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ال�سالم عليكم ورحمة اهلل،

كما نعلم جميعا، فقد تعر�ست فل�سطني يف العام املا�سي لكثري من ال�سغوطات الداخلية واخلارجية والتي عك�ست نف�سها ب�سكل مبا�رش على �سوق راأ�س 
املال، فالبور�سة هي املراآة احلقيقية لكل ما يح�سل يف البلد من تغريات �سيا�سية اأو اإقت�سادية اأو غريها. 

من اأبرز اإ�سكالت الو�سع الإقت�سادي يف العام املا�سي هي �سح ال�سيولة والذي عك�س نف�سه على �سعف كبري يف التداول، فقد انخف�س التداول بن�ســـــــبة
 27 %عن العام 2011 ومن اجلدير بالذكر اأن هذا الو�سع مل يكن مقت�رشا على بور�سة فل�سطني فح�سب و لكن امتداده كان يف املنطقة ب�سكل خا�س و 
العامل ب�سكل عام حيث انخف�س التداول يف معظم البور�سات العربية متاأثرة )بالربيع العربي( و الذي ما زالت اآثاره تع�سف باملنطقة حتى ال�سهور الوىل 

من عام 2013. 

العام املا�سي  ، فقد كان  املالية  لل�رشكة املتحدة لالأوراق  بالن�سبة  اأما 
عام الإ�ستقرار والنمو يف الأداء،  حيث ا�ستطاعت ال�رشكة اأن تقفز بخطى 
التداول  ناحية  من  ال�سوق  يف  الأخرى  الكربى  ال�رشكات  لتناف�س  ثابتة 
فقد انتهى العام بح�سة �سوقية حوايل 15 %مرتفعا  بحوايل  5 % عن العام 

.2011

بكافة  الإهتمام  ين�سها  مل  ال�سوقية  ح�ستها  زيادة  على  ال�رشكة  تركيز 
ا�ستطاعت  الزبائن  خدمة  ناحية  فمن  اخلارجية.  و  الداخلية  ال�سوؤون 
جماعية  لقاءات  تنظيم  ناحية  ومن  مثيالتها،  على  تتفوق  ان  ال�رشكة 
لزيادة  امل�ستثمرين  فردية  مع  لقاءات  او  �سكل حما�رشات  منظمة على 
الوعي فيما يتعلق بالبور�سة والتداول بها، وهذا كان يتطلب من ال�رشكة 
للم�ستثمرين  يوفر  ان  اجل  من  والتقارير  الأبحاث  لق�سم  الدائم  التطوير 
املعلومات ال�سحيحة و الدقيقة يف اآن واحد بحيث مت و بفخر انتاج بع�س 

التقارير التي ت�ساهي يف جودتها اأبحاث ال�رشكات العاملية.

كما متكنت ال�رشكة من اأن حت�سل على رخ�سة ادارة حمافظ من قبل هيئة 
�سوق راأ�س املال وقد كان ذلك ا�سافة نوعية للميزات التناف�سية بها.

2012 فرعا جديدا  العام  ال�رشكة املتحدة يف  افتتاح  هذا بال�سافة اىل 
يف  م�ستثمر  كل  خدمة  ب�رشورة  العميق  لإميانها  حلم،  بيت  مدينة  يف 
اأنحاء الوطن و ذلك �سمن خطة تو�سعية مدرو�سة و مربجمة م�سبقة  حيث 

�ست�ستمر ال�رشكة يف التو�سع خالل العوام القادمة.

اأود بهذه املنا�سبة اأن اأ�سكر كافة ا�سحاب امل�سلحة ابتداء باأ�رشة املتحدة 
و  املتوا�سل  دعمهم  على  خا�سا  �سكرا  العزاء  امل�ستثمرين  و  فردا  فردا 
وال�سادة  الف�سل  تقدمي  يف  ال�ستمرار  على  ت�سجيعنا  و  لعملنا  تقديرهم 
الفل�سطينية   املال  را�س  �سوق  هيئة  يف  ال�سادة  و  فل�سطني  بور�سة  يف 
اأعلى درجات  اأدى اىل  التام و العايل و الذي  كل بح�سب موقعه للتكامل 
الكفاءة و املهنية يف ال�رشكة و اىل التطور الكبري الذي �سهدناه يف العام 

2012 و هذا التطور الذي عك�س نف�سه على القطاع ب�سكل عام.

و  اخلري  طياتها  يف  القادمة   العوام  حتمل  اأن  جل  و  عز  املوىل  داعية 
الربكة  لقطاعنا و لف�سطيننا احلبيبة ،

مع خال�ص تقديري و احرتامي

ربى م�رشوجي
الرئي�ص التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي
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ال�رشكة املتحدة هي جزء من جمموعة م�رشوجي، وهي من اأوىل ال�رشكات 
العام  انطالقتها يف  فل�سطني منذ  بور�سة  للعمل يف  املرخ�سة  الأع�ساء 
1997. ت�سعى ال�رشكة املتحدة اإىل توفري كافة خدمات الو�ساطة لعمالئها 
دبى  م�رش،  الأردن،  مثل  الأخرى  الإقليمية  والأ�سواق  فل�سطني  �سوق  يف 

وغريها. 
وت�سعى ال�رشكة اأي�سا اإىل التطوير امل�ستمر يف اأق�سامها، فلدى ال�رشكة ق�سم 
خا�س للعناية بالزبائن وق�سم خا�س بالأبحاث والتقارير وق�سم خا�س 
بالإمتثال وق�سم خا�س بتاأكيد اجلودة  والتدقيق الداخلي بالإ�سافة اإىل 
الأق�سام الأخرى املوجودة يف كافة ال�رشكات. وكذلك ت�سعى ال�رشكة اإىل 
التطوير الدائم  يف خربات موظفيها �سواء عن طريق حما�رشات داخلية اأو 
الفريق قادرا على خدمة  اأن يكون  اأجل  من خالل تدريبات خارجية من 

امل�ستثمر باأف�سل طريقة ممكنة. 

من  الكثري  ال�رشكة  فلدى  ال�رشكة  تقدمها  التي  للخدمات  بالن�سبة  اأما 
الق�سرية  الر�سائل  وخدمة  الأوامر  تاأكيد  خدمة  مثل  املختلفة  اخلدمات 
وخدمة املحفظة الإلكرتونية وغريها من اخلدمات التي ت�ساعد امل�سثمر 

يف احل�سول على اخلدمة الأف�سل. 

 " مطمئنا  كن   " �سعار  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات  يف  ال�رشكة  حملت 
احل�سول  يف  امل�ستثمرين  حلاجات  حت�س�سها  مدى  به  لتعك�س  وذلك 
تتكون بني  التي  الثقة  من  العالية  الدرجة  لتعك�س  وكذلك  الأف�سل،  على 
امل�ستثمر وال�رشكة، وكذلك مدى حر�س ال�رشكة يف احلفاظ على تعامالت 
مع  التعامل  �سال�سة  يف  واأي�سا  اإ�ستثماراتهم،  وعلى  املالية  امل�ستثمرين 
ال�رشكة وعدم وجود اأي ت�سارب م�سالح بني ال�رشكة وامل�ستثمر، فال�رشكة 

لي�س لديها حمفظة اأ�سهم.

قامت ال�رشكة يف العام املن�رشم باإفتتاح فرع جديد لها يف مدينة بيت 
واجلنوب،  الو�سط  منطقة  يف  امل�ستثمرين  خدمة  من  لتتمكن  وذلك  حلم 
اإىل  والو�سول  الإنت�سار  يف  ال�رشكة  لروؤية  اإنعكا�سا  الإفتتاح  هذا  وجاء 

كافة امل�ستثمرين يف الوطن واخلارج.

عدد  اإجمايل  لي�سبح   2012 خالل  جديدا  ح�سابا   583 ال�رشكة  فتحت 
احل�سابات املفتوحة لديها 3805 م�ستثمرين.

 2012 عام  خالل  ال�سوقية  ح�ستها  ترفع  اأن  كذلك  ال�رشكة  ا�ستطاعت 

الشركة المتحدة لألوراق المالية

بحوايل 5 %عن العام ال�سابق مع اأن التداول العام يف ال�سوق تراجع بن�سبة 
27 %تقريبا.

طورت ال�رشكة يف العام املا�سي ق�سم الأبحاث والتقارير لت�سبح التقارير 
التي تنتجها كربى  الأبحاث والتقارير  الق�سم ت�ساهي  ال�سادرة عن هذا 

ال�رشكات العاملية يف هذا املجال.

لدى ال�رشكة اليوم 19 موظفا موؤهال كل يف موقعه لتقدمي الأف�سل. 
وتكنولوجيا  الإت�سالت  عامل  يف  امل�ستجدات  اآخر  ال�رشكة  ت�ستخدم 

املعلومات �سواء يف الإت�سالت الدولية اأو يف تقنيات املعلومات.

امل�ستثمر  خدمة  هو  الأول  وهدفها  ثابتة  بخطى  املتحدة  ال�رشكة  ت�سري 
باأف�سل طريقة ممكنة والهدف الثاين هو العمل مع كافة اأطراف امل�سلحة 

للرقي بقطاع الو�ساطة املالية اإىل م�ساف الدول املتقدمة. 
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201220112010ملخص التداول 
76,423,09668,458,84262,235,049حجم تداولت ال�رشكة يف بور�سة فل�سطني ) دولر (

7.13%9.62%14.52%ح�سة ال�رشكة من حجم التداول يف بور�سة فل�سطني ) % (

583779772احل�سابات املفتوحة خالل العام 

380537954014اجمايل عدد احل�سابات لدى ال�رشكة 

433عدد فروع ال�رشكة 
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اأن تكون ال�رشكة املتحدة خيار امل�ستثمرين الأول يف فل�سطني ويف الوطن العربي.

اأن نقدم اأجود نوعية من اخلدمات املالية التي ت�سبع حاجة ال�سوق املحلي و الإقليمي 
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.

ال�رشكة املتحدة هي جزء ل يتجزاأ من املجتمع الفل�سطيني وع�سو فاعل فيه، وملتزمة 
باأن تكون ال�رشكة  املثال الذي يحتذى به يف تقدمي اخلدمة الأف�سل.

ال�رشكة املتحدة ملتزمة بكافة القوانني والتعليمات ال�سادرة عن هيئة �سوق راأ�س املال 
الفل�سطينية و بور�سة فل�سطني.

لدى ال�رشكة املتحدة اأف�سل فريق يف البالد والكرث انتماءا والكرث ا�رشارا على خدمة 
امل�ستثمرين باف�سل طريقة ممكنة.

تتمنى ال�رشكة ان تخدم جمتمعها عن طريق امل�ساهمة يف اي ن�ساط اجتماعي او ثقايف 
او اقت�سادي ي�ساهم يف تدعيم املجتمع.

العامل  من  البقعة  هذه  العمل يف  من  املجال  بهذا  موؤمنون  املتحدة  ال�رشكة  اأ�سحاب 
وم�ستعدون لال�ستثمار به.

خدمات الشركة
خـــــدمة التــــداول عــــــادي.

خـــــدمة التـــــداول الإلكرتوين.
خـــــدمة تـــــــــاأكيد الأوامــر.

خدمة الر�سائل ق�سرية )الغالقات و اأهم الأخبار(.
خـدمة املحفظـة الإلكرتونية.
اأبحـــــاث وتقـــارير خـــا�سة.

تقارير التداول )اليومية، الأ�سبوعية، ال�سهرية، الربعية، �سنوية(.
اإدارة حمـــــافــــظ

أقسام الشركة
Customercare@United.ps        :ق�ســـــــم العنــــاية بالزبائن

   Trading@United.ps                       :ق�ســـــــــــــم التـــــــــــــــــداول
Finance@United.ps                      : ق�ســــــــــــــــم املــــــــــــــالية

   Compliance@United.ps            :ق�ســـــــــــــــم الإمتثـــــــــــــال
  Qualityassurance@United.ps :ق�ســــــم تــــــاأكيد اجلــــــودة
Research@United.ps                   :ق�سم الأبحاث والدرا�ســــــات

 IT@United.ps                                     : ق�سم تكنولوجيا املعلومات
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الناتج المحلي اإلجمالي

بلغت قيمة الناجت املحلي الجمايل نحو 1،708 مليون دولر خالل الربع 
املناظر  الربع  مع  مقارنة   %  5.5 بن�سبة  ارتفاعا  م�سجال   ،2012 الثالث 
الذي  الربع  مع  مقارنة   %  2.7 بن�سبة  انخفا�سا  و   2011 العام  من 
الن�ساءات  ن�ساط  انخفا�س  ب�سبب  النخفا�س  هذا  معظم  جاء  و  �سبقة، 
انخفا�س  و  دولر(.   مليون   248 اىل   273 من   ،  %  9 )انخفا�س مبقدار 
دولر(.   مليون   73.4 اىل   90.3 من   ،%  18.7 )انخفا�س  الزراعة   ن�ساط 

نصيب الفرد خالل عام 2012

انخف�ست ح�سة الفرد من الناجت املحلي الجمايل يف الربع الثالث 2012 
مبقدار 3.4 % مقارنة مع منت�سف عام 2012، و ارتفاعا مبقدار  %2.4 

مقارنة مع الربع الثالث لعام 2011.  

ارتفاع عدد العاملين في السوق المحلي ما بين 
الربع الثالث 2012 والربع الرابع 2012 

ارتفع عدد العاملني يف ال�سوق املحلي من 756 األف عامل يف الربع الثالث 
ارتفع عدد  2012، حيث  الرابع  الربع  األف عامل يف   790 لي�سبح   2012
العاملني يف ال�سفة الغربية مبقدار 34 الف عامل، بينما انخف�س يف قطاع 
غزة مبقدار 500 عامل. و يعترب قطاع اخلدمات الأكرث ا�ستيعابَا للعاملني 
يف ال�سوق املحلي يف ال�سفة الغربية حيث بلغت ن�سبة العاملني فيه 32.6 

% مقابل 54.3 % يف قطاع غزة من بني العاملني.
 

22.9 % معدل البطالة من بين المشاركين في 
القوى العاملة

الدولية حوايل  العمل  العمل ح�سب تعريف منظمة  العاطلني عن  بلغ عدد 
حوايل  منهم   ،2012 الرابع  الربع  خالل  فل�سطني  يف  �سخ�س  األف   260
يزال  ما  غزة.  قطاع  األف يف   121 الغربية وحوايل  ال�سفة  األف يف   139
التفاوت كبرياً يف معدل البطالة بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ 
املعدل 32.2 % يف قطاع غزة مقابل 18.3 % يف ال�سفة الغربية، اأما على 

31.7 % لالإناث  للذكور مقابل   % 20.7 م�ستوى اجلن�س فقد بلغ املعدل 
يف فل�سطني.

87 ألـــــــف عامـــــل يعمــــــــــلون في إســـــرائيل 
والمســـــتوطنات

انخف�س عدد العاملني من ال�سفة الغربية يف ا�رشائيل وامل�ستوطنات من 
88 األف عامل يف الربع الثالث 2012 اإىل 87 األف عامل يف الربع الرابع 
ت�سغيل  ن�سبة  اأعلى  والت�سييد  البناء  قطاع  �سجل  اأخرى  جهة  من   ،2012
العاملني  اجمايل  من   %  57.8 ت�سكل  والتى  وامل�ستوطنات  اإ�رشائيل  يف 
متو�سط  انخف�س  باملقابل  وامل�ستوطنات.  اإ�رشائيل  يف  الفل�سطينيني 
الأجر اليومي للعاملني يف اإ�رشائيل وامل�ستوطنات من 167.4 �سيكل يف 
الربع الثالث 2012 اإىل 163.4 �سيكل يف الربع الرابع 2012، هذا وارتفع 
معدل �ساعات العمل للعاملني يف اإ�رشائيل وامل�ستوطنات من 39.7 �ساعة 
اأ�سبوعيا يف الربع الثالث 2012 اإىل 41.1 �ساعة اأ�سبوعيا يف الربع الرابع 
20.5 يوم عمل  اأيام العمل ال�سهرية من  2012.  يف حني انخف�س معدل 
�سهريا يف الربع الثالث 2012 اىل 20.3 يوم �سهريا يف الربع الرابع 2012.

المالية العامة

املايل  الو�سع  يف  �سلبية  تطورات   2012 العام  من  الثالث  الربع  �سهد 
لحقا  مت  قد  و  الرواتب.  �رشف  تاأخري  يف  انعك�ست  الفل�سطينية  لل�سلطة 
دفع الرواتب على دفعات بعد قيام ال�سعودية و المارات العربية بتقدمي 
دعم خلزينة ال�سلطة و احل�سول مقدما على دفعات من ح�ساب املقا�سة. 
و من اجلدير بالذكر اأنه خالل الربع الثالث من عام 2012 ارتفعت �سايف 
لتبلغ  ال�سابق  الربع  مع  مقارنة   %  29 بن�سبة  املنح  و  العامة  اليرادات 
�سهدت  فقد  العامة  للنفقات  بالن�سبة  اأما  دولر.   مليون   947.3 حوايل 
تراجعا بن�سبة 2.7 % خالل الربع الثالث من عام 2012 لتبلغ حوايل 806 
مليون دولر )32 % من الناجت املحلي الجمايل(. و قد جاء الرتاجع يف 
النفقات العامة على خلفية تراجع النفاق اجلاري على خلفية الجراءات 
التق�سفية التي اتخذتها احلكومة يف مواجهة الأزمة املالية.  اأدى تراجع 
النفقات اجلارية و ارتفاع اجمايل اليرادات املحلية ال�سافية اىل تراجع 
العجز اجلاري خالل الربع الثالث ليبلغ حوايل 35.2 مليون دولر، مقارنة 

مع عجز بلغ 280.7 مليون دولر خالل الربع ال�سابق.  

نبذة اقتصادية  2012
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القطاع المصرفي

بلغ �سايف دخل امل�سارف العاملة يف الأرا�سي الفل�سطينية خالل الربع 
لودائع  بالن�سبة  دولر.   مليون   29.7 حوايل   2012 العام  من  الثالث 
بلغت  و   ، املطلوبات  اجمايل  77.5 % من  ن�سبته  �سكلت ما  فقد  العمالء 
بنهاية الربع الثالث من العام 2012 حوايل 7،200 مليون دولر م�سجلة 
الربع املناظر  عن   % 5.6 ال�سابق و بن�سبة  الربع  عن   % 4.2 منوا بنحو 
من عام 2011.  اأما بالن�سبة للت�سهيالت الئتمانية املبا�رشة فقد �سكلت 
ما ن�سبته 40.4 % من جمموع �سايف موجودات امل�سارف العاملة يف 
الأرا�سي، منخف�سة بنحو 1.4 نقطة مئوية ، و يعود هذا النخفا�س اىل 
تراجع الت�سهيالت املمنوحة لل�سلطة الفل�سطينية خالل الربع الثالث بنحو 

88.3 مليون دولر مقارنة بالربع ال�سابق من العام.  

النشاط الفندقي

الربع  نهاية  فندقا يف   92 الغربية  ال�سفة  العاملة يف  الفنادق  عدد  بلغ 
الثالث من العام 2012، مقارنة مع 98 فندقا يف نهاية الربع الثاين من 
العام 2012.  و قد بلغ عدد النزلء يف فنادق ال�سفة الغربية خالل الربع 
الثالث 2012 ما جمموعه 146،451 نزيال، و باملقارنة مع الربع الثالث 
من العام 2011 يتبني اأن هناك ارتفاعا يف عدد النزلء بن�سبة 39.2 %، 

يف حني انخف�س بن�سبة 7 % مقارنة مع الربع الثاين 2012.  

قطاع اإلنشاءات

انخف�ست عدد رخ�س البناء يف الأرا�سي الفل�سطينية خالل الربع الثالث 
من عام 2012 مقارنة بالربع الثاين من عام 2012 بن�سبة 18.8 %، فيما 
ارتفعت بن�سبة 30.6 % مقارنة بالربع الثالث من عام 2011 ، كما و بلغ 
 2012 عام  الثالث من  الربع  املرخ�سة خالل  الأبنية  م�ساحات  جمموع 
الربع  مع  باملقارنة   %  4.1 بن�سبة  مرتفعا  مربع  مرت  األف   805.9 نحو 

الثالث من عام 2011.   

الحواالت الخارجية

الأرا�سي  اىل  و  من  الواردة  و  ال�سادرة  اخلارجية  احلوالت  انخف�ست 
الفل�سطينية خالل الربع الثالث من العام بن�سبة 10.7 % عن الربع ال�سابق. 
لتبلغ 2.5 مليار دولر مع نهاية الربع الثالث )44 % �سادر ، 56 % وارد( 
ال�سادرة  احلوالت  عدد  اجمايل  25.3% من  على  ا�رشائيل  قد ح�سلت  و 

املنفذة و 55.1 % من قيمتها مقابل 22.7 % من احلوالت الواردة. 

