقق  اأن  ودولية  حملية  تقديرات  رجحت  قد 
الفل�سطيني يف عام 2009 منوا مبقدار 5% وهو الناجت عن النمو 
املتحقق يف ال�سفة الغربية بالإ�سافة اإىل الإنهيار القت�سادي يف 
الإنفاق  اإىل  ال�سفة  يف  القت�سادي  النمو  ويعود  غزة.  قطاع 
�سالم  الدكتور  حكومة  متكنت  حيث  كبري،  ب�سكل  احلكومي 
بعدما  املوظفني  رواتب  �سداد  يف  الإنتظام  موا�سلة  من  فيا�س 
كما   ،2008 العام  نهاية  يف  متاأخراتهم  كافة  �سداد  من  متكنت 
انتظمت عملية �سداد م�ستحقات موردي ال�سلع و اخلدمات من 
القطاع اخلا�س اإ�سافة اإىل تنفيذ مئات امل�ساريع ل�سالح الهيئات و 
املجال�س املحلية يف خمتلف املحافظات، بكلفة اإجمالية جتاوزت 

500 مليون دولر.
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تقديرات صندوق النقد الدويل لألزمة املالية
كان"  اإن  �سرتاو�س  "دومينيك  الدويل  النقد  �سندوق  رئي�س  قال 
انه  م�سيفا  متوقعا،  كان  مما  اأقوي  ب�سكل  ينتع�س  العاملي  القت�ساد 
املتوقعة.   %3 ن�سبة   2010 يف  النمو  معدل  يفوق  اأن  املرجح  من 
بوترية  تتعايف  كثرية  مناطق  واأن  متجان�س  غري  الإنتعا�س  اأن  وراأى 
متباينة، م�سريا اإىل اأنه يف حني اأن الإنتعا�س يف معظم الإقت�ساديات 
املتقدمة من املرجح اأن يبقى بطيئا و�سي�ستمر يف العتماد على الدعم 
اأف�سل  ال�ساعدة  الأ�سواق  لقت�ساديات  التوقعات  فان  احلكومي 
اآ�سيا  تقوده  الإنتعا�س  اأن  اإىل  ب�سكل ملحوظ. ولفت �سرتاو�س كان 
بني اإقت�سادات الأ�سواق ال�ساعدة بف�سل مرونة وقوة الطلب املحلي 
و�سيا�سات �سليمة لالإقت�ساد الكلي والإجراءات التي اتخذت ب�سرعة 
للرد على الأزمة. واأ�ساف اأن النمو يف منطقة اأ�سيا مع ا�ستبعاد اليابان 
قد يتجاوز 7% يف 2010. وقال اإن اقت�سادات كثرية يف الأ�سواق 
ال�ساعدة �سيكون مبقدورها اإنهاء اإجراءات الدعم التي اتخذتها ردا 

على الأزمة ب�سكل اأ�سرع من القت�سادات املتقدمة.

املوقع  على  موؤخرا  الدويل  النقد  �سندوق  ن�سر  اأخرى  ناحية  من 
القت�ساد  "اآفاق  عنوان  حتت   ، درا�سة  لل�سندوق  اللكرتوين  
العاملية  القت�ساديات  عن  ق�سري  ملخ�س  �سملت  العاملي"  
والقطاعات املالية و بع�س التوقعات لالأعوام القليلة القادمة جاء 

فيها ما يلي:

اأداء  بداأ يزداد تو�سعا من جديد، تدفعه قوة  العاملي  اأن القت�ساد 
الأخرى  القت�سادات  اأو�ساع  وا�ستقرار  الآ�سيوية  القت�سادات 
غري  احلكومي  التدخل  اأدى  فقد  متوا�سعة،  حدود  يف  تعافيها  اأو 
وحتى  الن�ساط،  ا�ستقرار  اإىل  املتقدمة  القت�سادات  يف  امل�سبوق 

اإىل دعم ا�ستعادة معدلت منو حمدودة يف عدة اقت�سادات.

قطعت  قد  والنامية  ال�ساعدة  القت�سادات  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 
ت�سهده  الذي  النهو�س  يقودها  التعايف،  اأطول على طريق  �سوطا 
من  الراهن  الوقت  القت�سادات يف  هذه  من  كثري  وي�ستفيد  اآ�سيا 

الداعمة  ال�سيا�سات  ومن  موؤخرا  الأولية  ال�سلع  اأ�سعار  رواج 
املّتبعة، وكان عدد كبري من بلدان اأوروبا قد تعّر�س ل�سربة موجعة 
اإىل حد كبري من جراء الأزمة، كما اأن التطورات التي حتدث يف 
ت�سهدها  التي  التطورات  عن  عموما  متاأخرة  القت�سادات  هذه 
يزال  وما  بطيئة،  بوترية  التعايف  وي�سري  الأخرى.  القت�سادات 
الن�ساط اأقل بكثري من م�ستوياته قبل الأزمة،  ومع حت�سن التوقعات 
عادت اأ�سعار ال�سلع الأولية اإىل الرتفاع بعد اأن هبطت اإىل اأدنى 
الن�ساط  يف  التح�سن  بداأ  كما  احلايل،  العام  اأوائل  يف  م�ستوياتها 

التجاري العاملي.

ال�سيا�سات  فهي  اليجابي  الرتداد  هذا  التي حفزت  العوامل  اأما 
املتقدمة وعدد كبري من  التي اعتمدتها القت�سادات  القوية  العامة 
ال�سيا�سات على دعم  ال�ساعدة، حيث عملت هذه  القت�سادات 
الطلب وكادت تبدد كافة املخاوف من احتمالت الك�ساد العاملي، 
وهي املخاوف التي اأ�سهمت يف اإحداث انخفا�س هو الأكرث حدة 
يف الن�ساط القت�سادي العاملي والتجارة العاملية منذ احلرب العاملية 
تتمثل يف  املركزية الذي  البنوك  الثانية، و�سرعان ما جاء رد فعل 
تقليدية  الفائدة وتدابري غري  اأ�سعار  ا�ستثنائية كبرية يف  تخفي�سات 

ل�سخ ال�سيولة واحلفاظ على ا�ستمرارية الئتمان. 

واأطلقت احلكومات برامج كبرية للتن�سيط املايل مع دعم البنوك 
هذه  اأ�سهمت  وقد  الأموال،  روؤو�س  و�سخ  ال�سمانات  بتقدمي 
مما  الثقة،  وزيادة  اليقني  عدم  حالة  خف�س  يف  جمتمعة  التدابري 
جني  عمليات  من  يتبني  ح�سبما  املالية،  الأو�ساع  حت�سن  �سجع 
تدفقات  وانتعا�س  كثرية  اأ�سواق  �سهدتها  التي  القوية  الأرباح 
مليئة  تزال  ما  ال�سائدة  البيئة  اأن  اإل  الدولية.  الأموال  روؤو�س 
بتحديات ج�سيمة تواجه املقرت�سني امل�سنفني يف م�ستويات ائتمانية 
منخف�سة، وب�سكل اأعم، وكما يوؤكد عدد اأكتوبر 2009 من تقرير 
امل�سار م�سدرا  انعكا�س  تزال خماطر  ما  العاملي،  املايل  ال�ستقرار 

كبريا للقلق، وما يزال عدد من موؤ�سرات ال�سغوط املالية مرتفعا.
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بالن�سبة للفرتة املقبلة، يتوقع اأن ت�سهد قوى ال�سيا�سة فقدانا تدريجيا 
لزخمها الدافع لالنتعا�سة احلالية، واأن تظل قوى القطاعني احلقيقي 
وجه  وعلى  بالتدريج،  قوة  تزداد  كانت  واإن  �سعيفة،  واملايل 
بالتدريج  ويزول  املايل  التن�سيط  دفعة  تت�ساءل  �سوف  التحديد، 
تاأثري عملية بناء املخزون، ويف الوقت نف�سه، يوا�سل ال�ستهالك 
ا�ستمرار  مع  بطيئة،  ولكنها  متزايدة  قوة  اكت�ساب  وال�ستثمار 
وعلى  القت�سادات،  من  كبري  عدد  يف  املالية  الأو�ساع  �سيق 
مبا  العاملي  القت�سادي  الن�ساط  تو�سع  اإىل  التنبوؤات  ت�سري  ذلك 
يقرب من 3% يف العام 2010 وهو ما يقل بكثري عن املعدلت 
زيادات حمدودة  التوقعات  هذه  وتعك�س  الأزمة،  قبل  امل�سجلة 
م�ستجدات  تقرير  من   2009 )يوليو(  متوز  عدد  توقعات  يف 
يف  بطيء  تو�سع  حدوث  التقرير  وتوقع  العاملي.  القت�ساد  اآفاق 
القت�سادات املتقدمة لفرتة تغطي معظم العام 2010 مع ا�ستمرار 
ارتفاع معدلت البطالة حتى فرتة متاأخرة من العام، ومن املتوقع 
اأن ي�سل النمو ال�ســــنوي يف العـــام 2010 اإىل نحو %1.25، 
تعايف  ويزداد   2009 العام  يف   %3.5 مقداره  انكما�س  عقب 
من  الأخري  الربع  بني  املقارن  التغري  منظور  من  و�سوحا  الن�ساط 
العام والربع الأخري من العام التايل، اإذ يتوقع اأن يرتفع اإجمايل 
مبقدار   2010 العام  من  الرابع  الربع  يف  احلقيقي  املحلي  الناجت 
1.75% عن معدله يف الربع الرابع من العام، 2009 عقب تو�سع 

الن�سف  خالل  مقارن(  �سنوي  اأ�سا�س  )على   %0.5 حوايل  بلغ 
يف ن�سفه الأول.   %2 بواقع  2009 وانكما�س  العام  الثاين من 
اأما يف القت�سادات ال�ساعدة، فتوقع التقرير اأن يبلغ منو اإجمايل 
الناجت املحلي احلقيقي 5% تقريبا يف العام 2010 مقابل %1.75 
يف العام 2009 ،ويتحقق هذا الرتداد الإيجابي بقيادة ال�سني 
والهند وعدد من القت�سادات الآ�سيوية ال�ساعدة الأخرى، وثمة 
بدعم  اأخرى  �ساعدة  اقت�سادات  ت�سهده  اإيجابي حمدود  ارتداد 
من الدفعة التن�سيطية التي تتيحها ال�سيا�سات والتح�سن امل�ستمر يف 

الأو�ساع التجارية واملالية العاملية. 

وما تزال خماطر النتائج دون املتوقعة م�سدرا للقلق رغم ا�ستمرار 
انح�سارها التدريجي، وياأتي توقف م�سرية التعايف على راأ�س هذه 
املخاطر ق�سرية الأجل، ذلك اأن اخلروج ال�سابق لأوانه من مرحلة 
املخاطر  من  واحدا  يبدو  التي�سريية  واملالية  النقدية  ال�سيا�سات 
يفهم  قد  ال�سيا�سات  الذي حققته  الإيجابي  الرتداد  الرئي�سية لأن 
على  اخلا�س،  القطاع  طلب  يف  قوي  تعاف  بداية  اأنه  على  خطاأ 
املتوقعة،  دون  النتائج  على  تقت�سر  ل  الق�سري  الأجل  خماطر  اأن 
ح�سبما يت�سح من حت�سن الأو�ساع املالية موؤخرا ب�سرعة اأكرب مما كان 
اأن ت�ساعد على حدوث طفرة  متوقعا، فمن الدوافع التي يحتمل 
القت�سادات  من  عدد  يف  التوقعات  تفوق  وا�ستثمار  ا�ستهالك 
املتقدمة وال�ساعدة نخ�س بالذكر ما حققته ال�سيا�سات من ت�ساوؤل 
املخاوف جتاه احتمال انهيار الن�ساط القت�سادي مثلما حدث يف 
مزاج  يف  امل�ساحب  القوي  والتح�سن  املا�سي  القرن  ثالثينيات 

الأ�سواق املالية.

املايل  القطاع  �سحة  ا�ستعادة  ال�سيا�سة  اأولويات  اأهم  تزال  ل 
واحلفاظ على ال�سيا�سات القت�سادية الكلية الداعمة اإىل اأن ي�سبح 
التعايف عميق اجلذور، وان كان �سيتعني على �سانعي ال�سيا�سات 
بلغ  الذي  احلكومي  التدخل  ل�سحب  الإعداد  يف  اأي�سا  البدء 
م�ستويات ا�ستثنائية. ويبدو ان اخلطر الأكرب على املدى الق�سري هو 
اإل  لأوانه،  �سابق  نحو  على  املايل  التن�سيط  تدابري  �سحب  احتمال 
ملرحلة  الأجل  متو�سطة  الكلية  القت�سادية  الإ�سرتاتيجية  و�سع  اأن 
املالءة  يف  الثقة  على  للحفاظ  اأ�سا�سي  اإجراء  هو  الأزمة  بعد  ما 
الراهن يف  التحدي  ال�سعري واملايل. و يكمن  املالية وال�ستقرار 
حتديد م�سار متو�سط بني اإنهاء التدخالت احلكومية يف وقت اأبكر 
يف  حتققت  التي  الجنازات  تهديد  �ساأنه  من  ما  وهو  الالزم،  من 
قائمة فرتة  التدابري  التعايف املايل، وترك هذه  اأو  تاأمني ال�ستقرار 
اأطول من الالزم هو ما ينطوي عليه خطر ت�سويه احلوافز والإ�سرار 

بامليزانيات العمومية واحلكومية.

  الفرتة القادمة



11

تقريــر التــداول السنــوي 2009

سوق فلسطني لألوراق املالية 2009
�سهد عام 2009 عدة متغريات رئي�سية كان لها الأثر ال�سلبي على 
حجوم وقيم التداول لعام 2009، ابتدءا من النعكا�سات ال�سلبية 
ل�سفقة زين-بالتل التي كان اأولها اإيقاف �سهم الت�سالت موؤقتا عن 
التداول من تاريخ 2009/01/28 اإىل 2009/03/10، بالإ�سافة 
الطرفني  ح�سول  حول  تكاثرت  التي  والت�ساوؤلت  الغمو�س  اإىل 
على جميع املوافقات الالزمة لإمتام ال�سفقة حتى جاء اأخريا قرار 
بالتل- باعتبار �سفقة  الفل�سطينية  اإدارة �سركة الت�سالت  جمل�س 

زين غري نافذة و ذلك ب�سهر ت�سرين الثاين. اما عامليا فقد تاأثر �سوق 
فل�سطني كغريه من الأ�سواق املحيطة والعاملية  بالأزمة العاملية التي 

انفجرت يف اأيلول عام 2008 وامتدت تداعياتها الفعلية والنف�سية 
الأ�سواق  اقل  كان  فل�سطني  �سوق  بان  علما   ،2009 عام  طوال 
كان  فقد  واأخريا  للخ�سائر.  اقلها  كان  انه  اأي  بالأزمة  تاأثرا  العربية 
من  اململوكة  العاملية  دبي  اإعالن جمموعة  اأعقبت  التي  دبي  لزمة 
ديونها،  جدولة  باإعادة  الدائنة  للبنوك  طلب  تقدميها  دبي  حكومة 
حيث كان لها اثر حمدود على �سوق فل�سطني لالأوراق املالية اإل 
اإن هذه الأزمة انعك�ست �سلبا و لو ب�سورة �سئيلة على ال�سوق و 

على نف�سية امل�ستثمرين.

  مؤشر القدس ومؤشرات القطاعات 

اأغلق موؤ�سر القد�س يف نهاية عام 2009 على 493.00 نقطة، مرتفعا 51.34 نقطة بن�سبة 11.62% عن اإغالق عام 2008 ويعزى هذا 
الرتفاع اإىل ارتفاع كافة القطاعات املكونة للموؤ�سر با�ستثناء قطاع التامني الذي انخف�س 4.14 نقطة بن�سبة 7.16% مغلقا على 53.65 
نقطة. وكانت اعلى نقطة و�سل اإليها موؤ�سر القد�س خالل عام 2009 هي 557.3 نقطة وذلك بتاريخ 2009/03/23 بينما كانت اقل نقطة 

و�سل اإليها املوؤ�سر كانت يف اجلل�سة الأوىل من تداول عام 2009 بتاريخ 2009/01/04 حيث اأغلق املوؤ�سر على 420.45 نقطة.

التغري االفتتاح امل�ؤ�شر االإغالق

11.62% 441.66 493 موؤ�سر القد�س

30.59% 78.74 102.83 موؤ�سر البنوك

2.17% 54.38 55.56 موؤ�سر ال�سناعة

-7.16% 57.79 53.65 موؤ�سر التامني

1.99% 22.11 22.55 موؤ�سر ال�ستثمار

6.24% 46.92 49.85  موؤ�سر اخلدمات
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  قيم واحجام التداول 

عن   %29.57 بن�سبة  منخف�سا  �سهم   238,877,373 املتداول  الأ�سهم  عدد  خاللها  بلغ  تداول  جل�سة   )246(  2009 عام  يف  عقد 
500,393,398 دولر مقارنة مع  بينما بلغت قيمة الأ�سهم املتداولة  339,168,807 �سهم،  البالغة   2008 عدد الأ�سهم املتداولة يف 
1,185,204,211 دولر يف 2008 اي بن�سبة انخفا�س بلغت 57.78%. وبلغ معدل قيمة الأ�سهم املتداولة يوميا ما يعادل 2,034,120 

دولر يوميا مقارنة 4,857,394 دولر يوميا.

ملخ�ص بيانات التداول
%493441.6611.62مو�سر القد�س

%41.68-88,838152,319عدد ال�سفقات

%29.57-238,877,373339,168,807عدد ال�سهم املتداولة

%57.78-500,393,3981,185,204,211قيمة ال�سهم املتداولة

معدل قيمة التداول اليومية 
%58.12-2,034,1204,857,394بدولر

ال�شركات اخلم�شة االأكرث انخفا�شاال�شركات اخلم�شة االأكرث ارتفاعا
AZIZA90.14%PIBC $-38.14%

PIIC75.00%AIE-33.33%

PEC $52.94%TRUST $-27.85%

 ARE50.00%JERI $-21.67%

QUDS $34.44%JCC-16.90%

عدد االأ�شهم املتداولة القطاع
يف 2009

قيمة االأ�شهم املتداولة 
يف 2009 )دوالر(

القيمة ال�ش�قية 
2009/12/30 )دوالر(

93,879,323176,885,551601,381,086قطاع البنوك

13,476,22227,129,424179,229,307قطاع ال�سناعة

5,969,8886,518,36791,712,716قطاع التاأمني

93,743,036116,991,664426,815,786قطاع ال�ستثمار

31,808,904172,868,3921,076,227,636قطاع اخلدمات

238,877,373500,393,3982,375,366,531اجمايل ال�ش�ق
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املتداولة  الأ�سهم  وعدد  القطاع  موؤ�سر  ارتفاع  ن�سبة  حيث  من  الأكرب  الرابح  البنوك  قطاع  كان  فقد  القطاعية  امل�ساهمة  �سعيد  على 
وقيمة الأ�سهم املتداولة خالل العام، حيث اأغلق موؤ�سر البنوك على 102.83 نقطة مرتفعا بن�سبة 30.59% و�سكلت عدد الأ�سهم 
بقيمة  �سهم   93,879,323 تداول  مت  حيث  ال�سوق  يف  تداوله  مت  ما  اإجمايل  من   %39.30 يقارب  ما  البنوك  قطاع  يف  املتداول 
اإجمايل قيمة ما مت تداوله خالل العام. وقاد ن�ساط قطاع البنوك �سهم بنك  35.35% من  176,885,551 م�ستحوذا بذلك على 

فل�سطني الذي ارتفع بن�سبة 33.93% مغلقا على3.75 دولر مقارنة بـ 2.80 دولر يف اإغالق عام 2008 وا�ستحوذ بنك فل�سطني 
على67.5% من تعامالت قطاع البنوك و23.87% من اإجمايل قيمة ما مت تداوله يف ال�سوق. كما �سهدت جميع البنوك املدرجة 
يف ال�سوق ارتفاعا يف اأ�سعار اإغالقها با�ستثناء بنكي ال�ستثمار الفل�سطيني والإ�سالمي الفل�سطيني للتنمية والتمويل)عن �سعر اإغالقه 

يف جل�سته الأوىل للتداول يف 02.07.2009( حيث �سهدا انخفا�س مبقدار 38.14% 12.5% على التوايل. 

ارتفع موؤ�سر قطاع اخلدمات بن�سبة 6.24%. مغلقا على 49.85 نقطة حيث �سكل قطاع اخلدمات 13.32% من اإجمايل عدد الأ�سهم 
اإجمايل قيمة  34.55% من  172,868,392 دولر م�ستحوذا بذلك على  بقيمة  31,808,904 �سهم  التي مت تداولها حيث مت تداول 
ما مت تداوله، وا�ستاأثر �سهم �سركة الت�سالت الفل�سطينية بالتل على ما بعادل 93.1% من قيمة تعامالت قطاع اخلدمات حيث مت تداول 

160,963,837 دولر مغلقا على 5.14 دولر مرتفعا بن�سبة 4.05% عن اإغالق 2008.

قطاع اخلدمات 34.55%قطاع البنوك %35.35

قطاع التاأمني %1.30

قطاع ال�ستثمار %23.38

قطاع ال�سناعة %5.42

عدد االأ�شهم املتداولة يف 2009

قيمة االأ�شهم املتداولة يف 2009

قطاع البنوك %39.30

قطاع اخلدمات %13.32

قطاع التاأمني %2.50

قطاع ال�ستثمار %39.24

قطاع ال�سناعة %5.64
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BOP $
23.87%

PALTEL
32.17%

OTHERS
17.33%

PADICO $
17.28%

AIB $
5.25%

PRICO $
4.11%

PADICO $
26.20%

OTHERS
34.33%

QUDS
8.11%

BOP $
14.45%

AIB $
8.70%

PALTEL
8.21%

الأ�سهم  5.64% من عدد  ال�سناعة على  نقطة وا�ستحوذ قطاع   55.56 2.17% مغلقا على  بن�سبة  ارتفاعاً  ال�سناعة  �سجل موؤ�سر قطاع 
املتداولة يف ال�سوق و 5.42% من اإجمايل ما مت تداوله يف ال�سوق، وتعترب �سركة دواجن فل�سطني املنتميه لقطاع ال�سناعة الأكرث ارتفعا 
من حيث �سعر ال�سهم حيث اأغلق �سهم ال�سركة على 1.35 دينار مرتفعا بن�سبة 90.14% عن اإغالق 2008. وقاد الن�ساط يف هذا القطاع 
�سهم �سركة بريزيت لالأدوية الذي ا�ستاأثر 42.3% من تعامالت القطاع حيث مت تداول 11.5 مليون دولر تقريبا من اإجمايل 27.1 مليون 

دولر مت تداولها يف القطاع.

اأخريا كان موؤ�سر قطاع التاأمني اخلا�سر الوحيد يف عام 2009 حيث حقق املوؤ�سر انخفا�سا بن�سبة 7.16% مغلقا على 53.65 نقطة حيث �سهدت 
كل من �سركة تر�ست والأهلية للتامني انخفا�سا باأ�سعار اأ�سهمها مقابل ارتفاعا باأ�سعار اإغالق كل من �سركة امل�سرق للتامني والتاأمني الوطنية.

ارتفع موؤ�سر قطاع ال�ستثمار بن�سبة 1.99% مرتفعا 0.44 نقطة خالل عام 2009، وا�ستحوذ القطاع على 39.24% من اإجمايل عدد 
الأ�سهم املتداولة بال�سوق حيث مت تداول 93,743,036 �سهم بقيمة 116,991,664 دولر لي�سكل 23.38% من اإجمايل قيمة ما 
مت تداوله يف ال�سوق. وقاد الن�ساط يف هذا القطاع كل من �سهمي �سركة فل�سطني للتنمية و ال�ستثمار “باديكو” الذي ا�ستحوذ %73.9 
من قيمة ما مت تداوله يف القطاع و17.28% من اإجمايل ال�سوق مبا يقارب 86.5 مليون دولر، بالإ�سافة اإىل �سركة فل�سطني لال�ستثمار 

العقاري “بريكو” حيث ا�ستحوذت على 17.6% من قطاع اخلدمات و4.11% من اإجمايل ال�سوق مبا يقارب 20.5 مليون دولر.

ال�شركات االأكرث ن�شاطًا من حيث عدد االأ�شهم املتداولة

ال�شركات االأكرث ن�شاطًا من حيث قيمة االأ�شهم املتداولة
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تقريــر التــداول السنــوي 2009

  القيمة السوقية 

 2,123,057,098 2,375,366,531 دولر مقارنة ب   ،2009 نهاية عام  املالية يف  ال�سوقية ل�سوق فل�سطني لالأوراق  القيمة  بلغت 
يليه قطاع  ال�سوقية  القيمة  اإجمايل  45.31% من  بان قطاع اخلدمات ي�سكل  11.88%. علما  بن�سبة  2008 مرتفعا  نهاية عام  دولر يف 
البنوك الذي ي�سكل 25.32% من اإجمايل القيمة ال�سوقية، بينما ي�سكل قطاع ال�ستثمار 17.97%، وي�سكل قطاع ال�سناعة %7.55 من 

اإجمايل القيمة ال�سوقية واأخريا ي�سكل قطاع التامني %3.86 من اإجمايل القيمة ال�سوقية.

2009

قيمة االأ�شهم املتداولة )دوالر(عدد االأ�شهم املتداولةعدد ال�شفقاتال�شهر
7,2469,904,19130,221,573كانون ثاين

9,35250,379,27066,327,241�سباط

12,02830,950,80392,492,450اآذار

8,15116,781,17846,510,476ني�سان

7,01511,152,86228,826,278اأيار

9,66726,709,44170,182,318حزيران

5,19911,915,48419,942,471متوز

6,27212,001,56327,936,347اب

6,21126,897,93932,682,342اأيلول

7,03214,850,24929,981,599ت�سرين اأول

4,9018,678,58121,069,785ت�سرين ثاين

5,76418,655,81234,220,518كانون اأول
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اجلدول التايل يلخ�س حركات التداول على اأ�سهم ال�سركات املدرجة يف �سوق فل�سطني لالوراق املالية:

�شعر االغالق راأ�ص  املالا�شم ال�شركةالرمز
30/12/2009

�شعر االغالق 
30/12/2008

ادنى �شعر التغري
يف 52 ا�شب�ع

اعلى �شعر 
يف 52 ا�شب�ع

عدد ال�شفقات 
2009

عدد اال�شهم 
املتداولة 2009

قيمة اال�شهم املتداولة 
2009 )دوالر(

القيمة ال�ش�قية
30/12/2009 

ACPC288,575-----%660,0000.310.310.00العربية ملنتجات الباطون
AHC0.60.882503,422,3633,752,38930,318,347%24,376,9450.880.7714.29املوؤ�س�سة العربية للفنادق
AIB $1.051.54,18520,772,09226,255,88246,801,480%40,696,9391.151.104.55البنك الإ�سالمي العربي

AIE0.360.521719,84811,920507,757%33.33-1,000,0000.360.54املوؤ�س�سة العربية للتامني
AIG $0.750.921,6464,003,4283,240,05727,804,459%8.79-8,374,8370.830.91املجموعة الأهلية للتامني

AMB $ 0.570.893,63711,385,1898,563,77221,900,000%29,869,3820.730.678.96بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية
APC0.951.273924,41537,0772,284,908%1,500,0001.081.034.85العربية ل�سناعة الدهانات

ARAB0.500.70265875,826757,2527,999,148%7.69-9,381,0620.60.65�سركة م�ستثمرون العرب
ARE0.340.57215155,83695,703722,709%948,8900.540.3650.00املوؤ�س�سة العقارية العربية

AZIZA0.681.35289246,303342,23319,040,900%10,000,0001.350.7190.14دواجن فل�سطني
BOP $2.663.8612,34534,510,637119,458,468375,000,000%100,000,0003.752.8033.93بنك فل�سطني

BPC3.464.451,5952,143,18911,487,22264,681,230%0.26-12,100,0003.793.80�سركة بريزيت لالأدوية
GCOM $0.951.5670680,843797,6289,530,721--9,530,7211.00�سركة جلوبال كوم لالت�سالت

GMC0.770.949247,101,4588,231,15216,502,113%7.14-15,000,0000.780.84�سركة مطاحن القمح الذهبي
HOTEL01,461,8501,541,1304,555,712---1.94-1,150,000�سركة جراند بارك للفنادق وال�ستجمام

IID02162324,287,728---0.76-4,000,000�سركة الئتمان لال�ستثمار والتنمية
ISBK $0.650.831,6395,709,9004,323,21225,158,761--35,941,0870.70البنك الإ�سالمي الفل�سطيني للتنمية و التمويل

JCC2.703.901,400855,9543,825,31229,125,524%16.90-7,000,0002.953.55�سركة �سجاير القد�س
JPH3.654.64540212,5771,245,12929,266,568%2.12-5,000,0004.154.24�سركة القد�س للم�ستح�سرات الطبية

JREI $ 0.941.25101,135,5781,408,1089,400,000%21.67-10,000,0000.941.20 �سركة القد�س لال�ستثمارات العقارية
LADAEN0.270.37215208,58093,9052,961,918%3.23-7,000,0000.300.31�سركة فل�سطني ل�سناعات اللدائن

MIC $0.490.641321,227,927666,1744,608,000%7,200,0000.640.5418.52امل�سرق للتامني
NCI0.260.351,1322,329,484981,6242,045,134%5,000,0000.290.290.00الوطنية ل�سناعة الكرتون

NIC $3.804.41357422,5801,683,73335,280,000%8,000,0004.414.0010.25�سركة التامني الوطنية
NSC0.420.58139222,064146,6682,420,337%3,177,8130.540.540.00مركز نابل�س اجلراحي التخ�س�سي

PADICO $1.151.6326,14362,585,50686,461,211297,500,000%1.65-250,000,0001.191.21�سركة فل�سطني للتنمية وال�ستثمار
PALTEL4.56.5515,61519,622,320160,963,837954,234,678%131,625,0005.144.944.05�سركة الت�سالت الفل�سطينية
PCB $ 0.630.967091,919,8311,536,05724,020,845%30,026,0560.800.782.56 البنك التجاري الفل�سطيني
PEC $0.651.073,2304,317,3823,937,65462,400,000%60,000,0001.040.6852.94ال�سركة الفل�سطينية للكهرباء

PIBC $1.171.90193213,271267,63848,000,000%38.14-40,000,0001.201.94بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
PID 0.911.03143410,385572,4736,622,293%4,840,4190.970.907.78ال�سركة الفل�سطينية لال�ستثمار والإمناء
PIIC0.360.763,6575,418,8204,178,47218,511,986%18,706,6250.700.4075.00�سركة فل�سطني لال�ستثمار ال�سناعي

PLAZA0.480.71301265,579213,5106,911,141%7,000,0000.700.5332.08ال�سركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق
PRICO0.610.851,56018,499,23620,557,24755,694,631%48,561,9980.810.6917.39�سركة فل�سطني لال�ستثمار العقاري

QUDS $0.671.251,66719,368,40316,480,52360,500,000%50,000,0001.210.9034.44بنك القد�س
TRUST $2.783.9050296,105916,48223,512,500%27.85-8,250,0002.853.95تر�ست العاملية للتامني

UCI $0.560.722,3664,817,4693,056,67026,800,000%40,000,0000.670.670.00�سركة الحتاد لالعمار وال�ستثمار
VOIC1.522.31136354,262885,77013,032,438%4,000,0002.311.8028.33م�سانع الزيوت النباتية

WASSEL0.540.791,4271,660,6671,419,8725,133,991%15.15-6,500,0000.560.66ال�سركة الفل�سطينية للتوزيع و اخلدمات اللوج�ستية