األسعار و القوة الشرائية

الفل�سطينية  الرا�سي  يف  امل�ستهلك  لأ�سعار  القيا�سية  الأرقام  �سجلت 
مقارنة   2012 العام  من  الثالث  الربع  خالل   %  1.25 بن�سبة  ارتفاعا 
بالربع الثاين من العام 2012 بينما �سجلت ارتفاعا بن�سبة 3.12 % خالل 
الربع الثالث مقارنة مع الربع املناظر من العام 2011.  كما �سجل الرقم 
 الرقم القيا�سي لأ�سعار اجلملة ارتفاعا بن�سبة 2.43 % خالل القرتة نف�سها.  

الجتماعي  و  القت�سادي  املراقب  من   31 العدد  يف  ورد  ملا  )ملخ�س 
ملعهد اأبحاث ال�سيا�سات القت�سادية الفل�سطيني )ما�س( ، اجلهاز املركزي 
القوى  م�سح  نتائج  و  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  و  الفل�سطيني  لالح�ساء 

العاملة – دورة الربع الرابع 2012 ال�سادر عن الح�ساء الفل�سطيني(.

نبذة اقتصادية  2012
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اأغلق موؤ�رش القد�س على 477.59 نقطة مرتفعا ما قيمته 0.66 نقطة اأي ما 
ن�سبته 0.14 % عن اغالق عام 2011. و على �سعيد التداولت ، ا�ستحوذ 
قطاع اخلدمات على الن�سيب الأكرب من قيمة الأ�سهم املتداولة خالل عام 
2012، و �سكلت قيمة الأ�سهم املتداوله على قطاع اخلدمات ما ن�ســـــــــبته

قطاع  ا�ستحوذ  حني  يف  البور�سة،  يف  التداول  قيم  اجمايل  من   %46  
البنوك و اخلدمات املالية على ن�سبة 31% من اجمايل قيم التداول خالل 
15% من  الثالثة قطاع ال�ستثمار بن�سبة  الفرتة نف�سها، تاله يف املرتبة 
يزال قطاع اخلدمات  ال�سوقية، ل  للقيمة  بالن�سبة  التداول.    قيم  اجمايل 
فقد  للبور�سة،  ال�سوقية  القيمة  اجمايل  من  الكربى  احل�سة  على  ي�سيطر 
ا�ستحوذ على ن�سبة 50% من اجمايل القيمة ال�سوقية للبور�سة و البالغة 

2،859 مليون دولر.  

اأما بالن�سبة اىل موؤ�رش القد�س بنهاية الن�سف الأول لعام 2012 فقد اأغلق 
ن�سبته  ما  اأي  نقطة   32.93 قيمته  ما  منخف�سا  نقطة   444 م�ستوى  عند 

مؤشر القدس بالمقارنة مع مؤشرات األسواق العربية كما في نهاية عام 2012

الن�سيب  على  اخلدمات  قطاع  2011.ا�ستحوذ  العام  اغالق  عن   %6.90
 ،2012 العام  الأول من  الن�سف  املتداولة خالل  الأ�سهم  الأكرب من قيمة 
حيث �سكلت قيمة الأ�سهم املتداولة على �رشكات قطاع اخلدمات ما ن�سبته 
46.11% من اجمايل قيم التداول يف البور�سة، يف حني ا�ستحوذ قطاع 
التداول  29.95% من اجمايل قيم  ن�سبة  املالية على  البنوك و اخلدمات 
بن�سبة  ال�ستثمار  قطاع  الثالثة  املرتبة  يف  تاله  نف�سها،  الفرتة  خالل 

%16.45 من اجمايل قيم التداول.  

. بالنظر اىل املوؤ�رشات العربية فقد اختلف اأداء موؤ�رشات الأ�سواق املالية 
البور�سة  اأن  الوا�سح  من  كان  لكن  و  انخفا�س  و  ارتفاع  بني  العربية 
املوؤ�رش  بارتفاع  العام  نهاية  مع  ارتفاع  قيمة  اأعلى  �سجلت  امل�رشية 
بن�سبة 50.80% عن اغالق املوؤ�رش لعام 2011. يليها موؤ�رش دبي بن�سبة 

ارتفاع بلغت 19.89%. و فيما يلي بع�سا لتلك الأ�سواق: 

 االغالق بنهاية المؤشر 
عام 2012

6801.22السعودية

8358.94قطر

1622.53دبي

2630.86أبو ظبي

5934.32الكويت

5760.84مسقط

1065.61البحرين

477.59فلسطين

5462.42مصر

1957.6عمان

6801.22

1622.53

5934.32

1065.61

5462.42

8358.94

2630.86

5760.84

477.59

1957.6
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مؤشر القدس بالمقارنة مع مؤشرات األسواق العربية كما في نهاية عام 2012

�سهدت البور�سة امل�رشية حت�سنا يف اأحجام التعامالت خالل عام 2012، مؤشر مصر: 
فقد حققت قيمة تداول قدرها 185 مليار جنيه مقارنة بنحو 148 مليار 
جنيه خالل عام 2011، كما حققت كمية تداول قيا�سية بلغت 34 مليار 
2011، و قد  18.5 مليار ورقة مالية يف عام  ورقة مالية مقارنة بنحو 
مليون   5.6 بنحو  مقارنة  عملية  ماليني   6 نحو  العمليات  عدد  �سجلت 

عملية خالل 2011.  

يف مؤشر دبي المالي:  ارتفاع  ن�سبة  اأعلى  حيث  من  خليجيا  الأول  املركز  دبي  �سوق  احتل 
قيمة املوؤ�رش و الثاين عربيا بعد ال�سوق امل�رشية، فقد �سجل موؤ�رش ال�سوق 

يف عام 2012 منوا بن�سبة 19.89% ليغلق عند م�ستوى   1622 نقطة.  
 

بلغ حجم التداول الجمايل يف بور�سة عمان خالل 2012 حوايل 2 مليار  سوق ُعمان المالي: 
دينار اأردين مقارنة مع 2.9 مليار دينار للعام ال�سابق.  اأما على �سعيد 
بن�سبة  املتداوله  الأ�سهم  عدد  انخف�س  فقد   ،2012 عام  خالل  التداولت 
41.1%، فقد بلغ عدد الأ�سهم املتداولة 2.4 مليار �سهم، نفذت من خالل 
975 األف عقد، مقارنة مع 4.1 مليار �سهم مت تداولها خالل عام 2011، 
ال�سهم  دوران  معدل  انخف�س  كذلك  و  عقد.  مليون   1.3 خالل  من  نفذت 

لي�سل اىل 33.9% مقارنة مع 58.2% يف عام 2011.    

العربية  البور�سات  اأع�ساء يف احتاد  �سوقا  ال�سبعة ع�رش  اىل  بالنظر  اأما 
فقد حققت 8 اأ�سواق عربية ارتفاعا يف موؤ�رشاتها بينما حققت ت�سع اأ�سواق 

انخفا�سا يف موؤ�رشاته لعام 2012.
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 مؤشر القدس  ومؤشرات القطاعات 

، والتاأمني  2011، حيث كان موؤ�رشا البنوك واخلدمات املالية  0.14% عن اغالق  477.59 نقطة مرتفعا بن�سبة  2012 على  اغلق موؤ�رش القد�س نهاية 
الوحيدان يف املنطقة اخل�رشاء بارتفاع 9.97% و 3.92 %على التوايل ، بينما انخف�س موؤ�رش ال�ستثمار بن�سبة 8.72% ، و�سهد موؤ�رش ال�سناعة انخفا�سا 
بن�سبة 3.30% ، واخريا �سهد موؤ�رش اخلدمات انخفا�سا بن�سبة 1.89% . وكانت اعلى نقطة و�سل اليها موؤ�رش القد�س يف 2012 عند م�ستوى 489.86 وذلك 

بتاريخ 1/4/2012 ، واأدنى نقطة و�سل اليها موؤ�رش القد�س عند م�ستوى 416.26 نقطة بتاريخ 2012/9/11 .

التغيراالفتتاحاالغالقالمؤشر )لعام 2012(
0.14%477.59476.93مؤشر القدس 

0.08-%253.08253.27العام

9.97%105.3195.76مؤشر البنوك والخدمات الملية

3.30-%63.8165.99مؤشر الصناعة

3.92%47.4745.68مؤشر التأمين 

8.72-%19.1520.98مؤشر االستثمار 

1.89-%49.8950.85مؤشر الخدمات

قيم و أحجام التداول

عقد يف عام 2012 ) 249 ( جل�سة تداول بلغ خاللها عدد ال�سهم املتداول 147,304,208 �سهم منخف�سا بن�سبة %20.18 عن عدد ال�سهم املتداولة يف 
2011 والبالغة 184,544,375 �سهم ، بينما بلغت قيمة ال�سهم املتداولة 273,440,441 دولر مقارنة مع 365,648,215 دولر يف 2011 اي بن�سبة 
انخفا�س بلغت 25.22% وبلغ املعدل اليومي لقيمة ال�سهم املتداولة 1,098,154 دولر يوميا يف عام 2012 مقارنة مع 1,474,388 دولر يوميا يف 

عام 2011 .

التغيرملخص بيانات التداول

20122011
0.14%477.59476.93مؤشر القدس

33.08-%41,44261,928عدد الصفقات

20.18-%147,304,208184,544,375عدد األسهم المتداولة

25.22-%273,440,441365,648,215قيمة االسهم المتداولة )دوالر(

25.52-%1,098,1541,474,388المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة )دوالر(

2.76%2,859,140,3752,782,469,900القيمة السوقية )دوالر(
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الشركات الخمسة األكثر انخفاضًاالشركات الخمسة األكثر ارتفاعًا
%43.48ARAB%-43.86GCOM

%22.89VOIC%-31.68GMC

%21.43ISBK%-28.57AIG

%16.88TNB%-23.23PIIC

%15.97PEC%-20.29NCI

الشركات الخمسة األكثر نشاطا من حيث القيمةالشركات الخمسة األكثر نشاطا من حيث الحجم
30,914,622PADICO100,263,578PALTEL

18,842,101BOP53,093,491BOP

15,017,148ISBK30,524,034PADICO

13,731,826PALTEL16,623,598WATANIYA

13,069,761WATANIYA13,434,095ISBK

PALTEL

BOP

PADICO

WATANIA

ISBK

PADICO

BOP

ISBK

PALTEL

WATANIA

%47

%25

%14

%8

%6

%34

%21

%16

%15

%14

%37

%28

%25

%6

%4

%46

%31

%15

%5

%3

قطاع الخدمات

قطاع البنوك و الخدمات المالية

قطاع اإلستثمار

قطاع الصناعة

قطاع التأمين

الشركات الخمسة األكثر نشاطا من حيث الحجم

عدد األسهم المتداولة 2012

الشركات الخمسة األكثر نشاطا من حيث القيمة

قيمة األسهم المتداولة 2012

عدد القطاع
الشركات

عدد األسهم المتداولة في 
2012

قيمة األسهم المتداولة في 2012 
)دوالر(

القيمة السوقية 31/12/2012 
)دوالر(

954,449,35285,474,771721,684,139قطاع البنوك و الخدمات المالية

78,414,7788,115,012105,291,000قطاع التأمين

841,465,99041,887,995371,606,871قطاع االستثمار

116,740,19513,507,153219,022,649قطاع الصناعة

1336,233,893124,455,5101,441,535,716قطاع الخدمات 

48147,304,208273,440,4412,859,140,375اجمالي السوق

قطاعات بورصة فلسطين

قطاع البنوك و الخدمات المالية

قطاع اإلستثمار

قطاع الخدمات

قطاع التأمين

قطاع الصناعة
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ملخص األداء للشركات المدرجة في بورصة فلسطين النتائج المالية األولية 2012

47عدد الشركات المفصحة ضمن المهلة القانونية 

32عدد الشركات التي حققت أرباحا خالل الفترة 

15عدد الشركات التي منيت بخسائر 

28عدد الشركات التي شهدت تحسنا في نتائجها 

19عدد الشركات التي شهدت تراجعا في نتائجها 

17عدد الشركات التي شهدت ارتفاعا في أسعار أسهمها 

24عدد الشركات التي شهدت تراجعا في أسعار أسهمها 

القيمة السوقية

بلغت القيمة ال�سوقية كما يف نهاية 2012 لبور�سة فل�سطني 2,859,140,375 دولر مقارنة بـ 2,782,469,900 دولر يف نهاية 2011 مرتفعا بن�سبة 
2.76% علما بان قطاع اخلدمات ي�سكل ما ن�سبته 50.42% من اإجمايل القيمة ال�سوقية، يليه قطاع البنوك واخلدمات املالية ي�سكل ما ن�سبته %25.24 
كما يف نهاية 2012 من اإجمايل القيمة ال�سوقية، يليه قطاع الإ�ستثمار الذي ي�سكل ما ن�سبته 12.99% من اإجمايل القيمة ال�سوقية، يليه قطاع ال�سناعة 

الذي ي�سكل ما ن�سبته 7.66% من اإجمايل القيمة ال�سوقية ويليه قطاع التاأمني الذي ي�سكل ما ن�سبته 3.68% من اإجمايل القيمة ال�سوقية.

عدد االسهم 
المتداوله 

قيمة االسهم 
المتداوله 

)دوالر(

عدد 
جلسات 
التداول

عدد 
الصفقات

القيمة السوقيه   
)دوالر(

 التغير الشهريمؤشر القدس

0.16-%18,069,72231,484,886223,6942,779,392,262476.18كانون ثاني

1.27%13,897,42725,944,039214,2442,809,886,028482.22شباط

0.93%15,362,08838,317,246203,7232,834,242,311486.71آذار

3.97-%13,656,16931,276,714223,9252,785,237,755467.41نيسان

3.78-%14,336,82226,286,080223,8002,694,128,664449.74أيار

1.28-%12,141,05316,773,881193,1212,658,405,820444.00حزيران

0.39-%5,444,2707,824,878233,0032,637,626,349442.27تموز

2.23-%5,044,8408,587,006192,3312,599,543,919432.42آب

3.08%7,574,99614,646,430212,9322,658,100,049445.76أيلول

2.93%10,181,69316,344,752193,3552,726,019,199458.84تشرين أول

0.54-%8,620,73811,661,777203,1282,719,002,396456.34تشرين ثاني

4.66%22,974,39044,292,751214,1862,859,140,375477.59كانون أول

0.14%-147,304,208273,440,44124941,4422,859,140,375اجمالي 2012
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 القيمة السوقية إلى
القيمة الدفترية

 القيمة
السوقية

)P/E( إلى 
العائد

معدل دوران
السهم

القيمة السوقية
بالدوالر

القيمة عدد االسهم عدد العقود نسبة التغير
)%(

سعر االغالق
السابق

سعر االغالق أعلى سعر
تداول

أدنى سعر
تداول

عملة التداول رمز السهم إسم الشركة

0.95 22.14 0.42 11,220,000 45,520.53 46,212 73 -12.82 1.17 1.02 1.16 0.9 USD ABRAJ شركة ابراج الوطنية

0.66 --- 4.14 21,509,164 957,293.38 1,035,055 143 -16.44 0.73 0.61 0.72 0.57 JD AHC   املؤسسة العربيــة للفنـــادق

0.77 49.44 11.83 43,858,685 4,485,333.21 5,641,873 1,213 12.2 0.82 0.92 0.92 0.64 USD AIB   البنك االسالمي العربي

0.60 4.75 10.81 8,000,000 1,028,038.05 4,324,831 1,160 -28.57 0.28 0.2 0.38 0.2 USD AIG  اجملموعة األهلية للتأمني

1.98 10.63 0.73 5,331,452 42,954.73 10,941 31 2.86 2.45 2.52 3.25 2.52 JD APC  العربية لصناعة الدهانات

0.66 --- 22.48 5,037,717 1,087,981.85 991,426 517 1.25 0.80 0.81 0.89 0.59 JD AQARIYA العقارية التجارية لالستثمار املساهمة العامة 

0.99 --- 3.08 13,198,594 335,550.42 290,982 143 43.48 0.69 0.99 0.99 0.63 JD ARAB  املستثمرون العرب

0.40 15.26 2.18 575,490 11,711.63 20,703 45 -8.51 0.47 0.43 0.55 0.37 JD ARE   املؤسسة العقارية العربية

1.81 --- 3.15 46,632,432 1,409,365.05 423,134 87 0.41 2.45 2.46 2.46 1.5 JD AZIZA  دواجن فلسطني

2.07 11.79 14.06 400,660,000 53,093,490.63 18,842,101 6,057 3.1 2.90 2.99 3.23 2.57 USD BOP   بنك فلسطني

1.32 14.12 3.75 58,900,461 1,941,600.88 490,926 516 0 3.19 3.19 3.35 2.5 JD BPC  بيرزيت لألدوية

0.44 12.59 7.25 2,062,764 150,441.18 54,388 23 -2.5 2.00 1.95 2 1.86 JD ELECTRODE مصنع الشرق لإللكترود 

0.29 --- 98.67 1,790,587 2,331,005.90 5,521,238 3,079 -43.86 0.57 0.32 0.57 0.29 USD GCOM جلوبال كوم لالتصاالت

0.61 9.22 10.71 14,598,023 1,935,720.33 1,605,858 585 -31.68 1.01 0.69 1.1 0.67 JD GMC  مطاحن القمح الذهبي

1.13 8.11 4.84 6,600,000 297,747.13 266,227 125 4.35 1.15 1.2 1.24 1 USD GUI العاملية املتحدة للتأمني

3.43 --- 0.00 6,000,000 0.00 0 0 -- 1.94 -- -- -- USD HOTEL جراند بارك للفنادق واالستجمام

0.92 11.93 31.83 48,115,651 13,434,095.03 15,017,148 2,104 21.43 0.84 1.02 1.02 0.78 USD ISBK البنك اإلسالمي الفلسطيني

0.61 25.56 10.28 14,668,545 1,579,704.15 1,028,167 894 -18.75 1.28 1.04 1.35 0.99 JD JCC  سجاير القدس

0.92 13.85 7.15 33,765,862 2,721,644.00 429,046 297 -18.4 4.89 3.99 5.24 3.65 JD JPH  القدس للمستحضرات الطبية

0.68 13.47 3.48 7,600,000 302,678.92 348,024 8 -20 0.95 0.76 0.91 0.76 USD JREI  القدس لالستثمارات العقارية

0.78 --- 6.17 3,949,224 208,343.34 431,739 263 8.11 0.37 0.4 0.4 0.28 JD LADAEN   فلسطني لصناعات اللدائن

3.78 --- 0.00 2,496,000 42.72 89 0 -- 0.48 0.48 -- -- USD MIC  املشرق للتأمني

0.60 51.18 10.54 7,590,972 873,233.90 727,544 113 -17.89 0.95 0.78 0.99 0.61 JD NAPCO الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت

0.51 118.32 24.52 2,750,000 731,687.75 1,225,831 374 -20.29 0.69 0.55 0.72 0.5 USD NCI الوطنية لصناعة الكرتون

3.21 15.74 8.03 46,440,000 2,204,292.29 642,276 345 0.78 3.84 3.87 4.38 3.1 USD NIC  التأمني الوطنية

0.89 17.84 7.23 5,064,779 376,200.93 229,769 29 2.73 1.10 1.13 1.26 1.13 JD NSC  مركز نابلس اجلراحي التخصصي

0.47 8.63 12.37 225,000,000 30,524,034.30 30,914,622 6,254 -10.00 1.00 0.9 1.12 0.82 USD PADICO  فلسطني للتنمية واالستثمار

0.96 5.14 23.51 2,907,750 783,337.10 591,088 17 -4.65 0.86 0.82 0.99 0.82 JD PALAQAR بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

1.58 7.47 10.43 956,091,166 100,263,578.17 13,731,826 5,485 -2.65 5.29 5.15 5.58 4.4 JD PALTEL   االتصاالت الفلسطينية

0.81 38.73 1.76 22,819,803 411,058.99 529,353 185 4.11 0.73 0.76 0.86 0.67 USD PCB  البنك التجاري الفلسطيني

1.06 9.89 2.41 82,800,000 1,792,423.35 1,443,110 1,341 15.97 1.19 1.38 1.39 1.12 USD PEC  الفلسطينية للكهرباء

0.75 18.89 1.04 48,230,000 520,819.26 551,215 68 -6.19 0.97 0.91 1 0.84 USD PIBC   بنك االستثمار الفلسطيني

1.57 14.75 43.84 7,000,000 3,109,261.00 2,191,800 5 -6.67 1.50 1.4 1.5 1.4 USD PICO شركة فلسطني للتأمني

1.90 --- 6.35 6,827,106 434,193.34 307,441 94 0 1.00 1 1.04 1 JD PID  الفلسطينية لالستثمار واالمناء

0.74 30.20 8.33 31,470,376 2,870,756.00 1,561,568 846 -23.23 1.55 1.19 1.57 1.12 JD PIIC  فلسطني لالستثمار الصناعي

0.62 --- 0.39 5,430,182 19,551.57 27,372 31 -8.33 0.60 0.55 0.61 0.46 JD PLAZA العربية الفلسطينية ملراكز التسوق

0.81 48.31 34.84 17,000,000 6,960,523.41 6,968,137 17 -5.56 0.90 0.85 1.05 0.85 USD PMHC فلسطني لتمويل الرهن العقاري

0.67 10.74 6.33 62,953,079 4,157,379.51 4,033,975 1,906 0 0.70 0.7 0.79 0.59 JD PRICO  فلسطني لالستثمار العقاري

4.58 --- 2.07 51,000,000 1,038,174.00 206,500 94 -- -- 5.1 5.2 5 USD PSE سوق فلسطني لألوراق املالية

0.82 9.82 1.48 45,000,000 685,371.85 739,229 345 -11.76 1.02 0.9 1.04 0.84 USD QUDS  بنك القدس

1.07 --- 7.46 12,693,933 900,612.31 223,800 48 7.14 2.80 3 3.09 2.75 JD RSR شركة مصايف رام اهلل

1.04 34.70 8.59 8,755,000 741,320.16 730,063 156 6.19 0.97 1.03 1.06 0.97 USD TIC التكافل الفلسطينية للتأمني

1.54 79.19 11.91 45,000,000 4,845,904.41 5,953,796 1,591 16.88 0.77 0.9 0.92 0.73 USD TNB البنك الوطني

1.01 17.85 2.59 26,000,000 734,310.24 259,492 20 -11.56 2.94 2.6 2.95 2.6 USD TRUST  ترست العاملية للتأمني

0.39 19.29 9.43 19,520,000 2,175,421.07 3,017,952 1,096 -12.86 0.70 0.61 0.9 0.58 USD UCI  االحتاد لإلعمار واالستثمار

1.73 10.81 7.82 28,772,915 1,912,457.70 312,621 49 22.89 4.15 5.1 5.1 3.6 JD VOIC   مصانع الزيوت النباتية

1.05 --- 4.52 7,792,664 350,677.24 293,959 904 0 0.85 0.85 0.89 0.79 JD WASSEL  الفلسطينية للتوزيع واخلدمات اللوجستية

2.40 --- 5.07 327,660,000 16,623,598.36 13,069,761 2,666 -1.55 1.29 1.27 1.3 1.07 USD WATANIYA شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

2,859,140,375 273,440,441 147,304,208 41,442 

ملخص التداول للشركات المدرجة - بورصة فلسطين للعام 2012
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 القيمة السوقية إلى
القيمة الدفترية

 القيمة
السوقية

)P/E( إلى 
العائد

معدل دوران
السهم

القيمة السوقية
بالدوالر

القيمة عدد االسهم عدد العقود نسبة التغير
)%(

سعر االغالق
السابق

سعر االغالق أعلى سعر
تداول

أدنى سعر
تداول

عملة التداول رمز السهم إسم الشركة

0.95 22.14 0.42 11,220,000 45,520.53 46,212 73 -12.82 1.17 1.02 1.16 0.9 USD ABRAJ شركة ابراج الوطنية

0.66 --- 4.14 21,509,164 957,293.38 1,035,055 143 -16.44 0.73 0.61 0.72 0.57 JD AHC   املؤسسة العربيــة للفنـــادق

0.77 49.44 11.83 43,858,685 4,485,333.21 5,641,873 1,213 12.2 0.82 0.92 0.92 0.64 USD AIB   البنك االسالمي العربي

0.60 4.75 10.81 8,000,000 1,028,038.05 4,324,831 1,160 -28.57 0.28 0.2 0.38 0.2 USD AIG  اجملموعة األهلية للتأمني

1.98 10.63 0.73 5,331,452 42,954.73 10,941 31 2.86 2.45 2.52 3.25 2.52 JD APC  العربية لصناعة الدهانات

0.66 --- 22.48 5,037,717 1,087,981.85 991,426 517 1.25 0.80 0.81 0.89 0.59 JD AQARIYA العقارية التجارية لالستثمار املساهمة العامة 

0.99 --- 3.08 13,198,594 335,550.42 290,982 143 43.48 0.69 0.99 0.99 0.63 JD ARAB  املستثمرون العرب

0.40 15.26 2.18 575,490 11,711.63 20,703 45 -8.51 0.47 0.43 0.55 0.37 JD ARE   املؤسسة العقارية العربية

1.81 --- 3.15 46,632,432 1,409,365.05 423,134 87 0.41 2.45 2.46 2.46 1.5 JD AZIZA  دواجن فلسطني

2.07 11.79 14.06 400,660,000 53,093,490.63 18,842,101 6,057 3.1 2.90 2.99 3.23 2.57 USD BOP   بنك فلسطني

1.32 14.12 3.75 58,900,461 1,941,600.88 490,926 516 0 3.19 3.19 3.35 2.5 JD BPC  بيرزيت لألدوية

0.44 12.59 7.25 2,062,764 150,441.18 54,388 23 -2.5 2.00 1.95 2 1.86 JD ELECTRODE مصنع الشرق لإللكترود 

0.29 --- 98.67 1,790,587 2,331,005.90 5,521,238 3,079 -43.86 0.57 0.32 0.57 0.29 USD GCOM جلوبال كوم لالتصاالت

0.61 9.22 10.71 14,598,023 1,935,720.33 1,605,858 585 -31.68 1.01 0.69 1.1 0.67 JD GMC  مطاحن القمح الذهبي

1.13 8.11 4.84 6,600,000 297,747.13 266,227 125 4.35 1.15 1.2 1.24 1 USD GUI العاملية املتحدة للتأمني

3.43 --- 0.00 6,000,000 0.00 0 0 -- 1.94 -- -- -- USD HOTEL جراند بارك للفنادق واالستجمام

0.92 11.93 31.83 48,115,651 13,434,095.03 15,017,148 2,104 21.43 0.84 1.02 1.02 0.78 USD ISBK البنك اإلسالمي الفلسطيني

0.61 25.56 10.28 14,668,545 1,579,704.15 1,028,167 894 -18.75 1.28 1.04 1.35 0.99 JD JCC  سجاير القدس

0.92 13.85 7.15 33,765,862 2,721,644.00 429,046 297 -18.4 4.89 3.99 5.24 3.65 JD JPH  القدس للمستحضرات الطبية

0.68 13.47 3.48 7,600,000 302,678.92 348,024 8 -20 0.95 0.76 0.91 0.76 USD JREI  القدس لالستثمارات العقارية

0.78 --- 6.17 3,949,224 208,343.34 431,739 263 8.11 0.37 0.4 0.4 0.28 JD LADAEN   فلسطني لصناعات اللدائن

3.78 --- 0.00 2,496,000 42.72 89 0 -- 0.48 0.48 -- -- USD MIC  املشرق للتأمني

0.60 51.18 10.54 7,590,972 873,233.90 727,544 113 -17.89 0.95 0.78 0.99 0.61 JD NAPCO الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت

0.51 118.32 24.52 2,750,000 731,687.75 1,225,831 374 -20.29 0.69 0.55 0.72 0.5 USD NCI الوطنية لصناعة الكرتون

3.21 15.74 8.03 46,440,000 2,204,292.29 642,276 345 0.78 3.84 3.87 4.38 3.1 USD NIC  التأمني الوطنية

0.89 17.84 7.23 5,064,779 376,200.93 229,769 29 2.73 1.10 1.13 1.26 1.13 JD NSC  مركز نابلس اجلراحي التخصصي

0.47 8.63 12.37 225,000,000 30,524,034.30 30,914,622 6,254 -10.00 1.00 0.9 1.12 0.82 USD PADICO  فلسطني للتنمية واالستثمار

0.96 5.14 23.51 2,907,750 783,337.10 591,088 17 -4.65 0.86 0.82 0.99 0.82 JD PALAQAR بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

1.58 7.47 10.43 956,091,166 100,263,578.17 13,731,826 5,485 -2.65 5.29 5.15 5.58 4.4 JD PALTEL   االتصاالت الفلسطينية

0.81 38.73 1.76 22,819,803 411,058.99 529,353 185 4.11 0.73 0.76 0.86 0.67 USD PCB  البنك التجاري الفلسطيني

1.06 9.89 2.41 82,800,000 1,792,423.35 1,443,110 1,341 15.97 1.19 1.38 1.39 1.12 USD PEC  الفلسطينية للكهرباء

0.75 18.89 1.04 48,230,000 520,819.26 551,215 68 -6.19 0.97 0.91 1 0.84 USD PIBC   بنك االستثمار الفلسطيني

1.57 14.75 43.84 7,000,000 3,109,261.00 2,191,800 5 -6.67 1.50 1.4 1.5 1.4 USD PICO شركة فلسطني للتأمني

1.90 --- 6.35 6,827,106 434,193.34 307,441 94 0 1.00 1 1.04 1 JD PID  الفلسطينية لالستثمار واالمناء

0.74 30.20 8.33 31,470,376 2,870,756.00 1,561,568 846 -23.23 1.55 1.19 1.57 1.12 JD PIIC  فلسطني لالستثمار الصناعي

0.62 --- 0.39 5,430,182 19,551.57 27,372 31 -8.33 0.60 0.55 0.61 0.46 JD PLAZA العربية الفلسطينية ملراكز التسوق

0.81 48.31 34.84 17,000,000 6,960,523.41 6,968,137 17 -5.56 0.90 0.85 1.05 0.85 USD PMHC فلسطني لتمويل الرهن العقاري

0.67 10.74 6.33 62,953,079 4,157,379.51 4,033,975 1,906 0 0.70 0.7 0.79 0.59 JD PRICO  فلسطني لالستثمار العقاري

4.58 --- 2.07 51,000,000 1,038,174.00 206,500 94 -- -- 5.1 5.2 5 USD PSE سوق فلسطني لألوراق املالية

0.82 9.82 1.48 45,000,000 685,371.85 739,229 345 -11.76 1.02 0.9 1.04 0.84 USD QUDS  بنك القدس

1.07 --- 7.46 12,693,933 900,612.31 223,800 48 7.14 2.80 3 3.09 2.75 JD RSR شركة مصايف رام اهلل

1.04 34.70 8.59 8,755,000 741,320.16 730,063 156 6.19 0.97 1.03 1.06 0.97 USD TIC التكافل الفلسطينية للتأمني

1.54 79.19 11.91 45,000,000 4,845,904.41 5,953,796 1,591 16.88 0.77 0.9 0.92 0.73 USD TNB البنك الوطني

1.01 17.85 2.59 26,000,000 734,310.24 259,492 20 -11.56 2.94 2.6 2.95 2.6 USD TRUST  ترست العاملية للتأمني

0.39 19.29 9.43 19,520,000 2,175,421.07 3,017,952 1,096 -12.86 0.70 0.61 0.9 0.58 USD UCI  االحتاد لإلعمار واالستثمار

1.73 10.81 7.82 28,772,915 1,912,457.70 312,621 49 22.89 4.15 5.1 5.1 3.6 JD VOIC   مصانع الزيوت النباتية

1.05 --- 4.52 7,792,664 350,677.24 293,959 904 0 0.85 0.85 0.89 0.79 JD WASSEL  الفلسطينية للتوزيع واخلدمات اللوجستية

2.40 --- 5.07 327,660,000 16,623,598.36 13,069,761 2,666 -1.55 1.29 1.27 1.3 1.07 USD WATANIYA شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

2,859,140,375 273,440,441 147,304,208 41,442 

ملخص التداول للشركات المدرجة  - بورصة فلسطين للعام 2012
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قطاع البنوك والخدمات المالية )دوالر أمريكي(

الرمز الشركة
أدنى 
سعر 
تداول

أعلى 
سعر 
تداول

سعر  
االغالق 
2012

سعر 
االغالق 
2011

التغير
عدد 

العقود
عدد األسهم

قيمة 
األسهم 

المتداولة 
)دوالر(

القيمة 
السوقية 
)دوالر(  

2012/12/31

AIB0.640.920.920.82%12.2 1,213 5,641,8734,485,333 43,858,685  البنك االسالمي العربي

BOP2.573.232.992.90%3.10 6,057 18,842,10153,093,491 400,660,000  بنك فلسطين

ISBK0.781.021.020.84%21.43 2,104 15,017,14813,434,095 48,115,651البنك اإلسالمي الفلسطيني

PCB0.670.860.760.73%4.11 185 529,353411,059 22,819,803 البنك التجاري الفلسطيني

PIBC0.841.000.910.97%-6.19 68 551,215520,819 48,230,000  بنك االستثمار الفلسطيني

فلسطين لتمويل الرهن 
العقاري

PMHC0.851.050.850.90%-5.56 17 6,968,1376,960,523 17,000,000

PSE5.005.205.10---- 94 206,5001,038,174 51,000,000سوق فلسطين لألوراق المالية

QUDS0.841.040.901.02%-11.76 345 739,229685,372 45,000,000 بنك القدس

TNB0.730.920.900.77%16.88 1,591 5,953,7964,845,904 45,000,000البنك الوطني

اجمالي قطاع البنوك 
والخدمات المالية

 54,449,35285,474,771 721,684,139

القيمة السوقية 2012/12/31 قيمة األسهم المتداولة 2012 عددد األسهم المتداولة 2012

PSE            0%

QUDS        1%

PSE            1%

QUDS        1%

PSE            7%

QUDS        6%

TNB          11%TNB           6%TNB           6%

PIBC          1%

PMH         13%

PIBC          1%

PMH         8%

PIBC          7%

PMH         2%

ISBK          28%

PCB           1%

ISBK          16%

PCB           0%

ISBK          7%

PCB           3%

AIB           10%

BOP          35%

AIB           5%

BOP          62%

AIB           6%

BOP          56%
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قيمة األسهم المتداولة 2012

قطاع الصناعة )دينار أردني( باستثناء NCI بالدوالر

الرمز الشركة
أدنى 
سعر 
تداول

أعلى 
سعر 
تداول

سعر 
االغالق 
2012

سعر 
االغالق 
2011

عدد التغير
العقود

عدد 
األسهم

قيمة األسهم 
المتداولة 

)دوالر(

القيمة 
السوقية 

)دوالر( 

APC2.523.252.522.45%2.86 31 10,94142,955 5,331,452 العربية لصناعة الدهانات

AZIZA1.52.462.462.45%0.41 87 423,1341,409,365 46,632,432 دواجن فلسطين

BPC2.53.353.193.19%0 516 490,9261,941,601 58,900,461 بيرزيت لألدوية

-ELECمصنع الشرق لإللكترود
TRODE1.8621.952.00%-2.5 23 54,388150,441 2,062,764

GMC0.671.10.691.01%-31.68 585 1,605,8581,935,720 14,598,023 مطاحن القمح الذهبي

JCC0.991.351.041.28%-18.75 894 1,028,1671,579,704 14,668,545 سجاير القدس

 القدس للمستحضرات 
الطبية

JPH3.655.243.994.89%-18.4 297 429,0462,721,644 33,765,862

LADAEN0.280.40.40.37%8.11 263 431,739208,343 3,949,224  فلسطين لصناعات اللدائن

الشركة الوطنية لصناعة 
األلمنيوم والبروفيالت

NAPCO0.610.990.780.95%-17.89 113 727,544873,234 7,590,972

NCI0.50.720.550.69%-20.29 374 1,225,831731,688 2,750,000الوطنية لصناعة الكرتون

VOIC3.65.15.14.15%22.89 49 312,6211,912,458 28,772,915  مصانع الزيوت النباتية

219,022,649 13,507,153 6,740,195 اجمالي قطاع الصناعة

BPC                    27%

ELECTRODE      1%

BPC                    14%

ELECTRODE      1%

BPC                    7%

ELECTRODE      1%

APC                    2%

AZIZA                 21%

APC                    0%

AZIZA                 11%

APC                    0%

AZIZA                 6%

GMC                  7% GMC                  14% GMC                  24%

عددد األسهم المتداولة 2012

NAPCO           2%

NCI                  4%

NAPCO           2%

NCI                  7%

NAPCO           7%

NCI                  11%

VOIC                1%

BPC                 13%

VOIC                5%

BPC                 14%

VOIC                18%

BPC                 5%

JPH                 7%

LANDAEN      15%

JPH                 12%

LANDAEN      20%

JPH                 15%

LANDAEN      6%

القيمة السوقية 2012/12/31
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قطاع التأمين )دوالر أمريكي(

الرمز الشركة
أدنى 
سعر 
تداول

أعلى 
سعر 
تداول

سعر 
االغالق 
2012

سعر 
االغالق 
2011

عدد التغير
العقود

عدد 
األسهم

قيمة األسهم 
المتداولة 

)دوالر(

القيمة 
السوقية 

)دوالر( 

AIG0.200.380.200.28%-28.57 1,160 4,324,8311,028,038 8,000,000 المجموعة األهلية للتأمين

GUI1.001.241.201.15%4.35 125 266,227297,747 6,600,000العالمية المتحدة للتأمين

MIC----0.480.48-- 0 8943 2,496,000 المشرق للتأمين

NIC3.104.383.873.84%0.78 345 642,2762,204,292 46,440,000 التأمين الوطنية

PICO1.401.501.401.50%-6.67 5 2,191,8003,109,261 7,000,000شركة فلسطين للتأمين

TIC0.971.061.030.97%6.19 156 730,063741,320 8,755,000التكافل الفلسطينية للتأمين 

TRUST2.602.952.602.94%-11.56 20 259,492734,310 26,000,000 ترست العالمية للتأمين

105,291,000 8,115,012 8,414,778 اجمالي قطاع التأمين 

القيمة السوقية 2012/12/31 قيمة األسهم المتداولة 2012

TRUST       9%TRUST       25%

PICO          38%

TIC             9%

PICO          7%

TIC             8%

MIC            0%

NIC              27%

MIC            2%

NIC              44%

AIG             13%

GUI              4%

AIG             8%

GUI              6%

عددد األسهم المتداولة 2012

TRUST       3%

PICO          26%

TIC             9%

MIC            0%

NIC              8%

AIG             51%

GUI              3%
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قطاع االستثمار

الرمز الشركة
أدنى 
سعر 
تداول

أعلى 
سعر 
تداول

سعر 
االغالق 
2012

سعر 
االغالق 
2011

عدد التغير
العقود

عدد 
األسهم

قيمة األسهم 
المتداولة 

)دوالر(

القيمة 
السوقية 

)دوالر( 

AQARIYA0.590.890.810.80%1.25 517 991,4261,087,982 5,037,717العقارية التجارية لالستثمار 

ARAB0.630.990.990.69%43.48 143 290,982335,550 13,198,594 المستثمرون العرب

JREI $0.760.910.760.95%-20.00 8 348,024302,679 7,600,000 القدس لالستثمارات العقارية

PADICO $0.821.120.91.00%-10.00 6,254 30,914,62230,524,034 225,000,000 فلسطين للتنمية واالستثمار

PID1.001.041.001.000% 94 307,441434,193 6,827,106 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

PIIC1.121.571.191.55%-23.23 846 1,561,5682,870,756 31,470,376 فلسطين لالستثمار الصناعي

PRICO0.590.790.700.700% 1,906 4,033,9754,157,380 62,953,079 فلسطين لالستثمار العقاري

UCI $0.580.900.610.70-12.86% 1,096 3,017,9522,175,421 19,520,000 االتحاد لإلعمار واالستثمار

371,606,871 41,887,995 41,465,990 اجمالي قطاع االستثمار

قيمة األسهم المتداولة 2012 عددد األسهم المتداولة 2012

PRICO       10%

$UCI          7%

AQARIA         2%

ARAB             1%

PID            1%

PIIC           4%

$ JREI            1%

$ PADICO        74%

القيمة السوقية 2012/12/31

PRICO       17%

$UCI          5%

PRICO       10%

$UCI          5%

AQARIA         1%

ARAB             4%

AQARIA         2%

ARAB             1%

PID            2%

PIIC           8%

PID            1%

PIIC           7%

$ JREI            2%

$ PADICO        61%

$ JREI            1%

$ PADICO        73%
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قطاع الخدمات

الرمز الشركة
أدنى 
سعر 
تداول

أعلى 
سعر 
تداول

سعر 
االغالق 
2012

سعر 
االغالق 
2011

عدد التغير
العقود

عدد 
األسهم

قيمة 
األسهم 

المتداولة 
)دوالر(

القيمة 
السوقية 

)دوالر( 

ABRAJ $0.901.161.021.17%-12.82 73 46,21245,521 11,220,000شركة ابراج الوطنية

AHC0.570.720.610.73%-16.44 143 1,035,055957,293 21,509,164  المؤسسة العربيــة للفنـــادق

ARE0.370.550.430.47%-8.51 45 20,70311,712 575,490  المؤسسة العقارية العربية

GCOM $0.290.570.320.57%-43.86 3,079 5,521,2382,331,006 1,790,587جلوبال كوم لالتصاالت