39 �سركة منها اأربع �سركات موقوفة عن التداول وهي: العربية ملنتجات الباطون، املوؤ�س�سة العربية  عدد ال�سركات املدرجة يف �سوق فل�سطني لالأوراق املالية هو 
للتاأمني، الئتمان لال�ستثمار والتنمية، �سركة جراند بارك للفنادق وال�ستجمام. كما جتدر الإ�سارة اإىل اإن �سركة البنك الإ�سالمي الفل�سطيني للتنمية و التمويل  مت 
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اجلدول التايل يلخ�س حركات التداول على اأ�سهم ال�سركات املدرجة يف �سوق فل�سطني لالوراق املالية:

�شعر االغالق راأ�ص  املالا�شم ال�شركةالرمز
30/12/2009

�شعر االغالق 
30/12/2008

ادنى �شعر التغري
يف 52 ا�شب�ع

اعلى �شعر 
يف 52 ا�شب�ع

عدد ال�شفقات 
2009

عدد اال�شهم 
املتداولة 2009

قيمة اال�شهم املتداولة 
2009 )دوالر(

القيمة ال�ش�قية
30/12/2009 

ACPC288,575-----%660,0000.310.310.00العربية ملنتجات الباطون
AHC0.60.882503,422,3633,752,38930,318,347%24,376,9450.880.7714.29املوؤ�س�سة العربية للفنادق

AIB $1.051.54,18520,772,09226,255,88246,801,480%40,696,9391.151.104.55البنك الإ�سالمي العربي
AIE0.360.521719,84811,920507,757%33.33-1,000,0000.360.54املوؤ�س�سة العربية للتامني

AIG $0.750.921,6464,003,4283,240,05727,804,459%8.79-8,374,8370.830.91املجموعة الأهلية للتامني
AMB $ 0.570.893,63711,385,1898,563,77221,900,000%29,869,3820.730.678.96بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية

APC0.951.273924,41537,0772,284,908%1,500,0001.081.034.85العربية ل�سناعة الدهانات
ARAB0.500.70265875,826757,2527,999,148%7.69-9,381,0620.60.65�سركة م�ستثمرون العرب

ARE0.340.57215155,83695,703722,709%948,8900.540.3650.00املوؤ�س�سة العقارية العربية
AZIZA0.681.35289246,303342,23319,040,900%10,000,0001.350.7190.14دواجن فل�سطني
BOP $2.663.8612,34534,510,637119,458,468375,000,000%100,000,0003.752.8033.93بنك فل�سطني

BPC3.464.451,5952,143,18911,487,22264,681,230%0.26-12,100,0003.793.80�سركة بريزيت لالأدوية
GCOM $0.951.5670680,843797,6289,530,721--9,530,7211.00�سركة جلوبال كوم لالت�سالت

GMC0.770.949247,101,4588,231,15216,502,113%7.14-15,000,0000.780.84�سركة مطاحن القمح الذهبي
HOTEL01,461,8501,541,1304,555,712---1.94-1,150,000�سركة جراند بارك للفنادق وال�ستجمام

IID02162324,287,728---0.76-4,000,000�سركة الئتمان لال�ستثمار والتنمية
ISBK $0.650.831,6395,709,9004,323,21225,158,761--35,941,0870.70البنك الإ�سالمي الفل�سطيني للتنمية و التمويل

JCC2.703.901,400855,9543,825,31229,125,524%16.90-7,000,0002.953.55�سركة �سجاير القد�س
JPH3.654.64540212,5771,245,12929,266,568%2.12-5,000,0004.154.24�سركة القد�س للم�ستح�سرات الطبية

JREI $ 0.941.25101,135,5781,408,1089,400,000%21.67-10,000,0000.941.20 �سركة القد�س لال�ستثمارات العقارية
LADAEN0.270.37215208,58093,9052,961,918%3.23-7,000,0000.300.31�سركة فل�سطني ل�سناعات اللدائن

MIC $0.490.641321,227,927666,1744,608,000%7,200,0000.640.5418.52امل�سرق للتامني
NCI0.260.351,1322,329,484981,6242,045,134%5,000,0000.290.290.00الوطنية ل�سناعة الكرتون

NIC $3.804.41357422,5801,683,73335,280,000%8,000,0004.414.0010.25�سركة التامني الوطنية
NSC0.420.58139222,064146,6682,420,337%3,177,8130.540.540.00مركز نابل�س اجلراحي التخ�س�سي

PADICO $1.151.6326,14362,585,50686,461,211297,500,000%1.65-250,000,0001.191.21�سركة فل�سطني للتنمية وال�ستثمار
PALTEL4.56.5515,61519,622,320160,963,837954,234,678%131,625,0005.144.944.05�سركة الت�سالت الفل�سطينية
PCB $ 0.630.967091,919,8311,536,05724,020,845%30,026,0560.800.782.56 البنك التجاري الفل�سطيني
PEC $0.651.073,2304,317,3823,937,65462,400,000%60,000,0001.040.6852.94ال�سركة الفل�سطينية للكهرباء

PIBC $1.171.90193213,271267,63848,000,000%38.14-40,000,0001.201.94بنك ال�ستثمار الفل�سطيني
PID 0.911.03143410,385572,4736,622,293%4,840,4190.970.907.78ال�سركة الفل�سطينية لال�ستثمار والإمناء
PIIC0.360.763,6575,418,8204,178,47218,511,986%18,706,6250.700.4075.00�سركة فل�سطني لال�ستثمار ال�سناعي

PLAZA0.480.71301265,579213,5106,911,141%7,000,0000.700.5332.08ال�سركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق
PRICO0.610.851,56018,499,23620,557,24755,694,631%48,561,9980.810.6917.39�سركة فل�سطني لال�ستثمار العقاري

QUDS $0.671.251,66719,368,40316,480,52360,500,000%50,000,0001.210.9034.44بنك القد�س
TRUST $2.783.9050296,105916,48223,512,500%27.85-8,250,0002.853.95تر�ست العاملية للتامني

UCI $0.560.722,3664,817,4693,056,67026,800,000%40,000,0000.670.670.00�سركة الحتاد لالعمار وال�ستثمار
VOIC1.522.31136354,262885,77013,032,438%4,000,0002.311.8028.33م�سانع الزيوت النباتية

WASSEL0.540.791,4271,660,6671,419,8725,133,991%15.15-6,500,0000.560.66ال�سركة الفل�سطينية للتوزيع و اخلدمات اللوج�ستية

اداراجها يف �سوق فل�سطني بتاريخ 2009/07/02 بينما كانت اأول جل�سة تداول ل�سركة جلوبال كوم لالت�سالت بتاريخ 2009/10/29.
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قطاع البنوك 

راأ�ص املالا�شم ال�شركةالرمز
االإغالق

اأدنى �شعر التغري
يف 52 اأ�شب�ع

اعلي �شعر 
يف 52 اأ�شب�ع

عدد االأ�شهم املتداولة
 يف 2009

قيمة االأ�شهم املتداولة 
يف 2009 )دوالر(

القيمة ال�ش�قية
30/12/200930/12/2008 30/12/2009 )دوالر(

$ AIB1.051.5020,772,09226,255,88246,801,480%1.104.55 1.15 40,696,939البنك الإ�سالمي العربي

$ AMB 0.570.8911,385,1898,563,77221,900,000%0.678.96 0.73 29,869,382بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية

$ BOP2.663.8634,510,637119,458,468375,000,000%2.8033.93 3.75 100,000,000بنك فل�سطني

$ ISBK
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني 

0.650.835,709,9004,323,21225,158,761 --0.70 35,941,087للتنمية و التمويل

$ PCB 0.630.961,919,8311,536,05724,020,845%0.782.56 0.80 30,026,056 البنك التجاري الفل�سطيني

$ PIBC1.171.90213,271267,63848,000,000%38.14-1.94 1.20 40,000,000بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

$ QUDS0.671.2519,368,40316,480,52360,500,000%0.9034.44 1.21 50,000,000بنك القد�س

176,885,551601,381,086 93,879,323 اإجماىل قطاع البن�ك

عدد االأ�شهم املتداولة يف 2009

PCB $
2.04%

AIB $
22.13%

QUDS $
20.63%

PIBC $
0.23%

ISBK $
6.08% BOP $

36.76%

AMB $
12.13%
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قطاع البنوك 

راأ�ص املالا�شم ال�شركةالرمز
االإغالق

اأدنى �شعر التغري
يف 52 اأ�شب�ع

اعلي �شعر 
يف 52 اأ�شب�ع

عدد االأ�شهم املتداولة
 يف 2009

قيمة االأ�شهم املتداولة 
يف 2009 )دوالر(

القيمة ال�ش�قية
30/12/200930/12/2008 30/12/2009 )دوالر(

$ AIB1.051.5020,772,09226,255,88246,801,480%1.104.55 1.15 40,696,939البنك الإ�سالمي العربي

$ AMB 0.570.8911,385,1898,563,77221,900,000%0.678.96 0.73 29,869,382بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية

$ BOP2.663.8634,510,637119,458,468375,000,000%2.8033.93 3.75 100,000,000بنك فل�سطني

$ ISBK
البنك الإ�سالمي الفل�سطيني 

0.650.835,709,9004,323,21225,158,761 --0.70 35,941,087للتنمية و التمويل

$ PCB 0.630.961,919,8311,536,05724,020,845%0.782.56 0.80 30,026,056 البنك التجاري الفل�سطيني

$ PIBC1.171.90213,271267,63848,000,000%38.14-1.94 1.20 40,000,000بنك ال�ستثمار الفل�سطيني

$ QUDS0.671.2519,368,40316,480,52360,500,000%0.9034.44 1.21 50,000,000بنك القد�س

176,885,551601,381,086 93,879,323 اإجماىل قطاع البن�ك

القيمة ال�ش�قية 30/12/2009 )دوالر(قيمة االأ�شهم املتداولة يف 2009 )دوالر(

PCB $
3.99%

AIB $
7.78%QUDS $

10.06%

PIBC $
7.98%

ISBK $
4.18% BOP $

62.36%

AMB $
3.64%

PCB $
0.87%

AIB $
14.84%

QUDS $
9.32%

PIBC $
0.15%

ISBK $
2.44%

BOP $
67.53%

AMB $
4.84%
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قطاع الصناعة

راأ�ص املالا�شم ال�شركةالرمز
االغالق

اأدنى �شعر التغري
يف 52 اأ�شب�ع

اأعلى �شعر 
يف 52 اأ�شب�ع

عدد االأ�شهم املتداولة 
يف 2009

قيمة االأ�شهم املتداولة 
يف  2009 )دوالر(

القيمة ال�ش�قية
30/12/2009 )دوالر( 30/12/200930/12/2008

ACPC288,575----%0.310.00 0.31 660,000العربية ملنتجات الباطون

APC0.951.2724,41537,0772,284,908%1.034.85 1.08 1,500,000العربية ل�سناعة الدهانات

AZIZA0.681.35246,303342,23319,040,900%0.7190.14 1.35 10,000,000دواجن فل�سطني

BPC3.464.452,143,18911,487,22264,681,230%0.26-3.80 3.79 12,100,000�سركة بريزيت لالأدوية

GMC0.770.947,101,4588,231,15216,502,113%7.14-0.84 0.78 15,000,000�سركة مطاحن القمح الذهبي

JCC2.703.90855,9543,825,31229,125,524%16.90-3.55 2.95 7,000,000�سركة �سجاير القد�س

JPH3.654.64212,5771,245,12929,266,568%2.12-4.24 4.15 5,000,000�سركة القد�س للم�ستح�سرات الطبية

LADAEN0.270.37208,58093,9052,961,918%3.23-0.31 0.30 7,000,000�سركة فل�سطني ل�سناعات اللدائن

NCI0.260.352,329,484981,6242,045,134%0.290.00 0.29 5,000,000الوطنية ل�سناعة الكرتون

VOIC1.522.31354,262885,77013,032,438%1.8028.33 2.31 4,000,000م�سانع الزيوت النباتية

13,476,22227,129,424179,229,307اجمايل قطاع ال�شناعة 

LADAEN
1.55%

JPH
1.58%

JCC
6.35%

BPC
15.90%

AZIZA
1.83%

APC
0.18%

VOIC
2.63%

NCI
17.29%

GMC
52.70%

عدد االأ�شهم املتداولة يف 2009
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تقريــر التــداول السنــوي 2009

قطاع الصناعة

راأ�ص املالا�شم ال�شركةالرمز
االغالق

اأدنى �شعر التغري
يف 52 اأ�شب�ع

اأعلى �شعر 
يف 52 اأ�شب�ع

عدد االأ�شهم املتداولة 
يف 2009

قيمة االأ�شهم املتداولة 
يف  2009 )دوالر(

القيمة ال�ش�قية
30/12/2009 )دوالر( 30/12/200930/12/2008

ACPC288,575----%0.310.00 0.31 660,000العربية ملنتجات الباطون

APC0.951.2724,41537,0772,284,908%1.034.85 1.08 1,500,000العربية ل�سناعة الدهانات

AZIZA0.681.35246,303342,23319,040,900%0.7190.14 1.35 10,000,000دواجن فل�سطني

BPC3.464.452,143,18911,487,22264,681,230%0.26-3.80 3.79 12,100,000�سركة بريزيت لالأدوية

GMC0.770.947,101,4588,231,15216,502,113%7.14-0.84 0.78 15,000,000�سركة مطاحن القمح الذهبي

JCC2.703.90855,9543,825,31229,125,524%16.90-3.55 2.95 7,000,000�سركة �سجاير القد�س

JPH3.654.64212,5771,245,12929,266,568%2.12-4.24 4.15 5,000,000�سركة القد�س للم�ستح�سرات الطبية

LADAEN0.270.37208,58093,9052,961,918%3.23-0.31 0.30 7,000,000�سركة فل�سطني ل�سناعات اللدائن

NCI0.260.352,329,484981,6242,045,134%0.290.00 0.29 5,000,000الوطنية ل�سناعة الكرتون

VOIC1.522.31354,262885,77013,032,438%1.8028.33 2.31 4,000,000م�سانع الزيوت النباتية

13,476,22227,129,424179,229,307اجمايل قطاع ال�شناعة 

AZIZA
1.26%

APC
0.14%

VOIC
3.26%

NCI
3.62%

LADAEN
0.35% JPH

4.59%
JCC

14.10%

BPC
42.34%

GMC
30.34%

AZIZA
10.62%VOIC

7.27%

ACPC
0.16%

APC
1.27%

NCI
1.14%

LADAEN
1.65%

JPH
16.33%

JCC
16.25%

BPC
36.09%

GMC
9.21%

القيمة ال�ش�قية 30/12/2009 )دوالر(قيمة االأ�شهم املتداولة يف 2009 )دوالر(
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قطاع التامني 

راأ�ص املالا�شم ال�شركةالرمز
االغالق

اأدنى �شعر التغري
يف 52 اأ�شب�ع

اأعلى �شعر 
يف 52 اأ�شب�ع

عدد االأ�شهم املتداولة 
يف 2009

قيمة االأ�شهم املتداولة يف  
2009 )دوالر(

القيمة ال�ش�قية
30/12/2009 )دوالر( 30/12/200930/12/2008

AIE0.360.5219,84811,920507,757%33.33-0.54 0.36 1,000,000املوؤ�س�سة العربية للتامني

AIG $0.750.924,003,4283,240,05727,804,459%8.79-0.91 0.83 8,374,837املجموعة الهلية للتامني

MIC $0.490.641,227,927666,1744,608,000%0.5418.52 0.64 7,200,000امل�سرق للتامني

NIC $3.804.41422,5801,683,73335,280,000%4.0010.25 4.41 8,000,000�سركة التامني الوطنية

TRUST $2.783.90296,105916,48223,512,500%27.85-3.95 2.85 8,250,000تر�ست العاملية للتامني