HOTEL $------1.94-- 0 00 6,000,000جراند بارك للفنادق واالستجمام

NSC1.131.261.131.10%2.73 29 229,769376,201 5,064,779 مركز نابلس الجراحي التخصصي

PALAQAR0.820.990.820.86%-4.65 17 591,088783,337 2,907,750بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

PALTEL4.405.585.155.29%-2.65 5,485 13,731,826100,263,578 956,091,166  االتصاالت الفلسطينية

PEC $1.121.391.381.19%15.97 1,341 1,443,1101,792,423 82,800,000 الفلسطينية للكهرباء

PLAZA0.460.610.550.60%-8.33 31 27,37219,552 5,430,182العربية الفلسطينية لمراكز التسوق

RSR2.753.093.002.80%7.14 48 223,800900,612 12,693,933شركة مصايف رام اهلل

 الفلسطينية للتوزيع والخدمات 
اللوجستية

WASSEL0.790.890.850.850 904 293,959350,677 7,792,664

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 
لالتصاالت

WATANIYA 

$
1.071.301.271.29%-1.55 2,666 13,069,76116,623,598 327,660,000

1,441,535,716 124,455,510 36,233,893 اجمالي قطاع الخدمات 

قيمة األسهم المتداولة 2012 القيمة السوقية 2012/12/31عددد األسهم المتداولة 2012

PEC                   1%

PLAZA               2%

PEC                   1%

PLAZA              0%

PEC                   3%

PLAZA              0%

RSR                   0%

WASSEL           0%

RSR                   2%

WASSEL           0%

RSR                   15%

WASSEL            1%

PALAQAR         23%

PALTEL              2%

PALAQAR         13%

PALTEL              0%

PALAQAR         36%

PALTEL              0%

ARE                   6%

GCOM                0%

ARE                    1%

GCOM                0%

ARE                   4%

GCOM               0%

HOTEL               1%

NSC                   1%

HOTEL               1%

NSC                  0%

HOTEL               0%

NSC                   1%

WATANIYA       0% WATANIYA       0% WATANIYA       0%

ABRAJ              0%

AHC                  66%

ABRAJ               1%

AHC                   81%

ABRAJ               2%

AHC                  38%
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رأس املالاسم الشركةالرمز

صافي الربح

التغير

حصة السهم EPSالقيمة الدفترية  B.Vحقوق املساهمني
P/E 

�مكرر الربحية

2012

P/B.V 
القيمة 

السوقية الى 
�الدفترية
2012 

سعر االغالق

التغير

عدد االسهم 
املتداولة حتى 
نهاية العام 

2012

قيمة االسهم 
املتداولة حتى 

نهاية العام 2012 
)دوالر(

20122011201220112012201120122011  20122011

قطاع االستثمار

AQARIYA1,087,982 991,426 1.25%0.80 0.81 0.81 -0.011 )0.024(0.98 1.01 5,416,722 4,432,238 272.91-%60,823  105,167-4,409,558العقارية التجارية لالستثمار

ARAB335,550 290,982 43.48%0.69 0.99 0.99 -0.044 )0.007(1.00 1.00 9,485,888 9,474,531 115.41-%415,179  63,963-9,452,328املستثمرون العرب

JREI $302,679 348,024 20.00-%0.95 0.76 0.73 -0.056 )0.038(1.12 1.04 11,180,574 10,398,386 167.82-%564,245  382,650-10,000,000القدس لالستثمارات العقارية

PADICO $30,524,034 30,914,622 10.00-%1.00 0.90 0.63 11.94 0.104 0.075 1.61 1.59 27.65398,503,000401,597,000-%26,082,000  250,000,00018,870,000فلسطني للتنمية واالستثمار

PID434,193 307,441 0.00%1.00 1.00 2.06 54.35 )0.018(0.018 0.52 0.58 2,527,281 2,807,305 419.09%87,757-  4,840,419280,024الفلسطينية لالستثمار واالمناء

PIIC2,870,756 1,561,568 23.23-%1.55 1.19 0.85 30.28 0.04 0.04 1.35 1.40 25,220,828 26,322,667 0.07-%738,705  18,750,000738,176فلسطني لالستثمار الصناعي

PRICO4,157,380 4,033,975 0.00%0.70 0.70 0.56 -0.086 )0.011(1.33 1.26 64,649,789 80,359,388 117.62-%4,157,035  732,363-63,762,486فلسطني لالستثمار العقاري

UCI $2,175,421 3,017,952 12.86-%0.70 0.61 0.49 30.05 0.046 0.020 1.24 1.24 49,405,681 39,588,233 64.57-%1,838,582  32,000,000651,418االحتاد لالعمار واالستثمار

      قطاع البنوك واخلدمات املالية      قطاع البنوك واخلدمات املالية  

AIB $ 4,485,333 5,641,873 12.20%0.82 0.92 0.76 47.67 0.019 0.019 1.19 1.21 56,853,438 57,906,881 3.99%887,058  47,672,484922,426البنك االسالمي العربي

BOP $53,093,491 18,842,101 3.10%2.90 2.99 1.82 10.45 0.283 0.286 1.62 1.64 193,827,503 220,390,050 12.85%33,980,673  134,000,00038,347,397بنك فلسطني

ISBK $13,434,095 15,017,148 21.43%0.84 1.02 0.84 9.00 0.088 0.113 1.13 1.22 52,080,504 57,428,754 32.57%4,034,147  47,172,2075,348,250البنك االسالمي الفلسطيني

PCB $411,059 529,353 4.11%0.73 0.76 0.81 380.00 0.02 0.002 0.93 0.93 28,066,455 28,068,650 89.45-%589,127  30,026,05662,167البنك التجاري الفلسطيني

PIBC $520,819 551,215 6.19-%0.97 0.91 0.73 26.45 0.05 0.034 1.22 1.24 64,405,029 65,934,527 28.47-%2,552,984  53,000,0001,826,277بنك االستثمار الفلسطيني

PMHC $6,960,523 6,968,137 5.56-%0.90 0.85 0.79 37.61 0.02 0.02 1.05 1.07 21,006,115 21,472,843 28.66%351,863  20,000,000452,691فلسطني لتمويل الرهن العقاري

PSE $1,038,174 206,500 --5.10 4.98 -)0.027()0.070(1.11 1.02 11,131,678 10,236,038 163.34-%266,275-701,201-10,000,000سوق فلسطني لألوراق املالية

QUDS $685,372 739,229 11.76-%1.02 0.90 0.78 13.78 0.092 0.07 1.09 1.16 54,578,746 57,985,686 28.68-%4,581,794  50,000,0003,267,925بنك القدس

TNB $4,845,904 5,953,796 16.88%0.77 0.90 0.87 22.22 0.019 0.041 0.98 1.03 29,259,567 51,321,193 255.66%568,262  49,875,6422,021,100البنك الوطني

قطاع التأمنيقطاع التأمني

AIG $1,028,038 4,324,831 28.57-%0.28 0.20 0.63 -0.050 )0.016(0٫320٫40 13,312,666 12,676,327 137.96-%1,684,443 639,340-10,000,000اجملموعة األهلية للتأمني

GUI $297,747 266,227 4.35%1.15 1.20 0.75 2.71 0.163 0.442 1.17 1.60 5,852,036 8,790,773 %813,840198.98  5,500,0002,433,201العاملية املتحدة للتأمني

MIC $43 89 0.00%0.48 0.48 7.78 -)0.348()0.163(0.24-0.06 764,363-321,071 %1,113,48923.87-847,672-5,200,000املشرق للتأمني

NIC $2,204,292 642,276 0.78%3.84 3.87 1.97 9.77 0.3960.30 2.04 1.96 20,412,967 23,530,996 %3,007,94258.13  12,000,0004,756,330التأمني الوطنية

PICO $3,109,261 2,191,800 6.67-%1.50 1.40 1.71 -0.095 )0.089(0.89 0.82 4,450,089 4,092,342 194.16-%474,666 446,937-5,000,000فلسطني للتأمني

TIC $741,320 730,063 6.19%0.97 1.03 0.96 9.39 0.030 0.110 1.00 1.08 8,458,145 9,140,397 %252,286269.61  8,500,000932,465 التكافل الفلسطينية للتامني

TRUST $734,310 259,492  11.56-%2.94 2.60 0.98 14.72 0.146 0.177 2.53 2.67 25,323,769 26,661,895 %1,456,53721.27  10,000,0001,766,295ترست العاملية للتامني

قطاع اخلدماتقطاع اخلدمات

ABRAJ $45,521 46,212 12.82-%1.17 1.02 0.93 50.25 0.051 0.020 1.18 1.10 11,793,683 12,090,403 55.82-%506,746  11,000,000223,887ابراج الوطنية

AHC957,293 1,035,055 16.44-%0.73 0.61 0.79 -)0.074()0.040(0.82 0.78 20,523,274 19,396,371 %1,852,67146.35-994,006-25,000,000املؤسسة العربية للفنادق

ARE11,712 20,703 8.51-%0.47 0.43 0.41 27.04 0.028 0.016 1.08 1.05 1,022,123 994,253 43.43-%26,740  948,89015,127املؤسسة العقارية العربية

GCOM $2,331,006 5,521,238 43.86-%0.57 0.32 0.35 -)0.132()0.200(0.64 0.91 6,263,745 5,114,107 %1,284,55112.83-1,119,787 -5,595,585جلوبال كوم لالتصاالت

HOTEL $1.94 -0.00 )0.522()0.169(1.12 1.10 3,904,142 5,508,064 %1,828,38153.73-846,079 -5,000,000جراند بارك للفنادق واالستجمام-

NSC376,201 229,769 2.73%1.10 1.13 0.79 7.10 0.063 0.159 1.27 1.43 4,028,409 4,540,928 %201,312151.42  3,177,813506,138مركز نابلس اجلراحي التخصصي

PALAQAR783,337 591,088 4.65-%0.86 0.82 0.95 68.91 0.159 0.012 0.85 0.87 2,145,299 2,175,433 92.48-%400,821  2,514,14130,134بال عقار لتطوير وادارة وتشغيل العقارات

PALTEL100,263,578 13,731,826 2.65-%5.29 5.15 1.49 8.25 0.689 0.624 3.26 3.46 428,730,000 456,073,000 9.49-%90,744,000  131,625,00082,132,000االتصاالت الفلسطينية

PEC $1,792,423 1,443,110 15.97%1.19 1.38 1.03 9.84 0.140 0.140 1.30 1.34 78,142,811 80,557,352 0.48%8,374,034  60,000,0008,414,541الفلسطينية للكهرباء

PLAZA19,552 27,372 8.33-%0.60 0.55 0.73 -)0.151()0.134(0.89 0.75 6,211,821 5,271,945 10.95%1,055,450-939,876-7,000,000العربية الفلسطينية ملراكز التسوق

RSR900,612 223,800 7.14%2.80 3.00 170.451٫08 )0.007(0.018 2.80 2.78 8,398,445 8,351,581 361.73%20,193- 3,000,00052,852مصايف رام اهلل

WASSEL350,677 293,959 0.00%0.85 0.85 0.98 -)0.281()0.055(0.70 0.87 4,552,941 5,622,513 80.48%1,823,439-355,888-6,500,000الفلسطينية للتوزيع واخلدمات اللوجستيه

WATANIYA $16,623,598 13,069,761 1.55-%1.29 1.27 2.91 -)0.101()0.092(0.53 0.44 136,517,071 112,690,881 8.99%26,179,253-23,826,190-258,000,000موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

قطاع الصناعةقطاع الصناعة

APC42,955 10,941 2.86%2.45 2.52 1.49 8.14 0.237 0.310 1.53 1.69 2,296,195 2,530,754 30.54%355,743  1,500,000464,385العربية لصناعة الدهانات

AZIZA1,409,365 423,134 0.41%2.45 2.46 1.70 48.43 )0.022(0.051 1.36 1.45 18,301,059 19,434,219 328.86%298,790- 13,440,000683,797دواجن فلسطني

BPC1,941,601 490,926 0.00%3.19 3.19 11.851٫22 0.226 0.269 2.44 2.61 31,930,959 34,141,069 19.10%2,958,471  13,091,0453,523,427بيرزيت لألدوية

ELECTRODE150,441 54,388 2.50-%2.00 1.95 0.46 14.71 0.172 0.133 4.29 4.29 3,220,274 3,214,215 22.92-%129,043  750,00099,465مصنع الشرق لاللكترود

GMC1,935,720 1,605,858 31.68-%1.01 0.69 0.63 23.15 0.075 0.030 1.13 1.10 16,975,776 16,511,719 60.05-%1,122,269  15,000,000448,341مطاحن القمح الذهبي

JCC1,579,704 1,028,167 18.75-%1.28 1.04 0.49 5.96 0.04 0.17 1.71 2.10 17,108,820 21,024,775 328.65%406,927  10,000,0001,744,295سجاير القدس

JPH2,721,644 429,046 18.40-%4.89 3.99 1.00 45.34 0.326 0.088 4.80 4.00 23,981,892 24,006,891 67.56-%1,628,074  6,000,000528,091القدس للمستحضرات الطبية

LADAEN208,343 431,739 8.11%0.37 0.40 1.00 -)0.065()0.083(0.48 0.40 3,393,091 2,812,268 27.47-%455,672-580,823-7,000,000فلسطني لصناعة اللدائن

NAPCO الوطنية لصناعة األلومنيوم والبروفيالت
»نابكو«

6,900,000158,240  105,167%50.47 9,125,331 8,967,091 1.32 1.30 0.02 0.02 34.06 0.59 0.78 0.95%-17.89 727,544 873,234

NCI $731,688 1,225,831 20.29-%0.69 0.55 0.50 26.32 0.005 0.021 1.07 1.09 5,365,300 5,464,679 350.54%23,242  5,000,000104,714الوطنية لصناعة الكرتون

VOIC1,912,458 312,621 22.89%4.15 5.10 1.50 7.66 0.472 0.666 2.94 3.41 11,745,262 13,630,478 41.15%1,887,069  4,000,0002,663,526مصانع الزيوت النباتية

*صافي الربح في اجلدول السابق هو الربح العائد ملساهمي الشركة االم، و حقوق املساهمني ال تشمل حقوق االقلية، القيمة االسمية لسهم اجملموعة االهلية للتامني 0.25 دوالر. مت ادراج شركة سوق فلسطني لالوراق املالية بتاريخ 2012/04/04، بينما مت ادراج شركة بال عقار بتاريخ 2012/07/03.

جميع املعلومات الواردة قد مت اعدادها و نشرها بقصد توفير املعلومات وال يجب ان تعتبر مبثابة مشورة في مجال االستثمار. النتائج السابقة ال تشير بالضرورة للنتائج املستقبلية. ال تضمن الشركة املتحدة لألوارق املالية دقة هذا التقرير، كما ان جميع املعلومات خاضعة لتعديل دون اي اشعار )مت طباعة هذا التقرير بتاريخ  20132/02/20 (

النتائج المالية األولية للشركات المدرجة  - بورصة فلسطين للعام 2012
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رأس املالاسم الشركةالرمز

صافي الربح

التغير

حصة السهم EPSالقيمة الدفترية  B.Vحقوق املساهمني
P/E 

�مكرر الربحية

2012

P/B.V 
القيمة 

السوقية الى 
�الدفترية
2012 

سعر االغالق

التغير

عدد االسهم 
املتداولة حتى 
نهاية العام 

2012

قيمة االسهم 
املتداولة حتى 

نهاية العام 2012 
)دوالر(

20122011201220112012201120122011  20122011

قطاع االستثمار

AQARIYA1,087,982 991,426 1.25%0.80 0.81 0.81 -0.011 )0.024(0.98 1.01 5,416,722 4,432,238 272.91-%60,823  105,167-4,409,558العقارية التجارية لالستثمار

ARAB335,550 290,982 43.48%0.69 0.99 0.99 -0.044 )0.007(1.00 1.00 9,485,888 9,474,531 115.41-%415,179  63,963-9,452,328املستثمرون العرب

JREI $302,679 348,024 20.00-%0.95 0.76 0.73 -0.056 )0.038(1.12 1.04 11,180,574 10,398,386 167.82-%564,245  382,650-10,000,000القدس لالستثمارات العقارية

PADICO $30,524,034 30,914,622 10.00-%1.00 0.90 0.63 11.94 0.104 0.075 1.61 1.59 27.65398,503,000401,597,000-%26,082,000  250,000,00018,870,000فلسطني للتنمية واالستثمار

PID434,193 307,441 0.00%1.00 1.00 2.06 54.35 )0.018(0.018 0.52 0.58 2,527,281 2,807,305 419.09%87,757-  4,840,419280,024الفلسطينية لالستثمار واالمناء

PIIC2,870,756 1,561,568 23.23-%1.55 1.19 0.85 30.28 0.04 0.04 1.35 1.40 25,220,828 26,322,667 0.07-%738,705  18,750,000738,176فلسطني لالستثمار الصناعي

PRICO4,157,380 4,033,975 0.00%0.70 0.70 0.56 -0.086 )0.011(1.33 1.26 64,649,789 80,359,388 117.62-%4,157,035  732,363-63,762,486فلسطني لالستثمار العقاري

UCI $2,175,421 3,017,952 12.86-%0.70 0.61 0.49 30.05 0.046 0.020 1.24 1.24 49,405,681 39,588,233 64.57-%1,838,582  32,000,000651,418االحتاد لالعمار واالستثمار

      قطاع البنوك واخلدمات املالية      قطاع البنوك واخلدمات املالية  

AIB $ 4,485,333 5,641,873 12.20%0.82 0.92 0.76 47.67 0.019 0.019 1.19 1.21 56,853,438 57,906,881 3.99%887,058  47,672,484922,426البنك االسالمي العربي

BOP $53,093,491 18,842,101 3.10%2.90 2.99 1.82 10.45 0.283 0.286 1.62 1.64 193,827,503 220,390,050 12.85%33,980,673  134,000,00038,347,397بنك فلسطني

ISBK $13,434,095 15,017,148 21.43%0.84 1.02 0.84 9.00 0.088 0.113 1.13 1.22 52,080,504 57,428,754 32.57%4,034,147  47,172,2075,348,250البنك االسالمي الفلسطيني

PCB $411,059 529,353 4.11%0.73 0.76 0.81 380.00 0.02 0.002 0.93 0.93 28,066,455 28,068,650 89.45-%589,127  30,026,05662,167البنك التجاري الفلسطيني

PIBC $520,819 551,215 6.19-%0.97 0.91 0.73 26.45 0.05 0.034 1.22 1.24 64,405,029 65,934,527 28.47-%2,552,984  53,000,0001,826,277بنك االستثمار الفلسطيني

PMHC $6,960,523 6,968,137 5.56-%0.90 0.85 0.79 37.61 0.02 0.02 1.05 1.07 21,006,115 21,472,843 28.66%351,863  20,000,000452,691فلسطني لتمويل الرهن العقاري

PSE $1,038,174 206,500 --5.10 4.98 -)0.027()0.070(1.11 1.02 11,131,678 10,236,038 163.34-%266,275-701,201-10,000,000سوق فلسطني لألوراق املالية

QUDS $685,372 739,229 11.76-%1.02 0.90 0.78 13.78 0.092 0.07 1.09 1.16 54,578,746 57,985,686 28.68-%4,581,794  50,000,0003,267,925بنك القدس

TNB $4,845,904 5,953,796 16.88%0.77 0.90 0.87 22.22 0.019 0.041 0.98 1.03 29,259,567 51,321,193 255.66%568,262  49,875,6422,021,100البنك الوطني

قطاع التأمنيقطاع التأمني

AIG $1,028,038 4,324,831 28.57-%0.28 0.20 0.63 -0.050 )0.016(0٫320٫40 13,312,666 12,676,327 137.96-%1,684,443 639,340-10,000,000اجملموعة األهلية للتأمني

GUI $297,747 266,227 4.35%1.15 1.20 0.75 2.71 0.163 0.442 1.17 1.60 5,852,036 8,790,773 %813,840198.98  5,500,0002,433,201العاملية املتحدة للتأمني

MIC $43 89 0.00%0.48 0.48 7.78 -)0.348()0.163(0.24-0.06 764,363-321,071 %1,113,48923.87-847,672-5,200,000املشرق للتأمني

NIC $2,204,292 642,276 0.78%3.84 3.87 1.97 9.77 0.3960.30 2.04 1.96 20,412,967 23,530,996 %3,007,94258.13  12,000,0004,756,330التأمني الوطنية

PICO $3,109,261 2,191,800 6.67-%1.50 1.40 1.71 -0.095 )0.089(0.89 0.82 4,450,089 4,092,342 194.16-%474,666 446,937-5,000,000فلسطني للتأمني

TIC $741,320 730,063 6.19%0.97 1.03 0.96 9.39 0.030 0.110 1.00 1.08 8,458,145 9,140,397 %252,286269.61  8,500,000932,465 التكافل الفلسطينية للتامني

TRUST $734,310 259,492  11.56-%2.94 2.60 0.98 14.72 0.146 0.177 2.53 2.67 25,323,769 26,661,895 %1,456,53721.27  10,000,0001,766,295ترست العاملية للتامني

قطاع اخلدماتقطاع اخلدمات

ABRAJ $45,521 46,212 12.82-%1.17 1.02 0.93 50.25 0.051 0.020 1.18 1.10 11,793,683 12,090,403 55.82-%506,746  11,000,000223,887ابراج الوطنية

AHC957,293 1,035,055 16.44-%0.73 0.61 0.79 -)0.074()0.040(0.82 0.78 20,523,274 19,396,371 %1,852,67146.35-994,006-25,000,000املؤسسة العربية للفنادق

ARE11,712 20,703 8.51-%0.47 0.43 0.41 27.04 0.028 0.016 1.08 1.05 1,022,123 994,253 43.43-%26,740  948,89015,127املؤسسة العقارية العربية

GCOM $2,331,006 5,521,238 43.86-%0.57 0.32 0.35 -)0.132()0.200(0.64 0.91 6,263,745 5,114,107 %1,284,55112.83-1,119,787 -5,595,585جلوبال كوم لالتصاالت

HOTEL $1.94 -0.00 )0.522()0.169(1.12 1.10 3,904,142 5,508,064 %1,828,38153.73-846,079 -5,000,000جراند بارك للفنادق واالستجمام-

NSC376,201 229,769 2.73%1.10 1.13 0.79 7.10 0.063 0.159 1.27 1.43 4,028,409 4,540,928 %201,312151.42  3,177,813506,138مركز نابلس اجلراحي التخصصي

PALAQAR783,337 591,088 4.65-%0.86 0.82 0.95 68.91 0.159 0.012 0.85 0.87 2,145,299 2,175,433 92.48-%400,821  2,514,14130,134بال عقار لتطوير وادارة وتشغيل العقارات

PALTEL100,263,578 13,731,826 2.65-%5.29 5.15 1.49 8.25 0.689 0.624 3.26 3.46 428,730,000 456,073,000 9.49-%90,744,000  131,625,00082,132,000االتصاالت الفلسطينية

PEC $1,792,423 1,443,110 15.97%1.19 1.38 1.03 9.84 0.140 0.140 1.30 1.34 78,142,811 80,557,352 0.48%8,374,034  60,000,0008,414,541الفلسطينية للكهرباء

PLAZA19,552 27,372 8.33-%0.60 0.55 0.73 -)0.151()0.134(0.89 0.75 6,211,821 5,271,945 10.95%1,055,450-939,876-7,000,000العربية الفلسطينية ملراكز التسوق

RSR900,612 223,800 7.14%2.80 3.00 170.451٫08 )0.007(0.018 2.80 2.78 8,398,445 8,351,581 361.73%20,193- 3,000,00052,852مصايف رام اهلل

WASSEL350,677 293,959 0.00%0.85 0.85 0.98 -)0.281()0.055(0.70 0.87 4,552,941 5,622,513 80.48%1,823,439-355,888-6,500,000الفلسطينية للتوزيع واخلدمات اللوجستيه

WATANIYA $16,623,598 13,069,761 1.55-%1.29 1.27 2.91 -)0.101()0.092(0.53 0.44 136,517,071 112,690,881 8.99%26,179,253-23,826,190-258,000,000موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

قطاع الصناعةقطاع الصناعة

APC42,955 10,941 2.86%2.45 2.52 1.49 8.14 0.237 0.310 1.53 1.69 2,296,195 2,530,754 30.54%355,743  1,500,000464,385العربية لصناعة الدهانات

AZIZA1,409,365 423,134 0.41%2.45 2.46 1.70 48.43 )0.022(0.051 1.36 1.45 18,301,059 19,434,219 328.86%298,790- 13,440,000683,797دواجن فلسطني

BPC1,941,601 490,926 0.00%3.19 3.19 11.851٫22 0.226 0.269 2.44 2.61 31,930,959 34,141,069 19.10%2,958,471  13,091,0453,523,427بيرزيت لألدوية

ELECTRODE150,441 54,388 2.50-%2.00 1.95 0.46 14.71 0.172 0.133 4.29 4.29 3,220,274 3,214,215 22.92-%129,043  750,00099,465مصنع الشرق لاللكترود

GMC1,935,720 1,605,858 31.68-%1.01 0.69 0.63 23.15 0.075 0.030 1.13 1.10 16,975,776 16,511,719 60.05-%1,122,269  15,000,000448,341مطاحن القمح الذهبي

JCC1,579,704 1,028,167 18.75-%1.28 1.04 0.49 5.96 0.04 0.17 1.71 2.10 17,108,820 21,024,775 328.65%406,927  10,000,0001,744,295سجاير القدس

JPH2,721,644 429,046 18.40-%4.89 3.99 1.00 45.34 0.326 0.088 4.80 4.00 23,981,892 24,006,891 67.56-%1,628,074  6,000,000528,091القدس للمستحضرات الطبية

LADAEN208,343 431,739 8.11%0.37 0.40 1.00 -)0.065()0.083(0.48 0.40 3,393,091 2,812,268 27.47-%455,672-580,823-7,000,000فلسطني لصناعة اللدائن

NAPCO الوطنية لصناعة األلومنيوم والبروفيالت
»نابكو«

6,900,000158,240  105,167%50.47 9,125,331 8,967,091 1.32 1.30 0.02 0.02 34.06 0.59 0.78 0.95%-17.89 727,544 873,234

NCI $731,688 1,225,831 20.29-%0.69 0.55 0.50 26.32 0.005 0.021 1.07 1.09 5,365,300 5,464,679 350.54%23,242  5,000,000104,714الوطنية لصناعة الكرتون

VOIC1,912,458 312,621 22.89%4.15 5.10 1.50 7.66 0.472 0.666 2.94 3.41 11,745,262 13,630,478 41.15%1,887,069  4,000,0002,663,526مصانع الزيوت النباتية

*صافي الربح في اجلدول السابق هو الربح العائد ملساهمي الشركة االم، و حقوق املساهمني ال تشمل حقوق االقلية، القيمة االسمية لسهم اجملموعة االهلية للتامني 0.25 دوالر. مت ادراج شركة سوق فلسطني لالوراق املالية بتاريخ 2012/04/04، بينما مت ادراج شركة بال عقار بتاريخ 2012/07/03.

جميع املعلومات الواردة قد مت اعدادها و نشرها بقصد توفير املعلومات وال يجب ان تعتبر مبثابة مشورة في مجال االستثمار. النتائج السابقة ال تشير بالضرورة للنتائج املستقبلية. ال تضمن الشركة املتحدة لألوارق املالية دقة هذا التقرير، كما ان جميع املعلومات خاضعة لتعديل دون اي اشعار )مت طباعة هذا التقرير بتاريخ  20132/02/20 (

النتائج المالية األولية للشركات المدرجة  - بورصة فلسطين للعام 2012
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السنة
عدد 

الصفقات
عدد االسهم 

المتداوله 
قيمة االسهم المتداوله 

)دوالر(

المعدل اليومي لقيمة 
االسهم المتداولة 

)دوالر(

القيمة السوقيه   
)دوالر(

مؤشر القدس 
كما هو في 
نهاية العام

2005166,807369,567,2952,096,178,2238,521,0504,457,227,3051128.59
2006150,592222,689,3511,067,367,9514,484,7392,728,811,088605
2007157,300299,422,814813,469,0903,280,1172,474,679,018527.26
2008152,319339,168,8071,185,204,2114,857,3942,123,057,098441.66
200988,838238,877,373500,393,3982,034,1202,375,366,531493
201082,625230,516,370451,208,5291,812,0822,449,901,545489.6
201161,928184,544,375365,648,2161,474,3882,782,469,900476.93
201241,442147,304,208273,440,4411,098,1542,859,140,375477.59

1128.59

605
527.26

441.66 493 489.6 476.93 477.59

مقارنة بالسنوات السابقة
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4,457,227,305

369,567,295

2,728,811,088

222,689,351

2,474,679,018

299,422,814

2,123,057,098

339,168,807

2,375,366,531

238,877,373

2,449,901,545

230,516,370

2,782,469,900

184,544,375

2,859,140,375

147,304,208

2,096,178,223

8,521,050

1,067,367,951

4,484,739

813,469,090

3,280,117

1,185,204,211

4,857,394

500,393,398

2,034,120

451,208,529

1,812,082

365,648,216

1,474,388

273,440,441

1,098,154
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بورصة فلسطين 

مت ادراج وبدء تداول �سهم �رشكة �سوق فل�سطني لالأوراق املالية امل�ساهمة 
العامة املحدودة خالل العام 2012، و يف اطار ا�ستعدادها حلفل الدراج، 
املالية  الأوراق  لقاًء مفتوحًا مع مدراء �رشكات  فل�سطني  نظمت بور�سة 
فل�سطني  �سوق  �رشكة  حول  مف�سلة  معلومات  تقدمي  خالله  مت  الأع�ساء، 
املالية  واملوؤ�رشات  والت�سغيلي  املايل  واأداءها  و�سهمها  املالية  لالأـوراق 

وحوكمتها و�سيا�سة توزيع الأرباح وتطلعاتها امل�ستقبلية.

اأعلنت بور�سة فل�سطني عن ح�سولها على الع�سوية الكاملة يف موؤ�س�سة 
ع�سو  من  متثيلها  م�ستوى  ورفع   ،)ANNA( الوطنية  الرتميز  وكالت 
 Full( اإىل ع�سو كامل الع�سوية واحلقوق واللتزامات )Partner( مراقب

.)Member

البور�سة،  ال�سادر عن  الدراج  نظام  تعديل  فل�سطني عن  بور�سة  اأعلنت 
راأ�س املال عليه بتاريخ 21/11/2012، حيث  بعد م�سادقة هيئة �سوق 
و  اأوىل  �سوقني،  اىل  اجلديد  املعدل  للنظام  تبعا  ال�رشكات  ت�سنيف  يتم 
ثانية، مبا يتيح املجال للتمييز بني ال�سوقني يف ن�سبة التذبذب الق�سوى 
يف  التمييز  و  الواحدة،  التداول  جل�سة  خالل  ال�سهم  ل�سعر  بها  امل�سموح 

التزامات ال�رشكات بالف�ساح بني �رشكات ال�سوقني.

التى   ،2013 للعام  القد�س  موؤ�رش  عينة  بتعديل  فل�سطني  بور�سة  قامت 
2013، حيث  اأول جل�سة تداول يف العام  البدء بالعمل بها ابتداءا من  مت 
ت�سم العينة اجلديدة 15 �رشكة من اأ�سل 48 �رشكة مدرجة، وت�سكل العينة 

اجلديدة حوايل 83 % من القيمة ال�سوقية لل�رشكات املدرجة.

ال�رشكات املكونة لعينة موؤ�رش القد�س 2013 هي: البنك الإ�سالمي العربي، 
بنك فل�سطني، البنك الإ�سالمي الفل�سطيني، البنك الوطني، �رشكة التاأمني 
ال�سناعي،  لال�ستثمار  فل�سطني  وال�ستثمار،  للتنمية  فل�سطني  الوطنية، 
الت�سالت  ال�ستثمار،  و  لالإعمار  الحتاد  العقاري،  لال�ستثمار  فل�سطني 
الفل�سطينية  الوطنية  موبايل  للكهرباء،  الفل�سطينية  الفل�سطينية، 

لالإت�سالت، بريزيت لالأدوية، مطاحن القمح الذهبي، �سجاير القد�س. 

للحوكمة  الإقليمية  العمل  جلنة  اجتماع  يف  فل�سطني  بور�سة  �ساركت 
ا�سطنبول  مبدينة  عقد  والذي  اإفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  لبور�سات 
املنطقة  يف  املالية  لالأ�سواق  التنفيذيني  الروؤ�ساء  مب�ساركة  الرتكية، 
مبا  ال�سلة،  ذات  والدولية  الإقليمية  التنظيمية  املوؤ�س�سات  عن  وممثلني 
واحتاد  العربية،  البور�سات  واحتاد  للبور�سات،  الدويل  الحتاد  فيها 

البور�سات الأوروبية الآ�سيوية.

امل�ستثمرين/ال�رشق  عالقات  جلمعية  التابع  الفل�سطيني  الفرع  عقد 
الأو�سط، والذي ترتاأ�سه بور�سة فل�سطني، دورة تدريبية متخ�س�سة بعنوان 
العالقات مع امل�ستثمرين والت�سال املوؤ�س�سي”،  املمار�سات يف  “اأف�سل 
برام اهلل، وذلك بالتعاون مع جمعية عالقات امل�ستثمرين ال�رشق الأو�سط 
بدولة الإمارات وموؤ�س�سة “فاينان�س توكنج” باململكة املتحدة، ا�ستمرت 
املدرجة  ال�رشكات  من  وم�ساركة  م�ساركًا   15 فيها  و�سارك  ليومني، 

والقطاع اخلا�س وبور�سة فل�سطني

هيئة سوق رأس المال 

اأنهت هيئة �سوق راأ�س املال املرحلة الوىل من تطوير �سهادة »ت�رشيعات 
قطاع الأوراق املالية الفل�سطيني« بالتعاون مع املعهد املعتمد لالأوراق 

Chartered Institute for Securities andاملالية والإ�ستثمار
)Investment )CISI  ، وياأتي ذلك تنفيذا لالتفاقية املربمة مع املعهد 

الوىل  املرحلة  وت�سمل  اأربع مراحل،  �ستنفذ على  والتي  ال�سهادة  لتطوير 
  CISIمن التفاقية التي مت اإنهاوؤها تطوير حمتويات املنهاج، ويعمل معهد
الأوراق  ت�رشيعات  »�سهادة  تطوير  ا�ستكمال  على  الهيئة  مع  بالتعاون 

املالية الفل�سطيني«. 
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اأطلقت هيئة �سوق راأ�س املال موقع احلوكمة اللكرتوين، وذلك بعد تطويره 
العالقة  ذات  للمعلومات  رئي�سي  وم�سدر  ات�سال  قناة  لي�سكل  وبناءه 

بحوكمة ال�رشكات يف فل�سطني.
جل�سته  يف  الفل�سطينية  املال  راأ�س  �سوق  هيئة  اإدارة  جمل�س  �سادق 

صندوق رسملة لألسهم الفلسطينية

قام �سندوق ر�سملة باإ�سدار تقرير حتليلي عن �سوق الأ�سهم الفل�سطيني، 
الأ�س�س  متناول  ال�ساعد«،  لل�سوق  املتاحة  الفر�س  »فل�سطني،  بعنوان 
القوية و التوزيعات املرتفعة التي تتمتع بها ال�رشكات املدرجة، وبذلك 
تكون �رشكة ر�سملة اأول من يبادر  بتناول ال�سوق الفل�سطيني والقت�ساد 

الفل�سطيني بنظرة حت

ا�ستمل التقرير على درا�سة حتليلية لأكرب ثالثة اأ�سهم مدرجة يف بور�سة 
فل�سطني، وهي جمموعة الت�سالت الفل�سطينية “بالتل”، باديكو القاب�سة 
وبنك فل�سطني. اأو�ست ر�سملة ب�رشاء �سهم جمموعة الت�سالت الفل�سطينية 
اأن ال�سعر امل�ستهدف هو 6.10 دينار اأردين لل�سهم الواحد.  “بالتل”، حيث 

كما اأو�ست ب�رشاء �سهم بنك فل�سطني، حيث اأن ال�سعر امل�ستهدف هو 3.55 
باديكو  ل�سهم  باحلياد  اأو�ست  حني  يف  الواحد.  لل�سهم  اأمريكي  دولر 
القاب�سة، حيث اأن ال�سعر امل�ستهدف هو 0.99 دولر اأمريكي لل�سهم الواحد.

اأول بنك ا�ستثماري يف  �رشكة ر�سملة لال�ستثمار الماراتية يف دبي هي 
منطقة اخلليج العربي قامت باإن�ساء اأول �سندوق لالأ�سهم الفل�سطينية يف 
لوك�سمبورغ، بالتعاون من �سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني، حيث بلغ حجم 
ال�سندوق 35 مليون دولر اأمريكي حتى نهاية �سهر ت�رشين الثاين 2012، 
مليون   100 اىل  ال�سندوق  يف  ال�ستثمار  حجم  يرتفع  اأن  املتوقع  ومن 

دولر اأمريكي خالل الأعوام القادمة.

صندوق االستثمار الفلسطيني 

قال رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني د. حممد م�سطفى 
اأن ال�سندوق يعمل حاليا بالت�ساور مع عدة جهات لتو�سيع اآفاق برنامج 
التمكني القت�سادي يف لبنان، واأنه من املتوقع ان�سمام موؤ�س�سات اأخرى 
مع  بالتعاون  يقوم  ال�سندوق  اأن  واأ�ساف  للربنامج،  املقبلة  الفرتة  يف 
تكون  حتى  تدريبية،  جلل�سات  بالتح�سري  خمت�سون  وخرباء  موؤ�س�سات 
نطاق  وتو�سيع  احلالية  حمافظهم  تكبري  الإقرا�س  موؤ�س�سات  با�ستطاعة 
فريق  اأن  اإىل  م�سطفى  )واأ�سار  امل�ستفيدين،  من  اأكرب  عدد  مع  عملهم 
ال�سندوق �سيقوم بزيارة ميدانية للمخيمات ملقابلة جزء من امل�ستفيدين 
احلالة  حت�سني  يف  امل�ساهمة  يف  وتاأثريه  الربنامج  يف  راأيهم  لإبداء 

للعقود  الإجمالية  القيمة  اأن  لبنان(، وبني  �سعبنا يف  لأبناء  القت�سادية 
املوقعة مع املوؤ�س�سات امل�ساركة يف الربنامج  تبلغ 450 األف دولر، يتم 

�رشفها على مراحل ل�سمان �رشيان وتدوير القرو�س.

اعلن رئي�س �سندوق ال�ستثمار د. حممد م�سطفى انه �سيتم التوقيع على 
ت�سغيل منطقة �سناعية يف اريحا، �سمن ا�سرتاتيجية عمل ال�سندوق يف 
اريحا والغوار، وا�ساف م�سطفى ان �سندوق ال�ستثمار يعمل على تنفيذ 
خللق  امليت  والبحر  والغوار  القد�س  يف  لال�ستثمار  متخ�س�سة  برامج 

عوامل جذب للمواطنني وتعزيز �سمودهم. 

العقاري  الرهن  قانون  م�رشوع  على   2012/11/12 بتاريخ  املنعقدة 
لتحقيق  الهيئة  تبذلها  التي  اجلهود  اإطار  يف  هذا  وياأتي  الفل�سطيني، 
�ساملة  وقانونية  ت�رشيعية  منظومة  باإيجاد  ال�سرتاتيجية  اأهدافها 

ومتكاملة لقطاع متويل الرهن العقاري. 



المتحـــدة لألوراق المـــاليــــة36

اأعده  اإن القيود الإ�رشائيلية تعيق تنفيذ م�رشوع �سخم  قال البنك الدويل 
�سندوق ال�ستثمار الفل�سطيني لإن�ساء مدينة �سياحية على اجلانب ال�سمايل 
الغربي للبحر امليت بكلفة اإجمالية ت�سل اإىل مليار و 400 مليون دولر، 
ال�سكنية  واملناطق  الفنادق،  من  عدد  لتطوير  امل�رشوع  هذا  ط  ُيخِطّ حيث 
ُتقّدر  اإيرادات  ُيِدَرّ  اأن  امل�رشوع  لهذا  وُيتوّقع  الأعمال،  ن�ساطات  ومرافق 
بحوايل 500 مليون دولر، وي�ستحدُث ما يقرب من 50.000 فر�سة عمل.

اأنظمة  بالتعاون مع احتاد �رشكات  الفل�سطيني،  ال�ستثمار  نظم �سندوق 
املعلومات الفل�سطينية )بيتا( لقاًء تعريفيا حول برنامج �رشاكات، الذي 

اأطلقه ال�سندوق لال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.
اأعلن رئي�س �سندوق ال�ستثمار د. حممد م�سطفى، انتهاء املرحلة الأوىل 

�سكنية،  وحدة   350 يقارب  ما  باإقامة  الريحان،  �ساحية  م�رشوع  من 
الآن  ب�سكل كامل حتى  ال�ساحية  امل�ستثمر يف  املايل  اأن احلجم  م�سيفا 
و�سل اإىل 100 مليون دولر، واأ�ساف اأن العمل يف املرحلة الثانية قد بداأ 

من خالل بناء ما يقارب 250 وحدة �سكنية.