91,712,716 6,518,367 5,969,888 اجمايل قطاع التاأمني 

AIG $
67.06%

MIC $
20.57%

NIC $
7.08%

TRUST $
4.96%

AIE
0.33%

عدد االأ�شهم املتداولة يف 2009
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تقريــر التــداول السنــوي 2009

قطاع التامني 

راأ�ص املالا�شم ال�شركةالرمز
االغالق

اأدنى �شعر التغري
يف 52 اأ�شب�ع

اأعلى �شعر 
يف 52 اأ�شب�ع

عدد االأ�شهم املتداولة 
يف 2009

قيمة االأ�شهم املتداولة يف  
2009 )دوالر(

القيمة ال�ش�قية
30/12/2009 )دوالر( 30/12/200930/12/2008

AIE0.360.5219,84811,920507,757%33.33-0.54 0.36 1,000,000املوؤ�س�سة العربية للتامني

AIG $0.750.924,003,4283,240,05727,804,459%8.79-0.91 0.83 8,374,837املجموعة الهلية للتامني

MIC $0.490.641,227,927666,1744,608,000%0.5418.52 0.64 7,200,000امل�سرق للتامني

NIC $3.804.41422,5801,683,73335,280,000%4.0010.25 4.41 8,000,000�سركة التامني الوطنية

TRUST $2.783.90296,105916,48223,512,500%27.85-3.95 2.85 8,250,000تر�ست العاملية للتامني

91,712,716 6,518,367 5,969,888 اجمايل قطاع التاأمني 

AIG $
49.71%

MIC $
10.22%

MIC $
5.02%

NIC $
25.83%

TRUST $
14.06%

AIE
0.18%

AIG $
30.32%

NIC $
38.47%

TRUST $
25.64%

AIE
0.55%

القيمة ال�ش�قية 30/12/2009 )دوالر(قيمة االأ�شهم املتداولة يف 2009 )دوالر(
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PID
0.44%

PADICO $
66.76%

PIIC
5.78%

PRICO
19.73%

UCI $
5.14%

ARAB
0.93%

JREI $
1.21%

قطاع االستثمار 

راأ�ص املالا�شم ال�شركةالرمز
االغالق

اأدنى �شعر التغري
يف 52 اأ�شب�ع

اأعلى �شعر 
يف 52 اأ�شب�ع

عدد االأ�شهم املتداولة 
يف 2009

قيمة االأ�شهم املتداولة يف  
2009 )دوالر(

القيمة ال�ش�قية
30/12/2009 )دوالر( 30/12/200930/12/2008

ARAB0.500.70875,826757,2527,999,148%7.69-0.65 0.60 9,381,062�سركة م�ستثمرون العرب

IID2162324,287,728-- -0.76 - 4,000,000�سركة الئتمان لال�ستثمار والتنمية

 JREI $ 9,400,000 $0.941.251,135,5781,408,108%21.67-1.20 0.94 10,000,000 �سركة القد�س لال�ستثمارات العقارية

PADICO $1.151.6362,585,50686,461,211297,500,000%1.65-1.21 1.19 250,000,000�سركة فل�سطني للتنمية وال�ستثمار

PID 0.911.03410,385572,4736,622,293%0.907.78 0.97 4,840,419ال�سركة الفل�سطينية لال�ستثمار والإمناء

PIIC0.360.765,418,8204,178,47218,511,986%0.4075.00 0.70 18,706,625�سركة فل�سطني لال�ستثمار ال�سناعي

PRICO0.610.8518,499,23620,557,24755,694,631%0.6917.39 0.81 48,561,998�سركة فل�سطني لال�ستثمار العقاري

UCI $0.560.724,817,4693,056,67026,800,000%0.670.00 0.67 40,000,000�سركة الحتاد لالعمار وال�ستثمار

93,743,036116,991,664426,815,786اجمايل قطاع اال�شتثمار 

عدد االأ�شهم املتداولة يف 2009
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تقريــر التــداول السنــوي 2009

PID
1.55% PADICO $

69.70%

PIIC
4.34%

PRICO
13.05%

UCI $
6.28%

ARAB
1.87%

IID
1.00% JREI $

2.20%

قطاع االستثمار 

راأ�ص املالا�شم ال�شركةالرمز
االغالق

اأدنى �شعر التغري
يف 52 اأ�شب�ع

اأعلى �شعر 
يف 52 اأ�شب�ع

عدد االأ�شهم املتداولة 
يف 2009

قيمة االأ�شهم املتداولة يف  
2009 )دوالر(

القيمة ال�ش�قية
30/12/2009 )دوالر( 30/12/200930/12/2008

ARAB0.500.70875,826757,2527,999,148%7.69-0.65 0.60 9,381,062�سركة م�ستثمرون العرب

IID2162324,287,728-- -0.76 - 4,000,000�سركة الئتمان لال�ستثمار والتنمية

 JREI $ 9,400,000 $0.941.251,135,5781,408,108%21.67-1.20 0.94 10,000,000 �سركة القد�س لال�ستثمارات العقارية

PADICO $1.151.6362,585,50686,461,211297,500,000%1.65-1.21 1.19 250,000,000�سركة فل�سطني للتنمية وال�ستثمار

PID 0.911.03410,385572,4736,622,293%0.907.78 0.97 4,840,419ال�سركة الفل�سطينية لال�ستثمار والإمناء

PIIC0.360.765,418,8204,178,47218,511,986%0.4075.00 0.70 18,706,625�سركة فل�سطني لال�ستثمار ال�سناعي

PRICO0.610.8518,499,23620,557,24755,694,631%0.6917.39 0.81 48,561,998�سركة فل�سطني لال�ستثمار العقاري

UCI $0.560.724,817,4693,056,67026,800,000%0.670.00 0.67 40,000,000�سركة الحتاد لالعمار وال�ستثمار

93,743,036116,991,664426,815,786اجمايل قطاع اال�شتثمار 

PID
0.49%

PADICO $
73.90%

PIIC
3.57%

PRICO
17.57%

UCI $
2.61%

ARAB
0.65%

JREI $
1.20%

القيمة ال�ش�قية 30/12/2009 )دوالر(قيمة االأ�شهم املتداولة يف 2009 )دوالر(
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قطاع اخلدمات

راأ�ص املالا�شم ال�شركةالرمز
االغالق

اأدنى �شعر التغري
يف 52 اأ�شب�ع

اأعلى �شعر 
يف 52 اأ�شب�ع

عدد االأ�شهم املتداولة 
يف 2009

قيمة االأ�شهم املتداولة يف  
2009 )دوالر(

القيمة ال�ش�قية 
30/12/2009 )دوالر( 30/12/200930/12/2008

AHC0.600.883,422,3633,752,38930,318,347%0.7714.29 0.88 24,376,945املوؤ�س�سة العربية للفنادق

ARE0.340.57155,83695,703722,709%0.3650.00 0.54 948,890املوؤ�س�سة العقارية العربية

GCOM $0.951.50680,843797,6289,530,721 -- 1.00 9,530,721�سركة جلوبال كوم لالت�سالت

HOTEL1,461,8501,541,1304,555,712---1.94 - 1,150,000�سركة جراند بارك للفنادق وال�ستجمام

NSC0.420.58222,064146,6682,420,337%0.540.00 0.54 3,177,813مركز نابل�س اجلراحي التخ�س�سي

PALTEL4.506.5519,622,320160,963,837954,234,678%4.944.05 5.14 131,625,000�سركة الت�سالت الفل�سطينية

PEC $0.651.074,317,3823,937,65462,400,000%0.6852.94 1.04 60,000,000ال�سركة الكهرباء الفل�سطينية

PLAZA0.480.71265,579213,5106,911,141%0.5332.08 0.70 7,000,000ال�سركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق

WASSEL
 ال�سركة الفل�سطينية للتوزيع 

0.540.791,660,6671,419,8725,133,991%15.15-0.66 0.56 6,500,000و اخلدمات اللوج�ستية

31,808,904172,868,3921,076,227,636اجمايل قطاع اخلدمات 

PEC $
13.57%

PALTEL
61.69%

PLAZA
0.83%

WASSEL
5.22%

AHC
10.76%

ARE
0.49%

GCOM $
2.14%

HOTEL
4.60%

NSC
0.70%

عدد االأ�شهم املتداولة يف 2009
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تقريــر التــداول السنــوي 2009

قطاع اخلدمات

راأ�ص املالا�شم ال�شركةالرمز
االغالق

اأدنى �شعر التغري
يف 52 اأ�شب�ع

اأعلى �شعر 
يف 52 اأ�شب�ع

عدد االأ�شهم املتداولة 
يف 2009

قيمة االأ�شهم املتداولة يف  
2009 )دوالر(

القيمة ال�ش�قية 
30/12/2009 )دوالر( 30/12/200930/12/2008

AHC0.600.883,422,3633,752,38930,318,347%0.7714.29 0.88 24,376,945املوؤ�س�سة العربية للفنادق

ARE0.340.57155,83695,703722,709%0.3650.00 0.54 948,890املوؤ�س�سة العقارية العربية

GCOM $0.951.50680,843797,6289,530,721 -- 1.00 9,530,721�سركة جلوبال كوم لالت�سالت

HOTEL1,461,8501,541,1304,555,712---1.94 - 1,150,000�سركة جراند بارك للفنادق وال�ستجمام

NSC0.420.58222,064146,6682,420,337%0.540.00 0.54 3,177,813مركز نابل�س اجلراحي التخ�س�سي

PALTEL4.506.5519,622,320160,963,837954,234,678%4.944.05 5.14 131,625,000�سركة الت�سالت الفل�سطينية

PEC $0.651.074,317,3823,937,65462,400,000%0.6852.94 1.04 60,000,000ال�سركة الكهرباء الفل�سطينية

PLAZA0.480.71265,579213,5106,911,141%0.5332.08 0.70 7,000,000ال�سركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق

WASSEL
 ال�سركة الفل�سطينية للتوزيع 

0.540.791,660,6671,419,8725,133,991%15.15-0.66 0.56 6,500,000و اخلدمات اللوج�ستية

31,808,904172,868,3921,076,227,636اجمايل قطاع اخلدمات 

PEC $
5.80%

PEC $
2.28%

PALTEL
88.66%

PALTEL
93.11%

PLAZA
0.64%

PLAZA
0.12%WASSEL

0.48%

WASSEL
0.82%

AHC
2.82%

AHC
2.17%

ARE
0.07%

ARE
0.06%

GCOM $
0.89%

GCOM $
0.46%

HOTEL
0.42%

HOTEL
0.89%

NSC
0.22%

NSC
0.08%

القيمة ال�ش�قية 30/12/2009 )دوالر(قيمة االأ�شهم املتداولة يف 2009 )دوالر(
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مقارنة باألعوام السابقة

م�ؤ�شر القد�ص الي�مي لعام 2009

م�ؤ�شر القد�ص ال�شهري لعام 2009
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تقريــر التــداول السنــوي 2009

عدد االأ�شهم عدد ال�شفقاتال�شنة
املتداولة 

قيمة االأ�شهم 
املتداولة )دوالر(

املعدل الي�مي لقيمة 
االأ�شهم املتداولة )دوالر(

القيمة ال�ش�قية 
)دوالر(

2005166,807369,567,2952,096,178,2238,521,0504,457,227,305

2006150,592222,689,3511,067,367,9514,484,7392,728,811,088

2007157,300299,422,814813,469,0903,280,1172,474,679,018

2008152,319339,168,8071,185,204,2114,857,3942,123,057,098

200988,838238,877,373500,393,3982,034,1202,375,366,531

م�ؤ�شر القد�ص )2009-2005(

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

493
441.66

527.26

605

1128.59

2005 2006 2007 2008 2009



30

2005 2006 2007 2008 2009

2,100,000,000

1,900,000,000

1,700,000,000

1,500,000,000

1,300,000,000

1,100,000,000
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قيمة االأ�شهم املتداولة )دوالر(

عدد االأ�شهم املتداولة خالل العام
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القيمة ال�ش�قية يف نهاية العام )دوالر(

املعدل الي�مي لقيمة االأ�شهم املتداولة )دوالر(

5,000,000,000

4,500,000,000

4,000,000,000

3,500,000,000

3,000,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

4,457,227,305

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

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

2005 2006 2007 2008 2009
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راأ�س املالا�شم ال�شركةالرمز
�شايف الربح

التغري
االغالقح�شة ال�شهم EPSالقيمة الدفرتية حقوق امل�شاهمني

التغري
P/E عدد اال�شهم م�شاعف �شعر ال�شهم

املتداولة خالل 
عام 2009

قيمة اال�شهم 
املتداولة خالل عام 

2009 )دوالر(
)غري مدققة( 

2009
)مدققة( 
2008

)غري مدققة( 
2009

)مدققة( 
2008

-12-31
2009

-12-31
2008

20092008
-12-30
2009

-12-30
2008

-12-30
2009

-12-30
2008

ACPC0.310.00 0.31 ---------660,000العربية ملنتجات الباطون%----

AHC3,752,389 3,422,363 --%0.7714.29 0.88 )0.014()0.021(0.96 0.94 21,817,820 23,012,494 %55.96-)324,015()505,338(24,426,945املوؤ�س�سة العربية للفنادق

AIB $26,255,882 20,772,092 8.29 40.61 %1.104.55 1.15 0.133 0.028 1.24 1.23 47,768,326 50,130,846 %77.38-5,094,275 1,152,508 40,696,939البنك اال�سالمي العربي

AIE11,920 19,848 --%33.33-0.54 0.36 ---------1,000,000املوؤ�س�سة العربية للتامني

AIG $3,240,057 4,003,428 24.51 12.98 %8.79-0.91 0.83 0.037 0.064 0.37 0.39  11,958,994 13,056,233 %1,195,72679.12 2,141,797 8,374,837املجموعة االهلية للتامني

AMB $ 8,563,772 11,385,189 -11.76 %0.678.96 0.73 )0.108(0.062 0.89 0.96 26,490,267 28,761,776 %157.04)3,250,468(1,853,977 29,871,624بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغريه

APC37,077 24,415 5.95 5.37 %1.034.85 1.08 0.173 0.201 1.27 1.32 1,912,379 1,973,089 %259,76615.76 300,710 1,500,000العربية ل�سناعة الدهانات

ARAB757,252 875,826 11.73 236.56 %7.69-0.65 0.60 0.055 0.003 0.80 0.77 7,485,625 7,204,620 %95.42-520,011 23,795 9,381,757�سركة م�ستثمرون العرب

ARE95,703 155,836 4.79 5.18 %0.3650.00 0.54 0.075 0.104 0.98 1.08 926,537 1,025,521 %71,27638.72 98,872 948,890املوؤ�س�سة العقارية العربية

AZIZA342,233 246,303 8.39 5.15 %0.7190.14 1.35 0.085 0.262 1.30 1.57 12,185,074 15,676,447 %792,650230.98 2,623,529 10,000,000دواجن فل�سطني

BOP $119,458,468 34,510,637 9.65 13.22 %2.8033.93 3.75 0.29 0.28 1.51 1.50 122,674,042 150,285,072 %23,610,95620.16 28,371,928 100,000,000بنك فل�سطني

BPC11,487,222 2,143,189 15.19 12.98 %0.26-3.80 3.79 0.250 0.292 2.21 2.38 26,727,382 28,827,932 %3,026,62416.70 3,532,095 12,100,000�سركة بريزيت لالدوية

GCOM $797,628 680,843 ----1.00 -)0.098(-0.88 -8,392,342 --)936,570(9,530,721�سركة جلوبال كوم لالت�ساالت

GMC8,231,152 7,101,458 6.47 25.22 %7.14-0.84 0.78 0.130 0.031 1.05 1.01 15,732,054 15,085,526 %76.17-1,946,761 463,872 15,000,000�سركة مطاحن القمح الذهبي

HOTEL1,541,130 1,461,850 6.72 --1.94 -0.289 0.602 1.28 3.14 1,467,027 4,183,252 %331,782141.70 801,925 1,333,071�سركة جراند بارك للفنادق واال�ستجمام