املطورين  ملوؤمتر  الر�سمية  رعايته  الفل�سطيني  ال�ستثمار  �سندوق  قدم 
القطاع  يف  متخ�س�سة  حملية  �رشكة   40 مب�ساركة  الأول  الفل�سطينيني 
اردنية،  و�رشكات  املقد�سية،  ال�رشكات  من  عدد  جانب  اىل  العقاري، 
املطورين  دعم  على  ال�سندوق  حر�س  اإطار  يف  الرعاية  هذه  وتندرج 
باعتبارهم احد اأهم اأركان القطاع العقاري الذي يعد اأحد اأبرز القطاعات 

القت�سادية واحليوية يف فل�سطني، 

سلطة النقد الفلسطينية

تفاهم لعتماد  مذكرة  فل�سطني  وبور�سة  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  وقعت 
بور�سة  ت�سبح  وبهذا  النقدية،  للت�سوية  وكياًل  والتحويل  الإيداع  مركز 
“بـراق”  الفورية  الإجمالية  الت�سويات  نظام  يف  ثالثًا  طرفًا  فل�سطني 
الأوراق املالية يف  الناجتة عن تداول  النقدية  ت�سوية املدفوعات  لتنفيذ 
البور�سة، وبذلك يقوم مركز الإيداع والتحويل بلعب دور مبا�رش يف اإجراء 
القيود املالية يف ح�ساب الت�سوية املركزي، الذي �سيتم فتحه لدى �سلطة 
النقد لهذا الغر�س لتمكني املركز من قب�س ودفع اأثمان الأوراق املالية 
املتداولة من واإىل ح�سابات �رشكات الأوراق املالية الأع�ساء لدى بنوك 
اأن تقوم هذه ال�رشكات باعتمادها لحقا لأغرا�س ت�سديد  الت�سوية، على 

اللتزامات املالية املرتتبة لها وعليها جراء التعامل بالأوراق املالية.

اأن  الوزير،  خليل  جهاد  الدكتور  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ  اأعلن 
نظم  عمل  يحكم  الذي  ال�سامل  القانوين  الإطار  على  ح�سلت  النقد  �سلطة 
املدفوعات يف فل�سطني، مبوجب �سدور قرار بقانون “ت�سوية املدفوعات 
حل�سابات  اللكرتونية  الت�سوية  اإجراء  اإمكانية  القانون  ويوفر  الوطني«، 
نهائي،  وب�سكل  تعامالتها  عن  الناجتة  املالية  واملعامالت  امل�سارف 

باعتماد  امل�سارف  بني  الإلكرتونية  املقا�سة  اأنظمة  اإدخال  واإمكانية 
املقا�سة  منظومة  اإىل  العمليات  �سايف  وترحيل  ال�سوئي  امل�سح  اأ�سلوب 
القانون  اأن  الوزير  وبني  امل�سارف،  بني  اإلكرتونيا  القيم  لت�سوية  الآلية 
الدفع  منظومة  مع  خا�سة  اأو  حكومية  جهة  لأي  الربط  خدمات  يطور 
الت�سغيلية،  اخلدمة  تكاليف  تقليل  اإىل  �سيوؤدي  ما  املركزية،  الإلكرتوين 
البيع  التي يجري من خاللها  الإلكرتونية  للتجارة  كما �ست�سكل حا�سنة 

وال�رشاء عرب ال�سبكات املعلوماتية.

بنوك  اأن  الوزير  جهاد  الدكتور  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ  ك�سف 
تركية اأعربت عن ا�ستعدادها لفتح فروع لها يف الأرا�سي الفل�سطينية، بعد 
ت�رشيحاته ال�سابقة التي اأكد فيها ذلك دون اأن يحدد حينها جن�سيات هذه 
البنوك، واأ�سار الوزير يف ت�رشيحات �سحفية اإىل اأن جولة من الت�سالت 
والتفا�سيل  املالية  والبيانات  املعلومات  لإر�سال  البنوك  هذه  مع  بداأت 
عن اجلهاز امل�رشيف، واأكد اأهمية هذه اخلطوة يف تعزيز وتقوية ا�ستقرار 

القت�ساد الفل�سطيني وجلب العديد من ال�ستثمارات اخلارجية.

المال  رأس  لسوق  السادس  السنوي  الملتقى 
الفلسطيني 

2012/12/11، فعاليات  الثالثاء املوافق  افتتحت بور�سة فل�سطني يوم 
عنوان  حتت  الفل�سطيني،  املال  راأ�س  ل�سوق  ال�ساد�س  ال�سنوي  امللتقى 
يف  امل�ستقبل«،  واآفاق  الراهنة  املالية...التحديات  الو�ساطة  »�سناعة 
قاعة الليدرز برام اهلل، برعاية رئي�س الوزراء د. �سالم فيا�س، ومب�ساركة 
والوليات  والإمارات  والأردن  فل�سطني  من  املتحدثني  من  جمموعة 
واخلا�س  العام  القطاع  عن  ممثلني  م�ساركة  اىل  بالإ�سافة  املتحدة، 
و�سخ�سيات اقت�سادية و اأكادمييني و باحثني ورجال اأعمال و اإعالميني.

تطوير  �ساأنها  مالية جديدة من  اأدوات  باإطالق  املخت�سون  بع�س  طالب 
خدمات �رشكات الو�ساطة وتعزيز دورها يف خدمة امل�ستثمرين يف فل�سطني 
وخارجها. كما ومت ا�ستعرا�س ملتطلبات امل�ستثمرين و احتياجاتهم على 
امل�ستوى الفردي واملوؤ�س�ساتي، والدور املرتقب ل�رشكات الو�ساطة يف ظل 

التحديات التي تواجهها على امل�ستوى املحلي و القليمي.

 اأقر د. نبيل ق�سي�س بكلمة األقاها نيابة عن رئي�س الوزراء �سالم فيا�س، 
على  قدرتها  من  حتد  والتى  احلكومة  منها  تعاين  التي  املالية  بالأزمة 

تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية والوفاء بالتزاماتها، كما وطالب باحلفاظ على 
والقيام  فل�سطني،  يف  املالية  الو�ساطة  �سناعة  حققتها  التي  الجنازات 
باتخاذ اخلطوات الالزمة لتطوير خدمات �رشكات الو�ساطة وا�ستمرارها 
وحت�سني  ال�سيولة،  �سعف  دوامة  من  واخلروج  امل�ستثمرين،  جذب  يف 
م�ستوى التداول الذي �سهد انخفا�سا على م�ستوى ال�سنوات ال�سابقة. كما 
و اأ�سار اىل اأن وزارة املالية تعمل على ت�سكيل جلان للبحث يف �سيا�سات 

ال�رشائب ولدرا�سة احلوافز التي يجب توفريها للم�ستثمرين.

التنفيذي  عوي�سة،الرئي�س  اأحمد  ال�سيد  اأدارها  التي  الأوىل  اجلل�سة  يف 
واملدير  ال�رشيك  املوؤ�س�س  جري�سون  ديفيد  ال�سيد  قام  فل�سطني،  لبور�سة 
الأمريكية، بالقاء  الوليات املتحدة  لـAuerbach Grayson  من  العام 
كلمة حتت عنوان »فل�سطني...�سوق ت�ستحق النتظار«، فيما حتدث الرئي�س 
عن  �سبيتان،  اأبو  اأنور  ال�سيد  العربية،  الإمارات  من  لر�سملة  التنفيذي 
اأما  الو�ساطة«،  ل�رشكات  املرتقب  والدور  املوؤ�س�سي  امل�ستثمر  »متطلبات 
الرئي�س التنفيذي لـEFG Hermes  من الأردن، د. وليد النع�سان، حتدث 

عن “التحديات التي تواجهها �رشكات الو�ساطة اإقليميا«.
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يف اجلل�سة الثانية التي اأدارها ال�سيد جمال عالء الدين، الرئي�س التنفيذي 
ل�رشكة الهدف الأردن فل�سطني لالأوراق املالية، قام ال�سيد اأحمد عوي�سة 
ت�سخي�سية  "نظرة  با�ستعرا�س  فل�سطني  لبور�سة  التنفيذي  الرئي�س 
خلدمات الو�ساطة املالية يف فل�سطني"، ثم قامت املدير العام لهيئة �سوق 
اأدوات  "اإطالق  ال�سيدة عبري عودة، بالتحدث عن  راأ�س املال الفل�سطينية، 
مالية جديدة للتداول وجاهزية �رشكات الو�ساطة"، يف حني األقت ال�سيدة 
املالية،  لالأوراق  املتحدة  ل�رشكة  العام  املدير  علمي،  م�رشوجي  ربى 
ال�سوء على العديد من الق�سايا املهمة املتعلقة ب�سناعة الو�ساطة املالية 

الو�ساطة  خلدمات  جديدة  واآفاق  ال�سيولة  "�سعف  بعنوان  فل�سطني،  يف 
عدد  ارتفاع  مو�سوع  ربى  ال�سيدة  تناولت  حيث  فل�سطني"،  يف  املالية 
كما  التدوال،  باأحجام  مقارنة  فل�سطني  يف  املالية  الو�ساطة  �رشكات 
وتناولت مو�سوع انخفا�س القيمة ال�سوقية لالأ�سهم املتدوالة يف ال�سوق 
ال�سابقة، ويعود ذلك اىل انخفا�س  ال�سنوات  الفل�سطيني على مدار  املايل 
اأ�سعار الأ�سهم مقارنة مع اأحجام التدوال التي مل تتغري ب�سكل كبري خالل 
البنوك  دور  با�ستعرا�س  ربى  ال�سيدة  قامت  حني  يف  ال�سابقة.  ال�سنوات 

واأهميته يف ادارة املحافظ لالأفراد و املوؤ�س�سات.
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)AHC( المؤسسة العربية للفنادق

املوافق  اخلمي�س  يوم  العامة غريالعادي  هيئتها  اجتماع  ال�رشكة  عقدت 
باخل�سائر  ال�رشكة  راأ�سمال  تخفي�س  اقرار  فيه  مت  حيث   ،2012/12/20
ومت  كما  دينار،   5,322,842 البالغة  و   2012/9/30 يف  كما  املرتاكمة 

5,322,842 دينار وذلك  من  اقرار زيادة راأ�سمال ال�رشكة مببلغ وقدره 
اأردين  دينار  ا�سمية مقدارها  بقيمة  ثانوي عام مل�ساهمي  اكتتاب  خالل 

لل�سهم الواحد، وتفوي�س جمل�س الدارة بالت�رشف بالأ�سهم الزائدة

 AIB البنك االسالمي العربي

وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  العربي  الإ�سالمي  البنك  نظم 
الدينية ندوة حول امل�سارف واملعامالت املالية الإ�سالمية

قدم البنك الإ�سالمي العربي رعايته لفعاليات موؤمتر املكتبات الفل�سطينية 
واملعلومات  املكتبات  وجمعية  قلقيلية  بلدية  بني  بالتعاون  عقد  الذي 
الفل�سطينية حتت عنوان »املكتبات الفل�سطينية ودورها يف بناء املجتمع« 

يف م�رشح بلدية قلقيلية. 

�سارك البنك الإ�سالمي العربي يف فعاليات املوؤمتر العاملي التا�سع ع�رش 
الإ�سالمي:  »التمويل  عنوان  حتت   2012 للعام  الإ�سالمية  للم�سارف 

التكيف مع الديناميكيات اجلديدة للتمويل العاملي

عقد البنك الإ�سالمي العربي اجتماع هيئته العامة العادي لل�سنة املالية 
2011 يوم اخلمي�س املوافق 2012/05/03، حيث مت فيه مناق�سة نتائج 

اأعمال البنك لل�سنة املالية 2011، واعتماد هيئة الفتوى والرقابة ال�رشعية 
للبنك، كما متت امل�سادقة على تعيني �رشكة الإقبال لال�ستثمار يف جمل�س 
اليوم  يف  وعقد  كما  ال�سجاير،  لتوزيع  العربية  ال�رشكة  بدل  البنك  اإدارة 
نف�سه اجتماعًا غري عادي مّت فيه امل�سادقة على تعديل املادتني )127( 
و )128( من النظام الأ�سا�سي لل�رشكة املتعلق ب�سندوق الزكاة حيث يتم 
تعديلها و دجمها يف مادة واحدة بحيث ي�سبح رقم املادة )127( ن�سها 
بعد التعديل على النحو التايل: يتحمل كل م�ساهم م�سوؤولية اإخراج الزكاة 
الواجبة عليه، ومّت تعديل رقم املادة )129( من النظام الأ�سا�سي لل�رشكة 
تفوي�س جمل�س  النظام، وكذلك  الأخرية من  املادة  وهي   )128( لت�سبح 
املعنية  الدوائر  مع  والر�سمية  القانونية  الإجراءات  با�ستكمال  الإدارة 

لتنفيذ قرارات الهيئة العامة.

AIG المجموعة األهلية للتأمين

العادية  غري  العامة  هيئتها  اجتماع  للتاأمني  الأهلية  املجموعة  عقدت 
يف تاريخ 2012/04/30، حيث مت امل�سادقة على رفع راأ�سمال ال�رشكة 
من 8,374,837 دولر اىل 10 مليون دولر، وذلك عرب توزيع اأرباح على 
القيمة  19.405% من  بن�سبة  اأ�سهم جمانية  �سكل  ال�رشكة على  م�ساهمي 

ال�سمية لراأ�س املال.

يف  اإدارتها  جمل�س  اجتماع  للتاأمني  الأهلية  املجموعة  �رشكة  عقدت 
2012/11/22 والذي مّت فيه املوافقة على الإجراءات التي اتخذها رئي�س 
جمل�س الإدارة/املدير العام واخلا�سة بوقف نزيف اخل�سائر يف فرع غزة، 
باملوافقة على  القادم  اجتماعها  العامة يف  للهيئة  تو�سية  رفع  مّت  كما 
اإقالة ع�سوي جمل�س الإدارة ال�سادة كرمي العقابي واإ�سحق الغ�سني وذلك 
وفقًا للمادة )54( من النظام الأ�سا�سي، وكذلك موافقة الهيئة العامة على 
رفع  كذلك  ومّت  الإدارة،  القي�ساوي ع�سواً يف جمل�س  ناهد  ال�سيدة  تعيني 
القادم باملوافقة على  اجتماعها  العادية يف  العامة غري  للهيئة  تو�سية 

اإجراءات تعديالت على بع�س بنود النظام الأ�سا�سي لل�رشكة.

يف  جديدة  ومكاتب  فروع  خم�سة  للتاأمني  الأهلية  املجموعة  افتتحت 
مناطق خمتلفة من حمافظات ال�سفة الغربية، ومت النتهاء خالل الن�سف 
ومكتب  العدل  مكتب  من  كل  وتاأثيث  جتهيز  اجلاري  العام  من  الأول 
اخلليل،  حمافظة  يف  يطا  ومكتب  نابل�س،  حمافظة  يف  ال�رشقية  نابل�س 
ومكتب عزون يف حمافظة طولكرم ، بالإ�سافة اإىل مكتب بيت جال يف 

حمافظة بيت حلم، ومن املتوقع اأن يتم افتتاح مكتبني جديدين يف منطقة 
الظاهرية وترقوميا يف حمافظة اخلليل.

دفعتها  التي  التعوي�سات  حجم  عن  للتاأمني  الأهلية  املجموعة  اأعلنت 
لتكون  دولر،  مليون   120 بلغت  والتي  تاأ�سي�سها  بداية  منذ  لعمالئها 
الأفراد و  التي ت�سيب  التاأمني تعوي�سًا لالأ�رشار  اأكرث �رشكات  بذلك من 

املوؤ�س�سات.

العام عن  للتاأمني ومديرها  الأهلية  ادارة املجموعة  اأعلن رئي�س جمل�س 
بهدف  الدارية  الهيكلية  اعادة  ال�سرتاتيجية يف  ال�رشكة  ا�ستكمال خطة 
ت�سويب اأو�ساع فروعها يف غزة، وياأتي ذلك بعد اأن اأعلنت ال�رشكة م�سبقًا 
عن تقلي�س ن�ساطها التاأميني ب�سكل موؤقت يف القطاع للحد من النزيف 

املايل الكبري الناجت عن تردي اأو�ساع �سوق التاأمني يف غزة.

طرحت املجموعة الأهلية للتاأمني اىل ال�سوق الفل�سطينية موؤخراً جمموعة 
�ساملة  تاأمينية  وبتغطية  خمف�س  ب�سعر  ال�سفر  لتاأمني  جديدة  منتجات 
ووا�سعة، واأطلقت عليها ا�سم "بال�سالمة"، وتقدم املجموعة الأهلية للتاأمني 
من خالل طرحها لل�سوق بولي�سة تاأمني ال�سفر اجلديدة " بال�سالمة" غطاًء 
واملو�سعة،  ال�ساملة  وتغطياته  املخف�سة  باأ�سعاره  يتميز  تاأمينيًا جديداً، 
حيث تبداأ اأ�سعارها من 16 دولراً لكل بولي�سة وبفرتات تاأمينية تتنا�سب 

مع مدة رحلة امل�سافرين، حيث تبداأ من 7 اأيام وت�ستمر حتى �سنتني.

الشركات المدرجة
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البنك الوطني TNB )بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة سابقا(

قام البنك الوطني )بنك الرفاه �سابقا( باإجناز املرحلة الأوىل من عملية 
الزيادة على كبار م�ساهميه  اأ�سهم  البنك، من خالل طرح  رفع راأ�س مال 
يف اكتتاب خا�س انتهى م�ساء 12 كانون الثاين من عام 2012، وقد متت 
اكتتاب �رشكة الت�سالت  الأ�سهم املطروحة من خالل  25% من  تغطية 
الفل�سطينية بخم�سة ماليني �سهم �سددت قيمتها نقداً، وخم�سة ماليني �سهم 
اخرى اكتتبت بها �رشكة م�سار العاملية مقابل ا�سهم بقيمة خم�سة ماليني 
الرهن  لتمويل  فل�سطني  �رشكة  يف  م�سار  �رشكة  ح�سة  من  للبنك  دولر 
العقاري. مت ا�ستكمال عملية رفع راأ�س املال اىل 50 مليون دولر من خالل 
الفل�سطيني  العربي  البنك  مع  �سايقا(  الرفاه  )بنك  الوطني  البنك  اندماج 
لال�ستثمار، مقابل ا�سدار ا�سهم بع�رشة ماليني دولر يف "الوطني" ل�سالح 
مالكي البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار، بعد اأن ح�سال على املوافقة 
ووزارة  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  من  كل  من  الندماج  على  النهائية 
ا�ستحواذ  عرب  البنكني  باندماج  التفاقية  وتق�سي  الوطني،  القت�ساد 
العربي  البنك  ومطلوبات  موجودات  على  �سابقًا(  )الرفاه  الوطني  البنك 
م�ساهمو  يح�سل  موجوداته  �سايف  قيمة  ومقابل  لال�ستثمار  الفل�سطيني 

AQARIYA العقارية التجارية لالستثمار

غري  العامة  هيئتها  اجتماع  لال�ستثمار  التجارية  العقارية  �رشكة  عقدت 
تخفي�س  اقرار  مت  حيث   ،2012/5/30 املوافق  الأربعاء  يوم  العادي 
راأ�س مال ال�رشكة البالغ 5,511,947 دينار اأردين بن�سبة 20% ما قيمته 
التخفي�س  عملية  بعد  املدفوع  املال  راأ�س  لي�سبح  دينار   1,102,389
اإىل  املخف�سة  الأ�سهم  قيمة  اإعادة  خالل  من  وذلك  دينار،   4,409,558

امل�ساهمني بح�سة كل منهم يف راأ�س املال. 

بتاريخ  لال�ستثمار  التجارية  العقارية  ال�رشكة  �سهم  تداول  وقف  مت 

بتاريخ  لل�رشكة  العادي  العامة غري  الهيئة  قرار  بناء على   2012/5/31
2012/5/30 بتخفي�س راأ�س مال ال�رشكة. يف حني مت اعادة �سهم ال�رشكة 

للتداول يف تاريخ 2012/7/15.

اإىل  املر�سل  اإف�ساحها  يف  لال�ستثمار  التجارية  العقارية  ال�رشكة  اأعلنت 
البور�سة يف 2012/6/28 عن ا�ستقالتها من ع�سوية جمل�س اإدارة البنك 

الإ�سالمي الفل�سطيني )ISBK( اعتباراً من 2012/6/28.

BOP بنك فلسطين

 ،2012/4/27 تاريخ  يف  العادية  العامة  هيئته  اجتماع  فل�سطني  بنك  عقد 
حيث مت املوافقة على توزيع 23 مليون دولر من ارباح العام 2011، بواقع 
كل    2012/4/26 ليوم  امل�ساهمني  على  جمانية  كاأ�سهم  دولر  مليون   14
 134 املدفوع  املال  راأ�س  لي�سبح  املدفوع  املال  را�س  يف  ميلكه  ما  بن�سبة 
مليون دولر، و9 ماليني دولر نقداً على امل�ساهمني  ليوم 2012/4/26 كل 

بن�سبة ما ميلكه يف را�س املال املدفوع.

جائزة  فل�سطني  بنك  العاملية  امل�رشفية  فاينان�س”  “غلوبل  جملة  منحت 
يف  البنوك  لأف�سل  ت�سنيفها  �سمن   ،2012 للعام  فل�سطني  يف  بنك  اأف�سل 
ال�رشق الأو�سط، حيث غطى ت�سنيفها اأف�سل البنوك يف قارات: اآ�سيا واإفريقيا 

واأوروبا واأمريكا ال�سمالية واأمريكا الالتينية وال�رشق الأو�سط

اأعلن ها�سم ال�سوا رئي�س جمل�س الدارة واملدير العام لبنك فل�سطني عن تقدمي 
تربع مايل بقيمة 100 الف دولر اأمريكي ل�سالح جامعة النجاح الوطنية، 
وذلك لتجهيز م�ست�سفى اجلامعة التعليمي اجلديد التابع لها يف مدينة نابل�س.

حاز بنك فل�سطني على جائزة التميز كاأف�سل بنك فل�سطني للعام 2012، 
وتعترب هذه اجلائزة من اهم اجلوائز العامليه يف القطاع امل�رشيف وذلك 
الكمية  املعايري  العامليه« على جمموعة من  »يورو موين  لعتماد جملة 

والنوعية التي اثبتت وباإمتياز قدرة و متيز بنك فل�سطني يف هذا املجال.

بنك  العاملية  املالية   CPI Financial/Banker ME موؤ�س�سة  منحت 
فل�سطني جائزتي »اأف�سل بنك يف فل�سطني” وجائزة “البنك الأ�رشع منوا 
امل�رشفية  املوؤ�س�سات  فيه  اأدخلت  الذي  ت�سنيفها  �سمن  فل�سطني”  يف 
اإطالقها لهذه اجلائزة، وبح�سوله على هاتني  الفل�سطينية لأول مرة منذ 
اجلائزتني يرتفع عدد اجلوائز التي ح�سل عليها بنك فل�سطني منذ بداية 
عام 2012 اىل �ست جوائز عاملية، حيث نال بنك فل�سطني وللمرة الثانية 
على التوايل خالل الفرتة املا�سية جائزة “اأف�سل بنك يف فل�سطني” �سمن 
للعام   Euromoney البارزة  العاملية  املال  ملجلة  ال�سنوي  الت�سنيف 
اأف�سل بنك يف  العاملية جائزة   EMEA Finance 2012، ومنحته جملة 
فل�سطني للعام 2011، ونال ذات اللقب من جملة Global Finance للعام 

اأ�سهم يف البنك الوطني. ويذكر  البنك العربي الفل�سطيني لال�ستثمار على 
اأن البنك الوطني اأ�سبح راأ�سماله املدفوع 50 مليون دولر كمرحلة اأوىل 
عام  دولر خالل  مليون   75 اإىل  املدفوع  املال  راأ�س  رفع  يتم  اأن  وعلى 

.2013

قامت بور�سة فل�سطني بتعديل ا�سم بنك الرفاه لتمويل امل�ساريع ال�سغرية 
)AMB( يف �سجالتها وموقعها الإلكرتوين واأنظمتها الإلكرتونية ون�رشة 
الوطني"  "البنك  اجلديد  ال�سم  لي�سبح  املختلفة  اإ�سداراتها  ويف  التداول 

.)TNB( ورمز تداول البنك يف البور�سة

حلني   )TNB( الوطني  البنك  �سهم  على  التداول  ووقف  اإدراج  تعليق  مت 
الفل�سطيني  العربي  البنك  وبني  بينه  الندماج  اإجراءات  من  النتهاء 
لال�ستثمار اعتباراً من جل�سة يوم الأربعاء املوافق 2012/11/14، وذلك 
اىل  البنك  �سهم  اعادة  مت  ال�ساري.و  املالية  الأوراق  تداول  نظام  ح�سب 

التداول يتاريخ 2012/12/2.
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2012 بالإ�سافة اىل جائزة اأف�سل بنك يف جمال التجارة الدولية �سمن 
التمويل  موؤ�س�سة  ر�سحت  فقد  اأخرى،  جهة  من  الخرية،  املجلة  ت�سنيف 
الدولية )IFC( و�سحيفة فاينان�سال تاميز )FT( بنك فل�سطني للفوز بجائزة 
البنك امل�ستدام لعام 2012، ليكون واحدا من ثالثة بنوك يف منطقة ال�رشق 

الأو�سط واأفريقيا �سمن قائمة البنوك املر�سحة لنيل هذه اجلائزة.

و  النجاح،  “زمالة” مع جامعة  برنامج  اتفاقية دعم  فل�سطني  بنك  وقع 
مع اجلامعة الإ�سالمية، واأي�سا جامعة الأزهر وينطلق الربنامج الوطني 
اجلامعي  التعليم  نظام  كفاءة  ورفع  تطوير  يف  للم�ساهمة  “زمالة” 
يف  واملحا�رشين  الأ�ساتذة  خربات  تطوير  خالل  من  فل�سطني،  يف 
اجلامعات الفل�سطينية، خا�سة يف عدد من املجالت املالية وامل�رشفية 
والقت�سادية والقانونية والتكنولوجية. ويتم ذلك من خالل ابتعاثهم يف 
زيارات اأكادميية ومهنية ترتاوح بني ف�سل درا�سي واحد اأو �سنة اأكادميية 
م�رشفية  مالية  موؤ�س�سات  اأو  )جامعات(  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات 
خرباتهم  لتطوير  اخلارج،  يف  مرموقة  وعلمية  وا�ستثمارية  واقت�سادية 

العملية والتطبيقية الالزم اكت�سابها.

نال بنك فل�سطني لل�سنة العا�رشة على التوايل جائزة التميز ال�سنوية من 
بنك JP Morgan العاملي يف نيويورك للتميز وال�رشعة والدقة يف تنفيذ 
احلوالت امل�رشفية �سويفت على م�ستوى ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، 
ومتنح جائزة بنك JP Morgan �سنويًا بعد عمليات املراجعة التي تقوم 
بها البنوك لتحديد م�ستوى كل بنك من حيث تقييم الأداء والنتائج التي 
حققها خالل العام، حيث جتاوز البنك التحديات التي تواجه البنوك بوجه 
ن�سبة  حمققًا  العاملية  باملعايري  اللتزام  مع  الت�سغيل  عمليات  يف  عام 

جناح متميزة يف جمال عمليات حتويل الأموال.

احتفل بنك فل�سطني بافتتاح فرعه الـ 48 قرب مفرق عني عريك مبدينة 
بيتونيا يف حمافظة رام اهلل والبرية.

وقع بنك فل�سطني والبنك ال�ستثماري )INVESTBANK( يف عمان اتفاقية 
تعاون، هي الأوىل من نوعها، لدعم وتعزيز اخلدمات املالية امل�رشفية 

يف فل�سطني والأردن التي يقدمها الطرفان يف وعلى جميع امل�ستويات.

وقع بنك فل�سطني و�رشكة  ريت�س  التابعة ملجموعة الت�سالت الفل�سطينية 
بهدف  البنك،  بعمالء  خا�س  ا�ستعالمات  مركز  وت�سغيل  لإطالق  اتفاقية 
التفاقية،  ومبوجب  يقدمها،  التي  امل�رشفية  اخلدمات  م�ستوى  تطوير 
ال�ستعالمات،  ملركز  الفني  الدعم  خدمات  بتقدمي  “ريت�س”  �ستقوم 
يتم  لعمله ملدة عام كامل  الربجميات اخلا�سة واملطورة  بالإ�سافة اىل 
جتديدها مبوافقة الطرفني، ف�سال عن توفري اأدوات الرقابة والمان على 
لبنك  تابعا  ال�ستعالمات  مركز  �سيكون  حيث  امل�ستخدمة،  املعلومات 

فل�سطني مبكانه وموظفيه.

بنك  اأف�سل  جائزة  فل�سطني  بنك   )IFC( الدولية  التمويل  موؤ�س�سة  منحت 
اخلا�سة  الدولية  التجارة  جمال  يف  افريقيا  و�سمال  الو�سط  ال�رشق  يف 
ال�سغرية  امل�ساريع  ال�سغرية واملتو�سطة، مل�ساهمته يف دعم  بال�رشكات 
 واملتو�سطة يف فل�سطني وتطويرها بناء على اأ�س�س قوية، وموا�سفات عاملية.

وللمرة الثانية على التوايل، يح�سل بنك فل�سطني هذا العام على جائزتني 
يف قطاع واحد من اإحدى القطاعات التي يعمل فيها، وهي دعم امل�ساريع 
ال�سغرية واملتو�سطة، حيث كانت اجلائزة الوىل مقدمة من جملة “غلوبل 
يف  العامل  حول  الرائدة  للموؤ�س�سات  ال�سنوي  اختيارها  �سمن  فاينان�س” 

هذا املجال.

حاز بنك فل�سطني على جائزة اأف�سل �رشكة مدرجة يف فل�سطني يف جمال 
“عالقات امل�ستثمرين” وذلك يف املوؤمتر ال�سنوي الثاين جلمعية عالقات 
امل�ستثمرين – ال�رشق يف اأبو ظبي، بح�سور ح�سد من كبار رجال العمال، 
ومن امل�ستثمرين ومدراء البنوك وال�سواق املالية العربية والعاملية، وقد 
توم�سون  موؤ�س�سة  اأجرته  ا�ستطالع  بعد  اجلائزة  بهذه  فل�سطني  بنك  فاز 
رويرتز اإك�ستيل العاملية )Thomson Reuters Extel Survey(، يهدف 
اإىل حتديد اأف�سل ال�رشكات يف املنطقة من حيث الأداء يف جمال عالقات 

امل�ستثمرين وفقًا لت�سويت امل�ستثمرين املحللني والعامليني.

)BPC( شركة بيرزيت لألدوية

قامت ال�رشكة برفع راأ�سمالها بقيمة 24,900 دينار لي�سل اىل 13,091,045 دينار اأردين، وذلك من خالل توزيع اأ�سهم جمانية على موظفي ال�رشكة، 
تنفيذا لقرار الهيئة العامة لل�رشكة بتاريخ 2011/5/2.

GCOM جلوبال كوم لالتصاالت

عقدت �رشكة جلوبال كوم لالت�سالت اجتماع هيئتها العامة غري العادي 
بتخفي�س  قرار  اتخاذ  فيه  مّت  حيث   ،2012/8/6 املوافق  الثنني  يوم 
دولر   4,595,585 اإىل  اأمريكي  دولر   9,762,021 من  ال�رشكة  راأ�سمال 
يف  بلغت  التي  املرتاكمة  اخل�سائر  لإطفاء  وذلك   42.68% ن�سبته  ما  اأي 
الهيئة  اتخذت  كما  اأمريكي.  دولر   638,075 ما جمموعه   2012/6/30
به  امل�رشح  ال�رشكة  مال  راأ�س  برفع  قراراً  نف�سه  الجتماع  يف  العامة 
مبقدار 4,404,415 دولر لي�سبح راأ�س املال امل�رشح به 10,000,000 

دولر.

مت وقف تداول �سهم �رشكة جلوبال كوم لالت�سالت بتاريخ 2012/8/7 
راأ�سمال  بتخفي�س  لل�رشكة  العادي  غري  العامة  الهيئة  قرار  على  بناءا 

ال�رشكة، ومت اإعادة �سهم ال�رشكة اىل التداول بتاريخ 2012/10/21.

والذي  ال�رشكة  ادارة  ملجل�س  رئي�سًا  �سربي  �سعيد  الدكتور  انتخاب  مت 
ويعمل حاليًا كم�ست�سار اقت�سادي خا�س ملوؤ�س�سة )JICA( اليابانية التي 
اإىل  �سامل  ابراهيم  ان�سم  وكذلك  ال�سناعية،  اريحا  منطقة  بتطوير  تقوم 
جمل�س ادارة ال�رشكة وهو يحمل �سهادات عليا يف الدارة املالية ويعمل 
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الروابي للتجارة وال�ستثمار، كذلك مت تعيني  حاليًا كمدير مايل ل�رشكة 
الدكتور عاطف عالونة م�ست�ساراً خا�سًا لل�رشكة والذي �سغل �سابقًا عدة 
منا�سب مرموقه منها وكيل وزارة املالية، ومدير عام هيئة �سوق راأ�س 
ال�رشكات  كربى  ادارة  جمال�س  يف  ع�سو  حاليًا  وهو  الفل�سطينية  املال 

امل�ساهمة العامة يف البالد وم�ست�ساراً خا�سًا لبنك فل�سطني.

توقيعها  عن   18/10/2012 يف  لالت�سالت  كوم  جلوبال  �رشكة  اأعلنت 
اخلط  عرب  بالإنرتنت  للتزود  الفل�سطينية  الت�سالت  �رشكة  مع  اإتفاقية 
اإف�ساح  بح�سب  التفاقية،  هذه  ت�سكل  حيث  الفايرب،  وبوا�سطة  الرتكي 
م�رشوع  بتنفيذ  البدء  من  �ستمكنها  والتي  لل�رشكة  نوعية  نقلة  ال�رشكة، 

الإنرتنت املتجول.

GMC مطاحن القمح الذهبي

عقدت �رشكة مطاحن القمح الذهبي اجتماع هيئتها العامة العادي لل�سنة 
2012/4/25، حيث مّت فيه مناق�سة  2011 يوم الأربعاء املوافق  املالية 
نتائج اأعمال ال�رشكة لل�سنة املالية 2011، واملوافقة على تو�سية جمل�س 
على  نقدية  اأرباح  بتوزيع  العامة  الهيئة  اجتماع  قبل  املنعقد  الإدارة 
راأ�سمال  6%من  ن�سبته   ما  دينار   900,000 بقيمة  ال�رشكة  م�ساهمي 

ال�رشكة بواقع 0.06 دينار اأردين لل�سهم الواحد.

قام ممثل كندا لدى ال�سلطه الوطنيه الفل�سطينيه كري�س جرين�سيلدز بزيارة 
ا�ستقباله عدد من  الذهبي ولدى و�سوله كان يف  القمح  ل�رشكة مطاحن 
من  عددا  اجلانبان  ا�ستعر�س  الزيارة  وخالل  التنفيذية،  الدارة  اع�ساء 
الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك واإمكانية فتح عالقات جتارية مبا�رشة 

بني ال�رشكة وال�رشكات الكنديه التي تعمل يف نف�س املجال.

GUI العالمية المتحدة للتأمين

للتاأمني  املتحدة  العاملية  ل�رشكة  العادية  غري  العامة  الهيئة  عقدت 
الإدارة  جمل�س  تو�سية  اقرار  مت  حيث   ،2012/3/22 بتاريخ  اجتماعها 
مليون   5.5 اإىل  دولر  مليون   5 من  ال�رشكة  راأ�سمال  بزيادة  القا�سي 
 %10 بن�سبة  امل�ساهمني  على  جمانية  منحة  اأ�سهم  بتوزيع  وذلك  دولر، 
من الراأ�سمال ال�سمي واملدفوع وتعديل عقد التاأ�سي�س والنظام الأ�سا�سي 

لل�رشكة تبعا لذلك.

فل�سطني   / مد  غلوب  و�رشكة  للتاأمني  املتحدة  العاملية  ال�رشكة  وقعت   
مذكرة تعاون لدارة النفقات الطبية واخلدمات التاأمينية يف جمال ادارة 

نفقات التاأمني ال�سحي. 

يف  اإدارتها  جمل�س  اجتماع  للتاأمني  املتحدة  العاملية  ال�رشكة  عقدت 
العاملية  ال�رشكة  م�ساهمة  على  املوافقة  فيه  مّت  والذي   2012/9/28
بن�سبة  والتجارة  العقاري  لال�ستثمار  اأمالك  �رشكة  يف  للتاأمني  املتحدة 

73% من راأ�س مال �رشكة اأمالك. 

اتفاقية  املفتوحة  القد�س  وجامعة  للتاأمني  العاملية  ال�رشكة  وقعت 
تاأمينات عامة، حيث �ستقدم �رشكة  العاملية للتاأمني مبوجب التفاقية 
ومدتها عام واحد خدمات التاأمني ال�سحي لنحو 850 موظفا يف اجلامعة، 

بالإ�سافة اإىل تاأمينات ا�سابات العمل.

وقعت ال�رشكة العاملية املتحدة للتاأمني اتفاقية تاأمني �سحي مع وكالة 
الأدنى  ال�رشق  الفل�سطينيني يف  الالجئني  وت�سغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم 
املتحدة  العاملية  ال�رشكة  مقر  يف  التوقيع  مرا�سم  وجرت  )الأونروا(. 

للتاأمني مبدينة البرية.

يف  اإدارتها  جمل�س  اجتماع  للتاأمني  املتحدة  العاملية  ال�رشكة  عقدت 
�رشكة  مال  راأ�س  خف�س  على  املوافقة  فيه  مّت  والذي   2012/11/28
اإىل  اأمريكي  3,000,000 دولر  العقاري والتجارة من  اأمالك لال�ستثمار 
2,000,000 دولر اأمريكي واأن تكون م�ساهمة ال�رشكة العاملية املتحدة 

للتاأمني 96% يف راأ�س مال �رشكة اأمالك. 

)HOTEL( جراند بارك للفنادق واالستجمام

عقدت ال�رشكة اجتماع هيئتها العامة غري العادي يوم الأربعاء املوافق 
2012/5/2، حيث مت اقرار تخفي�س راأ�سمال ال�رشكة باخل�سائر املرتاكمة 
اىل  الدينار  من  ال�رشكة  عملة  حتويل  ومت  كما   ،2011/12/31 يف  كما 
وتفوي�س  دولر  مليون   5 اىل  لي�سل  ال�رشكة  راأ�سمال  وزيادة  الدولر، 

جمل�س الدارة �سالحية القرتا�س وال�ســـــتدانة واعطـــــاء الكـــــــفالت.

ل زال �سهم �رشكة جراند بارك للفنادق وال�ستجمام موقوف عن التداول 
منذ 2003/10/16.
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ISBK البنك اإلسالمي الفلسطيني

اأعلن البنك الإ�سالمي الفل�سطيني عن �رشائه مقراً جديداً لإدارته العامة يف 
حي املا�سيون مبدينة رام اهلل، ويذكر اأن املبنى مقام على م�ساحة اأر�س 
ت�سوية  ويتكون من ثالثة طوابق  الأمم،  1,058 مرت مربع مقابل حديقة 
وطابق اأر�سي بالإ�سافة اإىل اأربعة طوابق مكاتب وروف عدد 2 ومب�ساحة 
معمارية 4,426 مرتا مربعا، كما و يذكر اأن جمل�س اإدارة البنك �سكل جلنة 
ل�رشاء مقر لالإدارة العامة من اأع�ساء املجل�س �سمت كال من رفيق النت�سة 
ممثل موؤ�س�سة تنمية واإدارة اأموال اليتامى وعزام ال�سوا ممثل بنك القد�س 
ونبيل حمودة ممثل ال�رشكة العقارية التجارية لال�ستثمار بال�سافة اإىل 

مدير عام البنك ن�سال الربغوثي.

عقد البنك ال�سالمي الفل�سطيني اجتماع هيئته العامة العادية يف تاريخ 

من   %2.5 بتوزيع  الدارة  جمل�س  تو�سية  اقرار  مت  حيث   ،2012/6/2
القيمة ال�سمية لل�سهم اأرباحًا نقدية على م�ساهمي البنك.

دعا جمل�س اإدارة البنك الإ�سالمي الفل�سطيني اإدارة البنك التنفيذية ومدراء 
الفروع والدوائر اإىل اجتماع خا�س ومطول ملناق�سة اخلطة الإ�سرتاتيجية 
وق�سايا تهدف اإىل تطوير العمل يف امل�رشف يف لقاء مت عقد فعالياته 

يف عمان.

عقد البنك الإ�سالمي الفل�سطيني اجتماع جمل�س اإدارته يف 2012/12/21 
والذي مّت فيه املوافقة على جتديد عقد املدير العام ملدة عام وذلك بعد 
اأخذ املوافقات الالزمة من �سلطة النقد الفل�سطينية، كما وافق املجل�س على 

توقيع اتفاقية بطاقات الئتمان “فيزا وما�سرت كارد” مع بنك فل�سطني.