IID232 216 ---0.76 ----------4,000,000�سركة االئتمان لال�ستثمار والتنمية

ISBK $4,323,212 5,709,900 ----0.70 )0.116()0.002(1.00 1.00 21,613,890 35,930,670 %97.21)2,507,887()69,929(35,941,087البنك اال�سالمي الفل�سيطيني للتنمية والتمويل

JCC3,825,312 855,954 9.12 10.16 %16.90-3.55 2.95 0.389 0.290 1.58 1.81 11,055,631 12,670,656 %25.41-2,725,465 2,032,840 7,000,000�سركة �سجاير القد�س

JPH1,245,129 212,577 13.77 14.12 %2.12-4.24 4.15 0.308 0.294 4.11 4.25 20,556,068 21,235,895 %4.66-1,763,223 1,680,970 5,000,000�سركة القد�س للم�ستح�سرات الطبية

JREI $ 1,408,108 1,135,578 27.40 31.31 %21.67-1.20 0.94 0.044 0.030 1.00 1.09 9,960,678 10,850,906 %31.45-438,034 300,255 10,000,000 �سركة القد�س لال�ستثمارات العقارية

LADAEN93,905 208,580 --%3.23-0.31 0.30 )0.088()0.080(0.68 0.60 4,738,166 4,211,484 %8.27)614,254()563,460(7,000,000�سركة فل�سطني ل�سناعات اللدائن

MIC $666,174 1,227,927 -5.01 %0.5418.52 0.64 )0.04(0.13 0.02 0.25 154,468 1,800,007 %509.71)224,523(919,897 7,200,000امل�سرق للتامني

NCI981,624 2,329,484 --%0.290.00 0.29 )0.084()0.004(0.73 0.73 3,672,299 3,642,222 %94.78)421,015()21,995(5,000,000الوطنية ل�سناعة الكرتون

NIC $1,683,733 422,580 11.83 8.89 %4.0010.25 4.41 0.338 0.496 1.67 2.01 13,380,317 16,046,296 %2,428,14063.48 3,969,448 8,000,000�سركة التامني الوطنية

NSC146,668 222,064 48.09 3.86 %0.540.00 0.54 0.011 0.140 0.98 1.12 3,117,548 3,560,390 %1141.04-35,683 442,842 3,177,813مركز نابل�س اجلراحي التخ�س�سي

PADICO $86,461,211 62,585,506 13.02 7.42 %1.65-1.21 1.19 0.09 0.16 1.39 1.46 347,021,000 365,185,000 %23,227,00072.52 40,071,000 250,000,000�سركة فل�سطني للتنمية واال�ستثمار

PALTEL160,963,837 19,622,320 7.29 9.62 %4.944.05 5.14 0.678 0.534 2.53 2.67 332,787,875 351,185,000 %21.13-89,180,000 70,335,000 131,625,000�سركة االت�ساالت الفل�سطينية

PCB $ 1,536,057 1,919,831 107.91 12.00 %0.782.56 0.80 0.007 0.067 0.82 0.90 24,628,289 27,130,576 %217,038822.40 2,001,967 30,026,056 البنك التجاري الفل�سطيني

PEC $3,937,654 4,317,382 6.50 8.94 %0.6852.94 1.04 0.105 0.116 1.23 1.25 74,002,969 74,986,393 %6,278,13811.23 6,983,424 60,000,000ال�سركة الفل�سطينية للكهرباء

PIBC $267,638 213,271 26.31 16.99 %38.14-1.94 1.20 0.074 0.071 1.54 1.53 61,638,163 61,100,075 %4.23-2,949,311 2,824,480 40,000,000بنك اال�ستثمار الفل�سطيني

PID 572,473 410,385 --%0.907.78 0.97 )0.020()0.008(0.57 0.56 2,767,390 2,724,082 %58.92)97,199()39,929(4,840,419ال�سركة الفل�سطينية لال�ستثمار واالمناء

PIIC4,178,472 5,418,820 -4.94 %0.4075.00 0.70 )0.029(0.142 1.09 1.20 20,338,357 22,469,726 %586.83)544,444(2,650,518 18,706,625�سركة فل�سطني لال�ستثمار ال�سناعي

PLAZA213,510 265,579 13.42 16.19 %0.5332.08 0.70 0.040 0.043 1.06 1.09 5,539,102 7,621,817 %206,21746.79 302,715 7,000,000ال�سركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق

PRICO20,557,247 18,499,236 -81.00 %0.6917.39 0.81 )0.020(0.010 1.24 1.23 60,211,575 59,898,660 %147.70)1,089,020(519,510 48,575,974�سركة فل�سطني لال�ستثمار العقاري

QUDS $16,480,523 19,368,403 -12.16 %0.9034.44 1.21 )0.119(0.099 0.88 0.98 43,955,427 48,815,783 %183.30)5,971,848(4,974,396 50,000,000بنك القد�س

TRUST $916,482 296,105 40.51 25.69 %27.85-3.95 2.85 0.10 0.11 2.53 2.37 20,911,110 19,513,854 %804,44013.78 915,263 8,250,000تر�ست العاملية للتامني

UCI $3,056,670 4,817,469 8.89 10.47 %0.670.00 0.67 0.075 0.064 1.18 1.24 47,062,233 49,563,223 %12.59-3,015,923 2,636,349 40,000,000�سركة االحتاد لالعمار و اال�ستثمار

VOIC885,770 354,262 7.75 6.77 %1.8028.33 2.31 0.232 0.341 1.90 2.25 8,982,4457,608,668%929,25546.87 1,364,804 4,000,000م�سانع الزيوت النباتية

WASSEL1,660,6671,419,872 216.33 5.96 %15.15-0.66 0.56 0.003 0.094 0.91 1.00 5,864,468 6,504,504 %19,7453095.23 630,898 6,500,000ال�سركة الفل�سطينية للتوزيع واخلدمات اللوج�ستية

238,877,373500,393,398

النتائج املالية االأولية )املدققة من املدقق الداخلي( لل�سركات املدرجة يف �سوق فل�سطني لالأوراق املالية لعام 2009

•  30 �سركة من اأ�سل 36 �سركة مف�سحة حتقق اأرباحاً لعام 2009 ح�سب البيانات الأولية غري املدققة.
2009 مع البيانات املدققة لعام 2008 اإىل اأن 25 �سركة قد حت�سن اأداوؤها عرب زيادة اأرباحها اأو تقليل خ�سائرها. لعام  الأولية  البانات  مقارنة  •  ت�سري 
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تقريــر التــداول السنــوي 2009

راأ�س املالا�شم ال�شركةالرمز
�شايف الربح

التغري
االغالقح�شة ال�شهم EPSالقيمة الدفرتية حقوق امل�شاهمني

التغري
P/E عدد اال�شهم م�شاعف �شعر ال�شهم

املتداولة خالل 
عام 2009

قيمة اال�شهم 
املتداولة خالل عام 

2009 )دوالر(
)غري مدققة( 

2009
)مدققة( 
2008

)غري مدققة( 
2009

)مدققة( 
2008

-12-31
2009

-12-31
2008

20092008
-12-30
2009

-12-30
2008

-12-30
2009

-12-30
2008

ACPC0.310.00 0.31 ---------660,000العربية ملنتجات الباطون%----

AHC3,752,389 3,422,363 --%0.7714.29 0.88 )0.014()0.021(0.96 0.94 21,817,820 23,012,494 %55.96-)324,015()505,338(24,426,945املوؤ�س�سة العربية للفنادق

AIB $26,255,882 20,772,092 8.29 40.61 %1.104.55 1.15 0.133 0.028 1.24 1.23 47,768,326 50,130,846 %77.38-5,094,275 1,152,508 40,696,939البنك اال�سالمي العربي

AIE11,920 19,848 --%33.33-0.54 0.36 ---------1,000,000املوؤ�س�سة العربية للتامني

AIG $3,240,057 4,003,428 24.51 12.98 %8.79-0.91 0.83 0.037 0.064 0.37 0.39  11,958,994 13,056,233 %1,195,72679.12 2,141,797 8,374,837املجموعة االهلية للتامني

AMB $ 8,563,772 11,385,189 -11.76 %0.678.96 0.73 )0.108(0.062 0.89 0.96 26,490,267 28,761,776 %157.04)3,250,468(1,853,977 29,871,624بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغريه

APC37,077 24,415 5.95 5.37 %1.034.85 1.08 0.173 0.201 1.27 1.32 1,912,379 1,973,089 %259,76615.76 300,710 1,500,000العربية ل�سناعة الدهانات

ARAB757,252 875,826 11.73 236.56 %7.69-0.65 0.60 0.055 0.003 0.80 0.77 7,485,625 7,204,620 %95.42-520,011 23,795 9,381,757�سركة م�ستثمرون العرب

ARE95,703 155,836 4.79 5.18 %0.3650.00 0.54 0.075 0.104 0.98 1.08 926,537 1,025,521 %71,27638.72 98,872 948,890املوؤ�س�سة العقارية العربية

AZIZA342,233 246,303 8.39 5.15 %0.7190.14 1.35 0.085 0.262 1.30 1.57 12,185,074 15,676,447 %792,650230.98 2,623,529 10,000,000دواجن فل�سطني

BOP $119,458,468 34,510,637 9.65 13.22 %2.8033.93 3.75 0.29 0.28 1.51 1.50 122,674,042 150,285,072 %23,610,95620.16 28,371,928 100,000,000بنك فل�سطني

BPC11,487,222 2,143,189 15.19 12.98 %0.26-3.80 3.79 0.250 0.292 2.21 2.38 26,727,382 28,827,932 %3,026,62416.70 3,532,095 12,100,000�سركة بريزيت لالدوية

GCOM $797,628 680,843 ----1.00 -)0.098(-0.88 -8,392,342 --)936,570(9,530,721�سركة جلوبال كوم لالت�ساالت

GMC8,231,152 7,101,458 6.47 25.22 %7.14-0.84 0.78 0.130 0.031 1.05 1.01 15,732,054 15,085,526 %76.17-1,946,761 463,872 15,000,000�سركة مطاحن القمح الذهبي

HOTEL1,541,130 1,461,850 6.72 --1.94 -0.289 0.602 1.28 3.14 1,467,027 4,183,252 %331,782141.70 801,925 1,333,071�سركة جراند بارك للفنادق واال�ستجمام

IID232 216 ---0.76 ----------4,000,000�سركة االئتمان لال�ستثمار والتنمية

ISBK $4,323,212 5,709,900 ----0.70 )0.116()0.002(1.00 1.00 21,613,890 35,930,670 %97.21)2,507,887()69,929(35,941,087البنك اال�سالمي الفل�سيطيني للتنمية والتمويل

JCC3,825,312 855,954 9.12 10.16 %16.90-3.55 2.95 0.389 0.290 1.58 1.81 11,055,631 12,670,656 %25.41-2,725,465 2,032,840 7,000,000�سركة �سجاير القد�س

JPH1,245,129 212,577 13.77 14.12 %2.12-4.24 4.15 0.308 0.294 4.11 4.25 20,556,068 21,235,895 %4.66-1,763,223 1,680,970 5,000,000�سركة القد�س للم�ستح�سرات الطبية

JREI $ 1,408,108 1,135,578 27.40 31.31 %21.67-1.20 0.94 0.044 0.030 1.00 1.09 9,960,678 10,850,906 %31.45-438,034 300,255 10,000,000 �سركة القد�س لال�ستثمارات العقارية

LADAEN93,905 208,580 --%3.23-0.31 0.30 )0.088()0.080(0.68 0.60 4,738,166 4,211,484 %8.27)614,254()563,460(7,000,000�سركة فل�سطني ل�سناعات اللدائن

MIC $666,174 1,227,927 -5.01 %0.5418.52 0.64 )0.04(0.13 0.02 0.25 154,468 1,800,007 %509.71)224,523(919,897 7,200,000امل�سرق للتامني

NCI981,624 2,329,484 --%0.290.00 0.29 )0.084()0.004(0.73 0.73 3,672,299 3,642,222 %94.78)421,015()21,995(5,000,000الوطنية ل�سناعة الكرتون

NIC $1,683,733 422,580 11.83 8.89 %4.0010.25 4.41 0.338 0.496 1.67 2.01 13,380,317 16,046,296 %2,428,14063.48 3,969,448 8,000,000�سركة التامني الوطنية

NSC146,668 222,064 48.09 3.86 %0.540.00 0.54 0.011 0.140 0.98 1.12 3,117,548 3,560,390 %1141.04-35,683 442,842 3,177,813مركز نابل�س اجلراحي التخ�س�سي

PADICO $86,461,211 62,585,506 13.02 7.42 %1.65-1.21 1.19 0.09 0.16 1.39 1.46 347,021,000 365,185,000 %23,227,00072.52 40,071,000 250,000,000�سركة فل�سطني للتنمية واال�ستثمار

PALTEL160,963,837 19,622,320 7.29 9.62 %4.944.05 5.14 0.678 0.534 2.53 2.67 332,787,875 351,185,000 %21.13-89,180,000 70,335,000 131,625,000�سركة االت�ساالت الفل�سطينية

PCB $ 1,536,057 1,919,831 107.91 12.00 %0.782.56 0.80 0.007 0.067 0.82 0.90 24,628,289 27,130,576 %217,038822.40 2,001,967 30,026,056 البنك التجاري الفل�سطيني

PEC $3,937,654 4,317,382 6.50 8.94 %0.6852.94 1.04 0.105 0.116 1.23 1.25 74,002,969 74,986,393 %6,278,13811.23 6,983,424 60,000,000ال�سركة الفل�سطينية للكهرباء

PIBC $267,638 213,271 26.31 16.99 %38.14-1.94 1.20 0.074 0.071 1.54 1.53 61,638,163 61,100,075 %4.23-2,949,311 2,824,480 40,000,000بنك اال�ستثمار الفل�سطيني

PID 572,473 410,385 --%0.907.78 0.97 )0.020()0.008(0.57 0.56 2,767,390 2,724,082 %58.92)97,199()39,929(4,840,419ال�سركة الفل�سطينية لال�ستثمار واالمناء

PIIC4,178,472 5,418,820 -4.94 %0.4075.00 0.70 )0.029(0.142 1.09 1.20 20,338,357 22,469,726 %586.83)544,444(2,650,518 18,706,625�سركة فل�سطني لال�ستثمار ال�سناعي

PLAZA213,510 265,579 13.42 16.19 %0.5332.08 0.70 0.040 0.043 1.06 1.09 5,539,102 7,621,817 %206,21746.79 302,715 7,000,000ال�سركة العربية الفل�سطينية ملراكز الت�سوق

PRICO20,557,247 18,499,236 -81.00 %0.6917.39 0.81 )0.020(0.010 1.24 1.23 60,211,575 59,898,660 %147.70)1,089,020(519,510 48,575,974�سركة فل�سطني لال�ستثمار العقاري

QUDS $16,480,523 19,368,403 -12.16 %0.9034.44 1.21 )0.119(0.099 0.88 0.98 43,955,427 48,815,783 %183.30)5,971,848(4,974,396 50,000,000بنك القد�س

TRUST $916,482 296,105 40.51 25.69 %27.85-3.95 2.85 0.10 0.11 2.53 2.37 20,911,110 19,513,854 %804,44013.78 915,263 8,250,000تر�ست العاملية للتامني

UCI $3,056,670 4,817,469 8.89 10.47 %0.670.00 0.67 0.075 0.064 1.18 1.24 47,062,233 49,563,223 %12.59-3,015,923 2,636,349 40,000,000�سركة االحتاد لالعمار و اال�ستثمار

VOIC885,770 354,262 7.75 6.77 %1.8028.33 2.31 0.232 0.341 1.90 2.25 8,982,4457,608,668%929,25546.87 1,364,804 4,000,000م�سانع الزيوت النباتية

WASSEL1,660,6671,419,872 216.33 5.96 %15.15-0.66 0.56 0.003 0.094 0.91 1.00 5,864,468 6,504,504 %19,7453095.23 630,898 6,500,000ال�سركة الفل�سطينية للتوزيع واخلدمات اللوج�ستية

238,877,373500,393,398 الأقلية. حقوق  ت�سمل  ل  ال�سابق  اجلدول  يف  امل�ساهمني  •  حقوق 
التخ�سي�س. قبل  الأرباح  �سايف  هي  ال�سابق  اجلدول  يف  الواردة  الأرباح  •  �سايف 
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أخبار سوق فلسطني لألوراق املالية )2009(

  سوق فلسطني لالوراق املالية أحسن األسواق أداء

اأكد ال�سيد طالل ال�سمهوري مدير اإدارة الأ�سول لل�سرق الأو�سط و �سمال اإفريقيا التابعة لبيت ال�ستثمار العاملي جلوبال و مقرها دولة 
الكويت اأن �سوق فل�سطني لالأوراق املالية من اأح�سن  الأ�سواق من ناحية العائد �سواء من بداية العام اأو من �سهر كانون الأول 2008 حتى 
نهاية الربع الأول من عام 2009. واأ�ساف ال�سمهوري بان ال�سوق اأثبتت جناحها و قدرتها على  التكيف مع الأزمة املالية العاملية و تداعياتها 
و عزا ال�سمهوري تلك امليزة لعدم وجود �سركات مدرجة يف �سوق فل�سطني تنت�سر ا�ستثماراتها يف جمالت عالية اخلطورة يف الأ�سواق 

اخلليجية، فاأغلبها كما قال �سركات حقيقية و متخ�س�سة بالعمل يف فل�سطني و هذا حماها من نتائج الأزمة املالية العاملية

  تغيري عملة التداول

قام �سوق فل�سطني لالأوراق املالية يف بداية عام 2009 بتغيري عملة التداول من الدينار والتي كان معمول بها اإىل عملة الدولر.

  اجلولة الرتويجية

اأكد ال�سيد اأحمد عوي�سه، الرئي�س التنفيذي ل�سوق فل�سطني لالأوراق املالية املتابعة، اأن اجلولة الرتويجية لقطاع الأوراق املالية التي جرت 
 Palestino به نادي  نتائج ايجابية للغاية، كان من ثمارها املبا�سرة الطلب الذي �سيتقدم  اإىل ت�سيلي، حققت   2009/5/6-4 يف الفرتة 
الريا�سي بجمهورية الت�سيلي لإدراج اأ�سهمه يف �سوق فل�سطني لالأوراق املالية، م�سرياً اأن ذلك �سي�سكل �سابقة على م�ستوى اأ�سواق املال يف 
املنطقة، باإدراج اأ�سهم اأول نادي ريا�سي يف البور�سة الفل�سطينية.وبني عوي�سه، اإىل اأن ال�سوق تنتظر تقدمي طلب ادراج النادي لدرا�سته 
بالتعاون مع هيئة �سوق راأ�س املال واجلهات ذات العالقة، وك�سف عوي�سه النقاب، واأ�سار باأن م�ساورات وجهود تبذل حالياً بني عدد من 
قيمته  تتعدى  ا�ستثماري م�سرتك  تاأ�سي�س �سندوق  ت�سيلي، بهدف  مالية بجمهورية  بال�سوق  مع �سركة و�ساطة  الأع�ساء  الو�ساطة  �سركات 
خم�سة ماليني دولر، وذلك لتعزيز ال�ستثمار بال�سوق املايل الفل�سطيني. و قد تبع هذه الزيارة ، زيارة وفد اقت�سادي رفيع ي�سم رجال 
اأعمال وم�ستثمرين ميثلون قطاعات اقت�سادية خمتلفة بجمهورية ت�سيلي لالأرا�سي الفل�سطينية حيث قام الوفد الت�سيلي بامل�ساركة يف امللتقى 

ال�سنوي الثالث ل�سوق فل�سطني لالأوراق املالية.

  امللتقى السنوي الثالث لسوق فلسطني لالوراق املالية  »األسواق الناشئة:  أولويات وخيارات 
بعد األزمة«

يف  املوؤمترات  ق�سر  بقاعة  الفل�سطيني،  املال  راأ�س  ل�سوق  الثالث  ال�سنوي  امللتقى  فعاليات   ،2009/11/2 املوافق  الثنني  يوم  انطلقت 
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مدينة بيت حلم، برعاية وح�سور د.�سالم فيا�س، رئي�س جمل�س الوزراء، وم�ساركة جمموعة من امل�ساركني واملتحدثني من داخل فل�سطني 
وبع�س الدول العربية، من خرباء وم�ستثمرين ورجال اأعمال، اإ�سافة مل�ساركة وفد كبار رجال الأعمال من جمهورية ت�سيلي. وعقد امللتقى 
الثالث، الذي تنظمه �سوق فل�سطني لالأوراق املالية حتت عنوان: »الأ�سواق النا�سئة: اأولويات وخيارات بعد الأزمة«، مركزاً يف مداولته 
على مناق�سة الأزمة املالية العاملية وتداعياتها على الأ�سواق النا�سئة، اإ�سافة لبحث خيارات هذه الأ�سواق واأولوياتها يف املرحلة القادمة، 
ومتطلبات تطور راأ�س املال يف مرحلة ما بعد الأزمة وغريها من املو�سوعات ذات العالقة. ومن بني اأبرز امل�ساركني وفد كبار رجال الأعمال 

من جمهورية ت�سيلي.

العربية  البورصات  السنوي األول إلحتاد  تشارك يف املؤمتر  املالية    سوق فلسطني لألوراق 
بالقاهرة

�ساركت �سوق فل�سطني لالأوراق املالية ممثلة برئي�سها التنفيذي اأحمد عوي�سه ومديرة العالقات العامة فداء م�سلح/ عازر و ممثلني عن ثالث 
�سركات و�ساطة هم املتحدة، الهدف، الأردن وفل�سطني يف فعاليات املوؤمتر ال�سنوي الأول لإحتاد البور�سات العربية املنعقد يف العا�سمة 
مب�ساركة  الأزمات«،  املالية يف وقت  الأ�سواق  »اإدارة  عنوان  احلايل، حتت  ثاين  كانون  �سهر  من  والثامن  ال�سابع  يومي  القاهرة،  امل�سرية 
بور�سات وهيئات اأ�سواق املال و�سركات مقا�سة وو�ساطة وبنوك ا�ستثمار يف الدول العربية، اإىل جانب م�ساركة روؤ�ساء البور�سات العربية، 

ورئي�س الحتاد العاملي للبور�سات، ونائب الرئي�س التنفيذي ملجموعة بور�سة لندن، ورئي�س الحتاد الأوروبي الآ�سيوي للبور�سات. 

  رقم املستثمر املوحد 

�سرح ال�سيد احمد عوي�سه الرئي�س التنفيذي ل�سوق فل�سطني املايل بان اخلدمة اجلديدة - رقم امل�ستثمر - تهدف اإىل تخ�سي�س رقم م�ستثمر 
التي يحملها  ال�سخ�سية  اإثبات  ب�سبب تعدد وثائق  امل�ساهمني  امل�ستثمر يف �سجالت  لنف�س  امل�ساهمات  لتعدد  موحد حلملة الأ�سهم وتالفيا 
امل�ستثمر، وحر�سا من ال�سوق ل�سمان جودة بيانات امل�ساهمني و�سحتها حيث يتم اعتماد رقم الهوية للمواطن املحلي كرقم امل�ستثمر، يف 
حني �سيتم اإ�سدار رقم مت�سل�سل للم�ستثمر الأجنبي غري قابل للتكرار. وحول ا�ستعداداتها لإطالق اخلدمة، فقد اأكد عوي�سه بان ال�سوق 
و�سعت خطة ت�ستمر �ستة ا�سهر وتنتهي يف الثامن والع�سرين من �سباط العام القادم 2010، حيث مت اعتمادها من اإدارة ال�سوق وهيئة 

�سوق راأ�س املال �سمن جهود من�سقه يف هذا املجال. 
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  مدير جديد لهيئة سوق رأس املال الفلسطينية

با�سرت ال�سيدة عبري عوده بتاريخ 2009/09/01 مهام عملها كمدير عام لهيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية، يذكر اأن ال�سيدة عوده عملت 
 )MBA( يف جمال التدقيق والتفتي�س واإدارة امل�ساريع والإدارة املالية والإدارية، وحتمل ال�سيدة عوده �سهادة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال
اإ�سافة اإىل ح�سولها على ال�سهادة الأمريكية ملحا�سب قانوين معتمد )CPA(.و من ناحية اأخرى اأكد رئي�س هيئة �سوق راأ�س املال ال�سيد ماهر 
امل�سري  ان الهيئة  تتابع مع عدد من ال�سركات امل�ساهمة العامة لإدراج اأ�سهمها يف البور�سة. » وكان جمل�س اإدارة الهيئة اتخذ موؤخراً، 
قراراً باإلزام جميع ال�سركات امل�ساهمة العامة غري املدرجة باإدراج اأ�سهمها يف البور�سة، واأ�ساف ال�سيد ماهر امل�سري قائال : »نحن نتابع مع 
هذه ال�سركات لتبيان ما هي النواق�س لديها وكيفية ا�ستيفائها، �سواء فيما يتعلق بامليزانيات اأو الإرباح اأو امل�ساهمني اأو الإدارة«.و اأو�سح 
ال�سيد ماهر امل�سري اأن  الهيئة ت�ساعد بتقدمي ا�ست�سارات فقط ،فالهيئة ل تتدخل يف الإدارة ول تعر�س م�ست�سارين. كما اأكد اأن انه مت توقيع 

مذكرة تفاهم مع نادي »بالي�ستينيو« الت�سيلي لإدراج 10% من اأ�سهمه يف ال�سوق الفل�سطينية.

  صندوق االستثمار الفلسطيني

اأعلن رئي�س جمل�س الإدارة، الرئي�س التنفيذي ل�سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني د. حممد م�سطفى، اأن ال�سندوق ان�ساأ �سركة قاب�سة لإدارة 
اأ�سوله يف القطاعني العقاري وال�سياحي، راأ�سمالها 220 مليون دولر، واأخرى للم�ساهمة يف ال�سركات ال�سغرية. وقال م�سطفى يف لقاء 
مع ال�سحافيني برام اهلل، »هناك جمموعة كبرية من ال�ستثمارات لل�سندوق يف القطاعني العقاري وال�سياحي، �سواء قائمة ام قيد التنفيذ، 
لذلك ارتاأى جمل�س الإدارة اإل ي�ستمر ال�سندوق باإدارة هذه املحفظة ب�سكل مبا�سر، وت�سكيل �سركة عقارية لإدارة هذه الأ�سول حتت ا�سم 
»عمار« راأ�سمالها يبلغ 220 مليون دولر.واأو�سح م�سطفى ان »عمار« �ستكون �سركة م�ساهمة عامة، و�سيتم اإدراجها يف �سوق فل�سطني 
لالأوراق املالية، معربا عن اأمله يف ان يتم ذلك خالل العام احلايل 2010. ولل�سندوق ا�ستثمارات عديدة يف قطاعي العقارات وال�سياحة 
والت�سالت، من بينها ال�سركة الوطنية ، �ساحية »الريحان« ال�سكنية و»الإر�سال �سنرت« برام اهلل، و�ساحية »اجلنان« ، اإ�سافة اإىل عدة �سواح 
يعتزم ال�سندوق اإن�ساءها يف حمافظات خمتلفة، وفندق »غراند بارك« برام اهلل، وح�سة يف فندق ق�سر جا�سر ببيت حلم، واخرى يف 
اأرباح  اإىل انه »خالل ال�سنوات ال�ست املا�سية بلغت  اأريحا، بالإ�سافة اإىل العديد من امل�ساريع الأخرى، منوهاً  فندق »انرتكنتننتال« يف 
ال�سندوق حوايل 700 مليون دولر وهو بذلك فاق راأ�سماله البالغ 570 مليون دولر. كما قال اإن ال�سندوق �سينجز يف الن�سف الأول 
من العام القادم م�سروعني اأ�سا�سيني الأول هو اإطالق �سركة الأمل لالإقرا�س العقاري بتمويل حوايل 500 مليون دولر من اجل متكني 
املواطنني من احل�سول على التمويل الالزم ل�ستمالك وحدات �سكنية، اأما الثاين فهو اإن�ساء �سندوق لال�ستثمار يف ال�سركات ال�سغرية 
واملتو�سطة من خالل امل�ساركة يف راأ�س املال. وقال »اإحدى الق�سايا التي �سنعمل عليها يف الن�سف الأول من العام املقبل طرح الكتتاب 

العام لـ 30% من اأ�سهم ال�سركة الوطنية«. 
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  شركة القدس للمستحضرات الطبية 

ت�سلم الدكتور اإياد حممد م�سروجي من�سبه اجلديد كمدير عام ل�سركة القد�س للم�ستح�سرات الطبية يف بداية عام 2009. وكان جمل�س 
اإدارة ال�سركة قد اتخذ هذا القرار يف جل�سته التي عقدت بتاريخ 2008/12/24. حيث �ساهم الدكتور اإياد يف تاأ�سي�س عدة موؤ�س�سات 
نهر  مديري  هيئة  حالياً  ويراأ�س  والقت�سادية.  التعليمية  املوؤ�س�سات  من  العديد  اأمناء  وجمال�س  اإدارات  جمال�س  يف  وي�سارك  وجمعيات، 
من  اإ�سعاراً  الطبية  للم�ستح�سرات  القد�س  �سركة  ت�سلمت  اجلزائر.ولقد  فارم/  القد�س  و�سركة  الدوائية/الأردن  لل�سناعات  الأردن 
Pharmacopea USP د�ستور الأدوية الأمريكي يفيد باأن املوؤ�س�سة قررت اعتماد طريقة حتليل م�ستح�سر مادة Azethromycin وجميع 

امل�ستح�سرات املحتوية لهذه املادة ح�سب الطريقة املقدمة من �سركة القد�س للم�ستح�سرات الطبية.و قد علق املدير العام لل�سركة الدكتور 
اإياد حممد م�سروجي على ذلك باأنه قد مت نتيجة جلهود الباحثني يف ال�سركة. ومن ناحية اأخرى نظمت �سركة القد�س للم�ستح�سرات الطبية، 
املوظفني  من  وعدد  ال�سركة،  يف  والعاملني  املوظفني  بح�سور  تاأ�سي�سها،  على  عاماً   40 مرور  ملنا�سبة  ال�سنوي  احتفالها   2009/12/10

ال�سابقني، اإ�سافة اإىل امل�ساهمني والداعمني لل�سركة. وقال رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سيد حممد م�سروجي يف كلمة له خالل الحتفال: 
»كان تاأ�سي�س ال�سركة يف العام 1969، حتدياً ملواجهة ممار�سات الحتالل الإ�سرائيلي واإجراءاته العن�سرية، التي رف�ست اأن ن�ستورد الأدوية 
من اخلارج، ورف�ست اأي�ساً تاأ�سي�س �سركة وطنية لإنتاج الأدوية وطلبت منا اأن ن�سرتك ونعمل �سمن اإطار م�سانع الأدوية يف اإ�سرائيل، وهنا 
نحن رف�سنا واأكدنا اأننا �ُسنقدم على تاأ�سي�س �سركة وطنية تعمل على حماربة �سيا�سات الحتالل لدعم �سمود ال�سعب الفل�سطيني وتقدمه«.  
وقد مت تكرمي من عملوا اأكرث من ع�سرين عاماً يف ال�سركة وقد كان منهم من اأم�سى اأربعني عاماً.كما مت الإعالن عن قرار جمل�س الإدارة 
تقدمي راتب �سهر لكل العاملني يف ال�سركة تقديراً جلهودهم بالإ�سافة اإىل مكافاآت اأخرى ملن اأم�سى اأكرث من ع�سر �سنوات يف اخلدمة مبنا�سبة 

عيد ال�سركة الأربعني.

  شركة التامني الوطنية

�سركة التامني الوطنية هي اأول �سركة  ح�سلت و لل�سنة الثانية على التوايل على رخ�سة مزاولة العمل من اإدارة الرقابة على التاأمني يف هيئة 
�سوق راأ�س املال ولقد مت جتديد هذا الرتخي�س لعام 2009 يف �سهر 11-2008  وذلك بعد ان حققت ال�سركة هام�س مالءة ن�سبته %269 
بينما التعليمات ال�سادرة عن اإدارة رقابة التامني تطلب هام�س مالءة مقداره 150% فقط ، و تقدمت �سركة التاأمني الوطنية وفقا لأحكام 
القانون بطلب جتديد ترخي�سها لعام 2010 ، بعد النتهاء من اإعداد احل�سابات اخلتامية لل�سركة حتى 2009/9/30، ومراجعتها من مدقق 
اإدارة الرقابة  266%، وبعد الدرا�سة من قبل  احل�سابات اخلارجي.وقد حققت ال�سركة مبوجب احل�سابات املذكورة هام�س مالءة ن�سبته 
يف هيئة �سوق راأ�س املال منحت ال�سركة بتاريخ2009/11/25  رخ�سة مزاولة العمل لعام 2010، لتكون �سركة التاأمني الوطنية وللعام 

الثالث على التوايل ال�سركة الأوىل التي حت�سل على هذه الرخ�سة من بني جميع ال�سركات العاملة يف ال�سوق الفل�سطيني.

أخبار الشركات املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املالية
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  بنك القدس

م�سمونة  �سكنية  قرو�سا  بتقدمي  البنك  مبوجبها  �سيقوم  حيث  العقاري  الرهن  لتمويل  فل�سطني  �سركة  مع  تعاون  اتفاقية  القد�س  بنك  وقع 
ت�سل  �سداد  ولآجال  املتو�سط  الدخل  ذوي  وبخا�سة  الفل�سطيني،  املجتمع  �سرائح  ملختلف  ال�سكنية  الحتياجات  لتلبية  عقارية  برهونات 
5 ماليني �سهم يف البنك القد�س.وجاء دخول »لبنان والـمهجر« يف  اإىل ع�سرين عاماً. وقد قام بنك  »لبنان والـمهجر« ب�سراء حوايل 
راأ�سمال بنك القد�س يف اإطار ت�سفية ح�سة �سركة بيت ال�ستثمار العالـمي »غلوبل« الكويتية يف بنك القد�س، حيث ا�سرتى البنك اللبناين 
وم�ستثمرون حمليون وعرب كامل ح�سة ال�سركة الكويتية يف البنك الفل�سطيني البالغة حوايل 7 ماليني �سهم، ونفذت ال�سفقة يف اأوا�سط 
»لبنان  بنك  جانب  اإىل  القد�س،  بنك  يف  »غلوبل«  ح�سة  حملوا  الذين  الـم�ستثمرين  بني  لل�سهم.ومن  �سنتاً   85 ب�سعر  الـما�سي،  اأيلول 
والـمهجر«، الـموؤ�س�سة الـم�سرفية الفل�سطينية، ومديرها العام د. اأمني حداد ب�سفته ال�سخ�سية، اإ�سافة اإىل م�ساهمني كبار يف البنك و من 

اجلدير بالذكر اأن راأ�سمال البنك يبلغ 50 مليون دولر و قد �سرح ال�سوا بان هناك »درا�سة جدية لزيادته«.

  البنك التجاري الفلسطيني... انطالقة جديدة

ك�سف ال�سيد حممود  ملح�س رئي�س جمل�س الدارة يف موؤمتر �سحفي عقب اجتماع الهيئة العامة عن الهوية وال�سعار اجلديدين للبنك، 
واأ�سار اإىل اأن البنك قد قام بتغيري عالمته التجارية مبا يتنا�سب مع الروؤية اجلديدة للبنك وخططه التي تهدف اىل التو�سع والنت�سار 
ودعم �سمعة للبنك وخططه التي تهدف اإىل التو�سع والنت�سار ودعم �سمعته يف ال�سوق الفل�سطيني وال�ستثمار يف القوى الب�سرية 
والتكنولوجيا ودعم ومتويل ال�سركات الوطنية الرائدة، بالإ�سافة اإىل تقدمي خدمات بنكية جديدة تت�سمن اإر�سال وا�ستقبال احلوالت 
من خالل نظام ال�سويفيت، وت�سغل اأجهزة ال�سراف الآيل، واأ�ساف بان البنك قد قام باإن�ساء املبنى اجلديد الذي �سيكون مقرا ملجل�س 
اإدارته والدراة العامة بالإ�سافة اإىل فرع حديث يعك�س هوية البنك اجلديدة ، وقد رفع البنك كتابا ر�سميا ملعايل حمافظ �سلطة النقد 
اإعادة البحث يف امللف ال�سريبي القدمي الذي  متت  اإنهاء مو�سوع  بالتزام البنك بتعليمات ال�سلطة برفع راأ�س املال و كذلك طلب 
املوافقة عليه من قبل جميع اجلهات املعنية يف حينه ، و�سيقوم البنك ب�سراء مبنى يف مدينة اخلليل ي�سلح كفرع للبنك بقيمة 300 الف 
بالقرب من الإدارة العامة لبناء موقف �سيارات خلدمة البنك و  اأو ا�ستئجار ار�س  دولر يتم ت�سديده خالل ثالث �سنوات.و �سراء 
عمالءه. من ناحية اأخرى وقعت �سركة فل�سطني للرهن العقاري، والبنك التجاري الفل�سطيني، مذكرة تفاهم ملنح قرو�س �سكنية طويلة 
الأمد ت�سل اإىل 25 عاما. وقال عي�سى ق�سي�س، مدير عام �سركة فل�سطني للرهن العقاري اإن توقيع املذكرة ياأتي تتويجا للقاءات التي 
نظمها اجلانبان لتقدمي اخلدمة لأكرب قدر من امل�ستفيدين مبختلف القطاعات، م�سريا اإىل اأن حجم الودائع يف الأرا�سي الفل�سطينية يبلغ 
اقل من 2 مليار دولر بحوايل 35% من حجم هذه الودائع، م�سريا اإىل اأن  منها  املمنوحة  القرو�س  وان جمموع  دولر  مليارات   7
حجم ح�سة ال�سركة من القرو�س املمنوحة لل�سكن ت�سل نحو 124 مليون دولر، وهي 15% من حجم القرو�س ،منها 12% مع 

البنك التجاري الفل�سطيني.

  بنك فلسطني

ت�سيلي  الكبرية بجمهورية  البنوك  بنك فل�سطني واأحد  2009 بني  العام  توقيعها يف  اتفاقية جديدة �سيجري  اأن  ال�سوا  ال�سيد ها�سم  ك�سف 
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تتجاوز حجم  الذي  فل�سطني  بنك  التي حققها  النجاحات  ال�سوا عن  للم�ستثمرين والأفراد.وحتدث  امل�سرفية  الت�سهيالت  للتوا�سل وتقدمي 
موجوداته املليار ومائة وخم�سني مليون دولر، وانت�سار اأكرث من ثالثني فرعاً ومكتباً يف خمتلف املحافظات الفل�سطينية، مبيناً اأن هذا النجاح 
جاء يف اأحلك الظروف ال�سيا�سية.كما جرى توقيع اتفاقية �سمان قرو�س ائتمانية بني بنك فل�سطني وال�سندوق الأوروبي الفل�سطيني ل�سمان 
القرو�س  )EPCGF(، ل�سمان متويل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة احلجم يف فل�سطني تكّفل مبوجبها ال�سندوق الأوروبي مبا ن�سبته 60% من 

القر�س.

  شركة االتصاالت الفلسطينية 

يوم  جل�سة  من  اعتبارا   )PALTEL( الفل�سطينية  الت�سالت  �سركة  �سهم  على  التداول  وقف  عن  املالية  لالأوراق  فل�سطني  �سوق  اأعلنت 
الأربعاء 2009/01/28، اإثر الطلب الذي قدمته هيئة �سوق راأ�س املال بهذا اخل�سو�س، على خلفية قرار جمل�س اإدارة �سركة الت�سالت 
الفل�سطينية ب�ساأن اإدخال �سركة زين الكويتية ك�سريك ا�سرتاتيجي لل�سركة. و مت اإعادة �سهم الت�سالت للتداول يف 2009/03/10. حيث 
كان من املقرر من اجل اإمتام هذه ال�سفقة قيام �سركة الت�سالت الفل�سطينية باإ�سدار 186,081,081 �سهم ل�سركة زين وباقي م�ساهمي 
�سركة بيال الأمر الذي كان من املفرت�س ان ميلك �سركة زين 56.53% من اإجمايل اأ�سهم �سركة الت�سالت الفل�سطينية يف حني متتلك �سركة 
الت�سالت الفل�سطينية 100% من زين الأردن. اإل انه ب�سبب انق�ساء املدة املتفق عليها و املتاحة لإمتام ال�سفقة دون التمكن من الوفاء 
باملتطلبات و ال�سروط الأ�سا�سية لل�سفقة ققد قامت �سركة الت�سالت الفل�سطينية  الإعالن يف  اإف�ساح لها على املوقع اللكرتوين ل�سوق 
الت�سالت  اتفاقية �سفقة  2009/11/19 يف عمان ،ان  بتاريخ  الذي عقد  ال�سركة  ادارة  املالية عقب اجتماع جمل�س  لالأوراق  فل�سطني 
الفل�سطينية-زين غري نافذة املفعول و منتهية ح�سب ما ن�س علية التفاق بني الطرفني.كما اأعلنت جمموعة الت�سالت الفل�سطينية بكتاب 
با�ستقالته  اإدارة ال�سركة الدكتور عبد املالك اجلابر قد تقدم  اإر�ساله اإىل �سوق فل�سطني لالأوراق املالية بان نائب رئي�س جمل�س  ر�سمي مت 

بتاريخ 2009/11/7 وذلك من جميع منا�سبه املرتبطة ب�سركة الت�سالت و ال�سركات التابعة لها.

  شركة فلسطني للتنمية واالستثمار )باديكو( 

اأعلنت �سركة فل�سطني للتنمية وال�ستثمار »باديكو« اأنها تقدمت اإىل وزارة القت�ساد الوطني، بطلب ت�سجيلها ك�سركة اأجنبية عاملة يف 
ا�ستكماًل خلطتها لإعادة هيكلة  املالية. و  فل�سطني لالأوراق  ليبرييا، ومدرجة يف �سوق  »باديكو« م�سجلة يف  بان �سركة  فل�سطني.علما 
ا�ستثماراتها، و�سمن �سعيها لرتكيز ا�ستثماراتها يف �سركات متخ�س�سة، قامت �سركة فل�سطني للتنمية و ال�ستثمار املحدودة باديكو  ببيع 
معظم حمفظتها يف �سركة مطاحن القمح الذهبي حيث قامت ببيع 1,386,450 �سهم ،بينما متتلك باديكو 9.4% من راأ�س مال ال�سركة 
ح�سب التقرير ال�سنوي 2008 ل�سركة باديكو وهي اأي�سا ع�سو جمل�س ادارة يف ال�سركة، كما قامت اأي�سا ببيع 1,082,227 �سهم من 
اأ�سهم �سركة الوطنية ل�سناعة الكرتون و هي �سركة حليفة لباديكو حيث متتلك باديكو 23.6% من را�س مال ال�سركة بح�سب التقرير  
نف�سه اإىل �سركة فل�سطني لال�ستثمار ال�سناعي، �سمن خطة اإعادة الهيكلة املقرر النتهاء منها يف الربع الأول من العام 2010. وحول 
عملية اندماج �سركات باديكو العاملة يف قطاعي العقار وال�سياحة، قال ال�سيد منيب امل�سري رئي�س جمل�س ادارة ال�سركة ان باديكو 
لتكوين �سركة واحدة  16 �سركة حالية،  ت�سمل دمج ال�ستثمارات يف  التح�سريات لعملية الندماج حيث  من  كبرياً  ا�ستكملت جزءاً 
واأ�ساف  وال�سياحي.  العقاري  القطاعني  يف  لباديكو  ال�ستثماري  الذراع  تكون  اأمريكي،  دولر  مليون   180 يناهز  براأ�سمال  قاب�سة، 
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امل�سري اأن باديكو قامت العام املا�سي ب�سراء كامل ح�سة �سركة بيت ال�ستثمار العاملي »غلوبل« الكويتية يف �سركة فل�سطني لال�ستثمار 
العقاري »بريكو« والبالغة حوايل 16 مليون �سهم، بقيمة اإجمالية بلغت حوايل 18 مليون دولر اأمريكي، هذا بالإ�سافة اإىل قيام باديكو 

ب�سراء ح�سة »جلوبال« يف �سوق فل�سطني لالأوراق املالية والبالغة 10% من راأ�س مال بقيمة 5 مليون دولر اأمريكي. 

  شركة االحتاد لالعمار و االستثمار

وقعت �سركة فل�سطني لتمويل الرهن العقاري، اتفاقية مع �سركة الحتاد لالعمار وال�ستثمار، لتمويل الراغبني ب�سراء وحدات �سكنية يف 
للرهن  )فل�سطني  عام  مدير  ق�سي�س  عي�سى  ال�سيد  من  التفاقية كل  املا�سيون. ووقع  منطقة  �سردا و)اركاديا( يف  )الحتاد( يف  �ساحيتي 
العقاري(، والدكتور حممد ال�سبعاوي مدير عام )الحتاد لالعمار وال�ستثمار(، ومبوجب التفاقية، �ستكون )فل�سطني للرهن العقاري( 
الوكيل احل�سري املعتمد لتقدمي قرو�س ل�سراء الوحدات ال�سكنية يف م�سروعي �سركة )الحتاد لالعمار وال�ستثمار(، وعددها 63 وحدة 
يف �ساحية )الحتاد( و29 وحدة يف �ساحية )اركاديا(، بقرو�س طويلة الأجل، وبفائدة ثابتة حتى العام 2019 بن�سبة 6.95%، وهي اقل 
من �سعر ال�سوق. و من ناحية اأخرى اأعلنت �سركة الحتاد لالعمار و ال�ستثمار عن نتائج اجتماع جمل�س اإدارة ال�سركة املنعقد يوم الأحد 
املوافق 2009/12/13 يف القاهرة، وكان من اأهم ما جاء فيه: التو�سية للهيئة العامة العادية القادمة بتوزيع اأرباح على امل�ساهمني مبا ل يقل 
عن 7.5% من راأ�س املال  وذلك على امل�ساهمني امل�سجلني بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية القادم ، حيث وافق املجل�س على 
ترتيب عقد اجتماع الهيئة العامة العادية القادم ليكون يف اأواخر �سهر مار�س 2010 و يف مدينة القاهرة.كما وافق املجل�س على تنويع 

املحفظة ال�ستثمارية وفق ما يقرتحه و يراه رئي�س جمل�س الإدارة منا�سبا.

  إدراج سهم البنك اإلسالمي الفلسطيني للتنمية والتمويل

اأعلن البنك الإ�سالمي الفل�سطيني عن اإدراج ا�سهمة يف �سوق فل�سطني لالأوراق املالية �سمن القطاع امل�سريف الفل�سطيني حيث  اأن اأول 
جل�سة تداول على اأ�سهم البنك الإ�سالمي الفل�سطيني كانت يوم اخلمي�س 2009/07/02 بح�سور نائب رئ�س جمل�س الإدارة ال�سيد �سبيح 
الإدارة العامة و الإقليمية.  اإىل  اإ�سافة  الغربية  ال�سفة  و  فرعاأ يف حمافظات غزة  قديح. ويذكر اأن البنك الإ�سالمي الفل�سطيني ي�سم 12 
وطالب البنك من قام ببيع اأو �سراء اأ�سهم البنك يف الفرتة املا�سية بتزويد البنك بعقود بيع \�سراء لتوثيقها يف �سجل امل�ساهمني ح�سب 
الأ�سول حمذراً من انه لن يتحمل م�سوؤولية الت�سرف باأ�سهم قد مت بيعها اأو �سراوؤها دون ت�سجيلها قانونياً ح�سب الأ�سول والقوانني. و طالب 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة �سبحي قديح امل�ساهمني الذين مل يفتحوا ح�سابات تداول قبل التاريخ،التوجه اإىل اإحدى �سركات الأوراق 
املالية الت�سعة الأع�ساء)كما كان بتاريخه( يف �سوق فل�سطني لأوراق املالية لفتح ح�سابات تداول من اجل اإمكانية الت�سرف باأ�سهمهم اأو �سراء 
اأ�سهم جديدة م�ستقبال. واكد قديح اأن هذه اجلل�سة �ستكون حلظة تاريخية يف م�سرية البنك الإ�سالمي الفل�سطيني الذي تاأ�س�س منذ 1997 
و يبلغ راأ�س ماله املدفوع الن 36 مليون دولر، و يعترب البنك اكرب �سبكة م�سرفية اإ�سالمية يف فل�سطني.و من ناحيته قال مدير عام البنك 

الإ�سالمي الفل�سطيني حممود الرمعة اإن بداية العام 2010 �ستكون »النطالقة احلقيقية« للبنك.



41

تقريــر التــداول السنــوي 2009

  إدراج سهم شركة جلوبال كوم لالتصاالت

اجلل�سة  الأ�سهم يف  تداول  تعليمات  )GCOM( وفق  لالت�سالت حتت رمز  �سركة جلوبل كوم  �سهم  ادراج   2009-10-29 بتاريخ  مت 
لتقدمي  املعلومات  قبل وزارة الت�سالت وتكنولوجيا  الالزمة من  الرتاخي�س  املايل، وال�سركة  حا�سلة على  ال�سوق  لتدولها يف  الأوىل 
خدمات نقل ال�سوت عرب الإنرتنت )VoIP( وخدمات الإنرتنت )Broadband(.مدير عام ال�سركة هو ال�سيد ابراهيم قطان و هو املوؤ�س�س 
الرئي�سي لل�سركة اما بالن�سبة لرئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة فهو ال�سيد عزام ال�سوا الذي ي�سغل حاليا من�سب مدير عام بنك القد�س. بلغ راأ�س 
املال املدفوع لل�سركة 9,530,721 دولر، و قد مت تداول 20,600 �سهم  بقيمة 24,580 دولر يف يومها الأول يف الإدراج  حيث اأغلق 

�سهم ال�سركة على 1.25 دولر مرتفعا 4.17% عن �سعر الفتتاح )�سعر اأول �سفقة( الذي كان 1.20 دولر.

)PRICO( شركة فلسطني لالستثمار العقاري  

اأعلنت �سركة فل�سطني لال�ستثمار العقاري )بريكو( باأنها قد قامت بعقد اجتماع الهيئة العامة غري العادية  يوم ال�سبت املوافق 2009/12/19 
حيث مت اعالن اكتمال الن�ساب القانوين لعقد اجلل�سة والذي بلغ 83% من عدد الأ�سهم. وذلك للنظر يف تو�سية جمل�س ادارة ال�سركة 
املتعلقة بتخفي�س راأ�سمال ال�سركة و مت اإعالن القرارات التالية :حيث ان راأ�سمال ال�سركة امل�سرح به هو 50 مليون دينار/�سهم وان راأ�س 
املال املدفوع حتى تاريخه هو )48,575,974( دينار/�سهم فقد وافقت الهيئة العامة على تخفي�س راأ�س املال مببلغ )1,424,026( دينار/

�سهم حيث ان هذا املبلغ يتمثل مبا يلي : اأ�سهم غري مكتتب بها مببلغ )1,250,000( مليون دينار/�سهم ، اإلغاء ما مت تخ�سي�سه ل�سندوق 
البالغ عددها  ال�سندوق  ا�سهم  اعتبار  تفعيلة و عليه  و  تاأ�سي�سه  باإجراءات  ال�سري  يتم  التاأ�سي�س( حيث مل  –حتت  املوظفني )بريكو  ادخار 
)174,026( غري مكتتب بها ، كما و متت املوافقة اي�سا على تعديل النظام الأ�سا�سي لل�سركة لي�سبح عدد اأ�سهم ال�سركة 48,575,974 

�سهم بقيمة ا�سمية دينار اردين لل�سهم. كما قررت الهيئة العامة تعديل املادة 45 من عقد التا�سي�س والنظام الداخلي لي�سبح قرار تخفي�س 
راأ�س املال بحاجة اإىل قرار خا�س �سادر عن الهيئة العامة و باأكرثية ل تقل عن  75% من عدد الأ�سهم على اأن يتم موافقة اجلهات املخت�سة 
وح�سب الأ�سول. ووقعت �سركة فل�سطني لال�ستثمار العقاري »بريكو« يف رام اهلل، اتفاقية للبدء باأعمال املرحلة الأوىل لإن�ساء فندق الـ 

»دايز اإن« )Days Inn(، مع �سركة »دايز ان - فل�سطني«، بتكلفة اإجمالية تبلغ 22 مليون دولر. 

  شركة جراند بارك للفنادق و االستجمام

وللتمكن  اأو�ساعها  لت�سويب  بعدة خطوات   2009 العام  قامت يف  قد  �سنوات  منذ  التداول  املوقوفة عن  بارك  �سركة جراند  اأن  يذكر 
من العودة لتداول اأ�سهمها. و�سملت هذه اخلطوات: انتخاب جمل�س اإدارة جديد، ت�سديد قر�س التجمع البنكي، اإزالة كافة الرهونات 
واحلجوزات على اأ�سول واأ�سهم ال�سركة، اإعداد خطط تطويرية لغرف ومرافق الفندق وبدء التنفيذ الفعلي لها، واإعداد بيانات مالية مدققة 
بتاريخ  للفنادق وال�ستجمام  بارك  2009. عقدت �سركة جراند  الأرباع  بيانات  الإف�ساح عنها مع  2008 و2007 مت  املاليتني  لل�سنتني 
2009/11/14 اجتماع هيئتها العامة يف مقر ال�سركة الرئي�سي يف رام اهلل هذا وقد اأ�سدرت ال�سركة تقريرا ب�سان هذا الجتماع ،وكان اأهم 

ما جاء يف الجتماع القرارات ال�سادرة ب�سان اإطفاء اخل�سائر املرتاكمة و رفع راأ�س مال ال�سركة ، حيث قررت الهيئة العامة اإطفاء اخل�سائر 
املرتاكمة حتى تاريخ 2008/12/31 و مقداره 2,466,929 دينار اأردين عرب تخفي�س راأ�س املال.و من ناحية اخرى قررت الهيئة العامة 
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665,579 دينار  2,001,350 دينار ديون امل�ساهمني ومبلغ  2,666,929 دينار و ذلك عن طريق ر�سملة مبلغ  زيادة راأ�س املال مببلغ 
تدفع نقدا من خالل اكتتاب ثانوي عام.لي�سبح را�س املال بعد اإطفاء اخل�سائر و زيادة راأ�س املال  4,000,000 دينار اأردين بعد ان كان 
3,800,000 دينار اأردين يف 2009/11/14. ويبلغ عدد م�ساهمي ال�سركة حالياً 54 م�ساهماً، علماً باأن اأكرب م�ساهم �سركة جمموعة عمار 

العقارية التي متتلك 97.84 % من اأ�سهم ال�سركة.

  املؤسسة العربية للفنادق

عقد جمل�س اإدارة ال�سركة العربية للفنادق جل�سته اخلام�سة ل�سنة 2009 وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2009/11/05، واهم ما جاء فيه ما 
يلي: بناءا على ا�ستقالة كل من ال�سادة �سركة القد�س لال�ستثمارات العقارية ممثلة بال�سيد وليد الأحمد و بنك القد�س ممثال بال�سيد عزام ال�سوا 
وموؤ�س�سة الكرمل ممثلة بال�سيد مهند اكرم عبد اللطيف جراب وال�سادة �سركة تطوير العقارات ممثلة بال�سيد اأ�سامة عمرو وال�سيد اأكرم عبد 
اللطيف جراب و بناءا بال�سالحيات املمنوحة للمجل�س و وفقا للقانون ال�سركات و النظام الداخلي لل�سركة فقد مت تعيني التالية اع�ساء جدد 
ملجل�س الدارة و هم: �سركة فل�سطني لال�ستثمار العقاري  بريكو )مقعد واحد(، �سركة بريزيت لالأدوية )مقعد واحد(، و ل�سيد ماهر فرح 
ممثال عن نف�سه، على ان تقوم ال�سركات بتعيني ممثليها اجلدد يف فرتة اأق�ساها اأ�سبوع من تاريخه ،ثانيا انتخب املجل�س ال�سيد �سمري حليلة نائبا 
لرئي�س املجل�س و ال�سيد عنان التكروري مديرا عاما لل�سركة، وقام املجل�س بالإلغاء من�سب الرئي�س التنفيذي لل�سركة بعد ا�ستقالة ال�سيد 
وليد الحمد و توكيل املدير العام بكافة مهامه الإدارية، و مت التفاق على ان يكون اجتماع الهيئة العامة يف مدة اأق�ساها 2009/12/28.

  اجملموعة االهلية للتامني 

اأعلنت املجموعة الأهلية للتامني عن نتائج اجتماع جمل�س اإدارة ال�سركة املنعقد يوم الأحد املوافق 2009/12/13 يف القاهرة، وكان من 
اأهم ما جاء فيه: التو�سية للهيئة العامة العادية القادمة بتوزيع اأرباح على امل�ساهمني بن�سبة 16% من راأ�س املال )12 % نقدا و4 % توزيع 
ا�سهم عينية( علما بان القيمة ال�سمية لل�سهم هي 0.25 دولر. وذلك على امل�ساهمني امل�سجلني بتاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية 
القادم ، حيث وافق املجل�س على ترتيب عقد اجتماع الهيئة العامة العادية القادم ليكون يف اأواخر �سهر مار�س 2010 ويف مدينة القاهرة. 
كما قام املجل�س باملوافقة على بدء يف اإجراءات تاأ�سي�س �سركة تاأمني يف قرب�س الرتكية وتفوي�س رئي�س جمل�س الإدارة بالتوقيع نيابة عن 
تنويع املحفظة  املال.كما وافق املجل�س على  من راأ�س   %51 ال�سركة عن  ن�سبة م�ساهمة  تقل  اأن ل  ال�سركة على كل ما يلزم ذلك، على 

ال�ستثمارية وفق ما يقرتحه ويراه رئي�س جمل�س الإدارة منا�سبا

  بنك الرفاه لتمويل املشاريع الصغرية

2009/12/23 عن نتائج اجتماع جمل�س اإدارة ال�سركة واأهم ما جاء فيه : اقر  اأعلنت �سركة بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية يوم 
املجل�س تغطية املوؤ�س�سني للمبلغ املطلوب لزيادة راأ�س املال بقيمة 5 مليون دولر يف حال عدم التفاق مع ال�سريك ال�سرتاتيجي الذي يتم 
معه النقا�س حاليا، كما ناق�س اأع�ساء جمل�س الإدارة اتفاقية قر�س IFC القابل لتحويل اإىل حقوق ملكية حيث وافق املجل�س من حيث املبداأ 
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تقريــر التــداول السنــوي 2009

مع ال�ستمرار بالتفاو�س مع IFC على بع�س بنودها ،و مت مناق�سة نتائج اأعمال عام 2009 وخطة موازنة عام 2010 وقد مت اعتماد النتائج 
الأولية لعام 2009 واعتماد خطة املوازنة للعام 2010. واأخريا مت ت�سكيل جلنة لدرا�سة التعديالت على الرواتب و املكافاآت.

  شركة املؤسسة العربية للتأمني

قررت هيئة �سوق راأ�س املال تعليق التداول على �سهم �سركة املوؤ�س�سة العربية للتاأمني اثر قرار حمكمة بلدية نابل�س باحلجز على ا�ستثمارات 
يف عدد من ال�سركات املدرجة ل�سالح ال�سندوق الفل�سطيني لتعوي�س حوادث الطرق. من ناحية اأخرى قرر جمل�س اإدارة �سركة املوؤ�س�سة 
العربية للتاأمني تقدمي ا�ستقالته اىل مراقب ال�سركات لإتاحة الفر�سة لتح�سني اأو�ساع ال�سركة املالية، وتغطية اللتزامات املالية، بعد اأن تبني 

لأع�ساء املجل�س عدم اإمكانية احل�سول على قر�س حكومي، واإيجاد �سريك ا�سرتاتيجي.

اجلدول التايل يبني امللخ�ص لت�زيع االرباح:

م�عد اجتماع راأ�ص املالا�شم ال�شركةالرمز
ا�شهم جمانيةارباح نقديةالهيئة العامة

AIB $6.00-40,696,93928/04/2009البنك ال�سالمي العربي%

AIG $4.00%8,374,83727/03/200912املجموعة الهلية للتامني%

APC1,500,00024/03/200916العربية ل�سناعة الدهانات%-

BOP $22.80-100,000,00024/04/2009بنك فل�سطني%

BPC12,100,00025/03/200910�سركة بريزيت لالدوية%-

GMC15,000,00028/03/20098�سركة مطاحن القمح الذهبي%-

JPH
�سركة القد�س للم�ستح�سرات 

-%5,000,00023/04/200915الطبية

NIC $8,000,00026/03/200915�سركة التامني الوطنية%-

PADICO $250,000,00013/05/20096�سركة فل�سطني للتنمية وال�ستثمار%-

PALTEL131,625,00005/03/200940�سركة الت�سالت الفل�سطينية%-

PEC $60,000,00025/04/200910ال�سركة الفل�سطينية للكهرباء%-

PIBC $40,000,00007/05/200910بنك ال�ستثمار الفل�سطيني%-

TRUST $8,250,00018/03/200910تر�ست العاملية للتامني%-



اإخالء م�ش�ؤولية

مت اإعداد هذا التقرير من خالل ال�سركة املتحدة لالأوراق املالية لغايات توفري املعلومات فقط، ول يجب اأن تعترب مبثابة م�سورة اأو تو�سية يف جمال 
ال�ستثمار، كما انه ل يجوز باأي حال من الأحوال اإعادة طباعة، اأو ن�سر، اأو ن�سخ ،اأو توزيع هذه الوثيقة باأي طريقة دون موافقة ال�سركة اخلطية امل�سبقة. 
جميع املعلومات والآراء الواردة يف هذه الوثيقة قد مت ن�سرها بح�سن نية وقد مت ا�ستيفاءها من م�سادر موثوقة، وان ال�سركة غري م�سوؤولة عن �سحة 
ودقة املعلومات الواردة اأعاله، حيث اأن هناك خماطر يف جميع اأنواع ال�ستثمار. وعليه فان ال�سركة اأو موظفيها ل يتحمالن اأية م�سوؤولية عن اأي 

خ�سارة اأو �سرر قد ين�ساأ عن ال�ستناد لبع�س اأو جميع املعلومات الواردة يف هذا التقرير.

الشركة املتحدة لألوراق املالية

املقر الرئيسي
البرية - فلسطني

ص.ب 2030، شارع املدائن، عمارة مسروجي، الطابق األول  
info@united.ps هاتف 2423090-02،  فاكس 2423091-02،  بريد الكرتوين

فرع نابلس
الدوار، جممع بلدية نابلس التجاري، الطابق السادس
هاتف 2393090-09،  فاكس 09-2393091

فرع غزة
الرمال، برج الشروق، الطابق الرابع

تلفاكس 08-2842795

أرقام احلسابات:

CPA/ACPA  املدقق الداخلي: السيد روحي كنعان
Price Waterhouse Coopers :املدقق اخلارجي

بنك االستثمار الفلسطيني: 43720
البنك التجاري الفلسطيني: 209572

بنك القدس: 43965
البنك األردين الكويتي: 507669

البنك العربي: 655445
بنك فلسطني: 225025

بنك القاهرة عمان: 139920
29410 :HSBC بنك