JPH القدس للمستحضرات الطبية

املوؤمتر  يف  فل�سطني  دولة  الطبية  للم�ستح�رشات  القد�س  �رشكة  مثلت 
الدوائية والذي عقد يف جمهورية م�رش  العاملي لتكنولوجيا ال�سناعات 
امل�ساركات  متّيزت  وقد  امل�رشية،  امل�ستقبل  جامعة  من  بتنظيم  العربية 
الدوائية  ال�سناعة  جمال  يف  والباحثني  العلماء  من  كبري  عدد  بح�سور 
اآخر  عن  علمية  لإلقاء حما�رشات  العامل  اأنحاء  توافدوا من جميع  الذين 
لت له تكنولوجيا ال�سناعة الدوائية اإ�سافة اإىل حما�رشات مكّثفة  ما تو�سّ
ال�سناعات  يف  التحليل  طرق  اآخر  يخ�س  مبا  احلديثة  التطورات  حول 
اأهمية  على  لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  م�رشوجي  اإياد  د.  واأكد  الدوائية، 
دور  تثّبت  اأن  �ساأنها  من  التي  العاملية  املوؤمترات  هذه  مبثل  امل�ساركة 

ومتثيل �رشكات الأدوية الفل�سطينية يف املوؤمترات العاملية.

غري  العامة  هيئتها  اجتماع  الطبية  للم�ستح�رشات  القد�س  �رشكة  عقدت 
راأ�سمال  رفع  على  امل�سادقة  مت  حيث   ،2012/4/29 تاريخ  يف  العادية 
ال�رشكة امل�رشح به من 5 مليون دينار اىل 6 مليون دينار و ذلك باإ�سدار 
املال  راأ�س  من   %20 بن�سبة  جمانية  اأ�سهم  توزيع  و  جديد  �سهم  مليون 

ال�سمي و املدفوع وتوزيع اأرباح نقدية قيمتها 10% من القيمة ال�سمية 
لل�سهم.

القد�س  �رشكة  بها  تقوم  التي  امل�سرتك  العلمي  البحث  جهود  اأثمرت 
اإىل حتقيق  الوطنية  النجاح  بالتعاون مع جامعة  الطبية  للم�ستح�رشات 
وتركيب وحتليل  بتطوير  يتعلق  علمي  بحث  ن�رش  يتمثل يف  اجناز جديد 
Interna- جملة  يف   Valsartan and Hydrochlorothiazide  دواء
 tional Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

العلمية املحكمة. 

يف  اإدارتها  جمل�س  اجتماع  الطبية  للم�ستح�رشات  القد�س  �رشكة  عقدت 
2012/10/9، حيث مت املوافقة على تغيري �سعار ال�رشكة )Logo(، كذلك 
ال�سفافية  مبداأ  لتاأكيد  ال�رشورية  احلوكمة  جلان  ت�سكيل  املجل�س  قرر 
والنزاهة، ومتت املوافقة على تعديل الهيكل التنظيمي الرئي�سي للمجموعة 

ومتت املوافقة على اعتماد نظام املوظفني الداخلي.

 MIC المشرق للتأمين

قامت �رشكة امل�رشق للتاأمني برفع راأ�سمالها املكتتب به اإىل 5,200,000 
دولر بناًء على قرار هيئته العامة غري العادي بتاريخ 2012/2/26 عرب 
الالزمة من جهات  املوافقات  على  بعد ح�سولها  ثانوي خا�س  اكتتاب 
 2,000,000 عددها  والبالغ  الزيادة  اأ�سهم  اإدراج  مّت  حيث  الخت�سا�س، 
�سهم يف البور�سة لرتتفع عدد الأ�سهم املدرجة من 3,200,000 �سهم اإىل 

5,200,000 �سهم. 

اأعلنت �رشكة امل�رشق للتاأمني اأنها قامت بت�سديد اأكرث من 24 مليون �سيكل 
ج�سدية  اإ�سابات  من  التاأمني  فروع  جميع  �سملت  تعوي�سات  �سكل  على 

واأ�رشار مادية للزبائن املت�رشرين وللموؤمنني لدى كافة فروع ال�رشكة، 
وذلك خالل الفرتة ما بني 2011/6/30  وحتى 2012/6/30.

عقد  بتوقيع  للتاأمني  اأنور  وكالة  و�رشكة  للتاأمني  امل�رشق  �رشكة  قامت 
بداأتها  التي  ال�سالح  مل�سرية  امتدادا  التفاقية  وتعترب  تاأمني،  وكالة 
عرب  اداريا  الهيكلة  اعادة  �سعيد  على  ذلك  كان  �سواء  امل�رشق،  �رشكة 
ال�سعيد املايل من  اأو على  توظيف كوادر مهنية جديدة بخربات وا�سعة، 
اأمريكي،  دولر  مبليوين  وزيادته  ال�رشكة  مال  راأ�س  هيكلة  اعادة  خالل 
بال�سافة اىل كون التفاقية تاأتي يف اطار خطة امل�رشق لتو�سعة �سبكتها 

مع �رشكات وكالت التاأمني على املدى الطويل.
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NAPCO الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت

عقدت ال�رشكة الوطنية ل�سناعة الأملنيوم والربوفيالت “نابكو” اجتماع هيئتها العامة غري العادي يوم الأربعاء املوافق 2012/5/16، حيث مت املوافقة 
على تعديل ا�سم ال�رشكة لي�سبح “ال�رشكة الوطنية ل�سناعة الأملنيوم والربوفيالت نابكو”، حيث اقت�رش التعديل على اإ�سافة كلمة “نابكو” يف نهايته.

 NCI الوطنية لصناعة الكرتون

اأعلنت ال�رشكة الوطنية ل�سناعة الكرتون يف اإف�ساحها املر�سل اإىل البور�سة يف 2012/5/28 عن ا�ستقالة حازم الأغرب من من�سب املدير العام وتعيني 
املهند�س غالب �ساطي فار�س كمدير عام لل�رشكة اعتباراً من 2012/5/28 .

NIC شركة التأمين الوطنية

عقدت �رشكة التاأمني الوطنية اجتماع هيئتها العامة العادي يوم اخلمي�س 
املوافق 2012/3/29، حيث مت امل�سادقة على زيادة راأ�سمال ال�رشكة من 
�سهم جديد  مليون  باإ�سدار  وذلك  مليون دولر   12 اىل  مليون دولر   10
وتوزيعها اأ�سهم منحة جمانية ما ن�سبته 20% من راأ�س املال ال�سمي و 
اأرباح نقدية على م�ساهمي  املدفوع، وكذلك متت امل�سادقة على توزيع 
اجتماع  بتاريخ  املايل  وال�سوق  ال�رشكة  �سجالت  يف  امل�سجلني  ال�رشكة 

الهيئة العامة بن�سبة 15% من الراأ�سمال الإ�سمي واملدفوع.

اأم�س،  الوطنية”،  “التاأمني  و�رشكة  الأمريكية،  العربية  اجلامعة  وقعت 
اخلدمات  من  جمموعة  بتقدمي  مبوجبها  ال�رشكة  تقوم  للتاأمني  اتفاقية 

التاأمينية ملوظفي اجلامعة ومن�ساآتها.

)NSC( مركز نابلس الجراحي التخصصي

عقد املركز اجتماع هيئته العامة غري العادي يوم ال�سبت بتاريخ 21/04/2012، حيث مل يتم امل�سادقة على تعديل ن�سبة احلد الأعلى لتملك ال�سهم ورفع 
راأ�س املال وتخفي�س عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة اىل �سبعة اأع�ساء.

PADICO فلسطين للتنمية واالستثمار

 ،2012/5/14 تاريخ  يف  اجتماعها  يف  لل�رشكة  العامة  الهيئة  �سادقت 
امل�ساهمني  اأرباح نقدية على  ال�رشكة بتوزيع  اإدارة  على تو�سية جمل�س 
العام  اأرباح  من  دولر  مليون   15 وبواقع  املال،  راأ�س  من   %6 بن�سبة 

.2011

وال�ستثمار  للتنمية  فل�سطني  �رشكة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  من  كل  �سارك 
�سمري  لل�رشكة  التنفيذي  والرئي�س  امل�رشي  منيب  القاب�سة(  )باديكو 
حليله، يف افتتاح فعاليات قمة املنتدى القت�سادي العاملي لدول ال�رشق 
الأو�سط و�سمال افريقيا واأورا�سيا املنعقد يف ا�سطنبول، ومت التحدث عن 
وعر�س  فل�سطني،  يف  ال�ستثمار  يف  الريادية  القاب�سة  باديكو  جتربة 
م�ساريع ال�رشكة القائمة وامل�ستقبلية يف القد�س وغزة واأريحا وغريها من 

املحافظات الفل�سطينية.

لقاًء  القاب�سة(  )باديكو  وال�ستثمار  للتنمية  فل�سطني  �رشكة  عقدت 
اخلرباء  من  وعددا  واحلليفة  التابعة  �رشكاتها  عن  ممثلني  �سم  فكريًا 
حول  الدويل  البنك  تقرير  تو�سيات  ملناق�سة  والتنمويني،  القت�ساديني 

ال�ستدامة القت�سادية للدولة الفل�سطينية.

 اأعلنت �رشكة فل�سطني للتنمية وال�ستثمار املحدودة “باديكو القاب�سة” 

ا�ستكمال عملية الت�سجيل املجدد وتطويب الأرا�سي الالزمة لإقامة م�رشوع 
اأريحا” العقاري، الذي �سيقام عند املدخل اجلنوبي للمدينة على  “بوابة 
اأريحا. حمافظة  اأرا�سي  من  “اأ”  منطقة  يف  دومن  اآلف   3 تبلغ   م�ساحة 

القاب�سة”  “باديكو  اأعلنت �رشكة فل�سطني للتنمية وال�ستثمار املحدودة 
عن توقيعها عقداً مع موؤ�س�سة التمويل الدولية )IFC(، الذراع ال�ستثمارية 
لتطوير  درا�سة  اإعداد  مبوجبه  الأخرية  تتوىل  الدويل،  البنك  ملجموعة 
�ساملة  مراجعة  الدرا�سة  وت�سمل  القاب�سة.  باديكو  يف  احلوكمة  مبادئ 

ملقومات احلوكمة وال�سفافية يف ال�رشكة، واعطاء تو�سيات لتطويرها.

“باديكو  وال�ستثمار  للتنمية  فل�سطني  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  ك�سف 
اخرى،  قيادية  �رشكات  مع  مداولت  عن  حليله،  �سمري  القاب�سة”، 
املحلية. البور�سة  يف  ال�سيولة  لدعم  ا�ستثماري  �سندوق   لإن�ساء 

وقال حليلة اأن احلديث يدور عن �سندوق لال�ستثمار يف ال�سوق املحلية، 
براأ�س مال ل يزيد على 20 مليون دولر.

اىل  ت�سل  قد  عالية،  م�ستويات  اىل  “باديكو”  ربحية  عودة  حليلة  توقع 
40 – 50 مليون دولر بحلول العام 2014، مع بدء حتقيق ارباح جدية 
لبع�س امل�ساريع اجلاري تنفيذها او حديثة الت�سغيل، وت�سمل م�ساريع يف 
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قطاعات ال�سياحة والعقار والزراعة، م�سريا يف هذا ال�سياق اىل ان ال�رشكة 
ا�ستثمرت نحو 130 مليون دولر على مدى ال�سنوات الثالث املا�سية.

الت�سالت  �رشكة  مع  “باديكو”،  وال�ستثمار  للتنمية  فل�سطني  قدمت 
الفل�سطينية قدما رعاية ما�سية للملتقى ال�سنوي ال�سادي ل�سوق را�س املال 

الفل�سطيني، الذي عقد برام اهلل يف 11 كانون الول من العام 2012.

القاب�سة”  “باديكو  وال�ستثمار  للتنمية  فل�سطني  �رشكة  �ساركت 
بولية  كامربدج  مبدينة  هارفارد  جامعة  نظمتهما  دوليتني  بفعاليتني 
ال�رشكة واجلامعة  اإطار �رشاكة بني  الأمريكية، وذلك يف  ما�سات�سو�ست�س 
“يوم  موؤمتر  برعاية  اأي�سًا  “باديكو”  �ساركت  كما  ال�سهرية،  الأمريكية 
الأعمال” الذي تنظمه كلية اإدارة الأعمال يف جامعة هارفارد كجزء من 

.)Harvard Arab Weekend( فعاليات املوؤمتر ال�سنوي للجامعة

ح�سلت �رشكة فل�سطني للتنمية وال�ستثمار “باديكو القاب�سة” على جائزة 
�سمن  وذلك  فل�سطني،  يف  امل�ستثمرين  لعالقات  الكرتوين  موقع  اأف�سل 
Digi�“  ت�سنيف املواقع اللكرتونية يف ال�رشق الأو�سط الذي تعده �رشكة
tal King Worldwide”، ومت منح اجلوائز خالل املوؤمتر ال�سنوي الرابع 
الدوحة  القطرية  العا�سمة  يف  عقد  الذي  اللكرتونية  املواقع  لت�سنيف 
بتنظيم من بور�سة قطر و�رشكتي “كيه دبليو دي” وام كوميونيكي�سن”، 

بدعم من جمعية عالقات امل�ستثمرين يف ال�رشق الأو�سط.

اإدارتها  جمل�س  اجتماع  وال�ستثمار  للتنمية  فل�سطني  �رشكة  عقدت 
ال�رشكة  عمل  خطة  ودرا�سة  بحث  فيه  مّت  والذي   2012/12/18 يف 
اإ�سافة �رشكة فل�سطني لنقل التكنولوجيا  و�رشكات املجموعة، كما تقّرر 
القادمة  العامة  للهيئة  والتو�سية  ال�رشكة  اإدارة جديد يف  كع�سو جمل�س 

بامل�سادقة على هذا القرار.

PALTEL االتصاالت الفلسطينية

اأعلنت جمموعة الت�سالت الفل�سطينية عن اختيارها ل�رشكة )اإي اإم �سي( 
العاملية لإجناز م�رشوع تطوير البنية التحتية املعلوماتية اجلديدة والذي 
يعد الأول من نوعه من ناحيتي التنفيذ والتكلفة يف فل�سطني، وذلك من 
نظام  يف  املكررة  البيانات  واإلغاء  التخزين  نظم  م�رشوعي  اإجناز  خالل 
وحمايتها    )Data Domain(و  )EMC VMAX( الحتياطي  الن�سخ 
املتخ�س�سة  ال�رشكة  وهي  اأيه(  اأ�س  )اآر  من  امل�ستويات  متعددة  باأنظمة 

باإدارة اأمن املعلومات والتابعة ل�رشكة )اإي اإم �سي(.

قررت �رشكة الت�سالت الفل�سطينية تاأجيل ال�ستفادة من قانون ت�سجيع 
فيا�س،  �سالم  د.  الوزراء  رئي�س  اطلقها  كان  لدعوة  ا�ستجابة  ال�ستثمار، 
تاأجيل  اىل  القانون  من  امل�ستفيدة  لل�رشكات  دعوته  اطلق  فيا�س  وكان 
هذه ال�ستفادة طوعا، وجرى التوافق بهذا ال�ساأن مع القطاع اخلا�س خالل 
والنقابات  اخلا�س  القطاع  وممثلي  احلكومة  بني  اجلاري  املايل  احلوار 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين بهدف خف�س العجز يف موازنة ال�سلطة.

عقدت �رشكة الت�سالت الفل�سطينية اجتماع هيئتها العامة العادي يوم 
جمل�س  تو�سية  على  املوافقة  متت  حيث   ،2012/4/5 املوافق  اخلمي�س 
على  نقدية  اأرباح  بتوزيع  العامة  الهيئة  اجتماع  قبل  املنعقد  الإدارة 
م�ساهمي ال�رشكة بقيمة 52,650,000 دينار ما ن�سبته 40% من راأ�سمال 

ال�رشكة.

املنتدى  يف  م�ساركتها  الفل�سطينية  الت�سالت  جمموعة  اختتمت 
واأورا�سيا  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  لدول  العاملي  القت�سادي 
والذي عقد يف ا�سطنبول، حيث �ساركت املجموعة ك�رشيك للمنتدى لدول 
ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا واأورا�سيا، وعقد وفد جمموعة الت�سالت 
الت�سالت  جمال  يف  �رشكات  مع  املنتدى  هام�س  على  لقاءات  عدة 

وتكنولوجيا املعلومات يف تركيا واملنطقة ومنها �رشكة )ترك تيليكوم(.

  2012/9/20 املوافق  اخلمي�س  يوم  الوطنية  النجاح  جامعة  ا�ست�سافت 
الت�سالت  �رشكات  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  كنفاين،  حكم  ال�سيد 
النجاح”،  من  واملزيد  والف�سل  “النجاح  بعنوان:  حما�رشة  يف  الرتكية 
النجاح  جامعة  مع  وبالتعاون  الفل�سطينية  الت�سالت  �رشكة  برعاية 
الوطنية، وعقدت املحا�رشة يف م�رشح �سمو المري تركي بن عند العزيز 

يف احلرم اجلامعي.

اأعلنت جمموعة الت�سالت الفل�سطينية عن تقدمي رعايتها مللتقى القد�س 
لالأعمال كاإحدى ال�رشكات امل�ساهمة برعاية رئي�سية للملتقى الذي عقد 
يف القد�س املحتلة، وجاء ذلك خالل حفل توقيع اتفاقية الرعاية، ووّقعها 
عن جمموعة الت�سالت الفل�سطينية رئي�سها التنفيذي عمار العكر، وعن 

ملتقى القد�س لالأعمال رئي�س اللجنة التوجيهية مازن �سنقرط.

PCB البنك التجاري الفلسطيني

وقعت بلدية رام اهلل والبنك التجاري الفل�سطيني اتفاقية القر�س التمويلي 
لبناء جممع املنارة، بح�سور وزير احلكم املحلي د. خالد القوا�سمي، ووقع 
التفاقية م�سعود العار�سة مدير عام البنك التجاري الفل�سطيني، ورئي�س 

البلدية جانيت ميخائيل .

عقد البنك التجاري الفل�سطيني اجتماع هيئته العامة العادي لل�سنة املالية 
2012/12/10، حيث مّت فيه مناق�سة نتائج  الإثنني املوافق  2011 يوم 

انتخاب  ومّت  كما  عليها،  وامل�سادقة   2011 املالية  لل�سنة  البنك  اأعمال 
�رشكة اإرن�ست ويونغ للتدقيق على ح�سابات ال�رشكة لل�سنة املالية 2012. 
كما عقد البنك اجتماعًا ملجل�س اإدارته يف اليوم نف�سه �سادق فيه املجل�س 
البنك من  اإعالم  مّت  32012/11/30، كما  البيانات املالية كما يف  على 
ال�ستحواذ على  الفل�سطينية بعدم موافقتهم على عملية  النقد  �سلطة  قبل 
حمفظة بنك الحتاد فرع رام اهلل يف الوقت احلايل، وعليه �سيقوم البنك 

باإيجاد الآليات املنا�سبة من اأجل اللتزام مبتطلبات كفاية راأ�س املال.
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PEC الفلسطينية للكهرباء

�سلمان خالل  للكهرباء وليد  الفل�سطينية  لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  بحث 
لقاء عقده مع الدكتور حممد عو�س نائب رئي�س وزراء احلكومة املقالة 
جملة من الق�سايا املتعلقة ب�سبل معاجلة اأزمة انقطاع الكهرباء، وتعزيز 
الكهرباء  توزيع  و�رشكة  غزة  كهرباء  توليد  التعاون بني م�رشوع حمطة 
و�سلطة الطاقة، وذلك مبا ميكن حمطة توليد الكهرباء من موا�سلة اأدائها 

يف اإنتاج الطاقة الكهربائية.

اأطلعت اإدارة ال�رشكة الفل�سطينية للكهرباء الأطراف املهتمة من موؤ�س�سات 
املجتمع املدين والقطاع اخلا�س خالل لقاءين منف�سلني عقدتهما، على 
انقطاع  باأزمة  العالقة  ذات  الرئي�سية  والأ�سباب  الكهرباء  قطاع  واقع 

الكهرباء املتوا�سلة منذ عدة �سنوات.

اأعلن م�سوؤول يف �سلطة الطاقة الفل�سطينية يف قطاع غزة ان حمطة توليد 
الكهرباء الوحيدة يف غزة التي توؤمن الكهرباء لثلث القطاع، توقفت عن 
ان  الطاقة  �سلطة  وقالت  ذلك.  م�سوؤولية  ا�رشائيل  حمماًل  بالكامل،  العمل 
امدادات  �سح  عن  جنم  بالكامل  العمل  عن  غزة  يف  التوليد  حمطة  توقف 
الوقود الالزم لت�سغيل حمطة توليد  اإىل قطاع غزة ونفاد  الواردة  الوقود 
الكهرباء الوحيدة يف غزة بفعل الجراءات املتعمدة ملنع و�سول الوقود 
لغزة، وطالبت �سلطة الطاقة م�رش وجمل�س ال�سعب املنتخب بان تقف عند 
الفل�سطيني  ال�سعب  �سمود  دعم  يف  والتاريخية  احل�سارية  م�سوؤوليتها 

وامداده بكل احتياجاته من الوقود لعمل حمطة توليد الكهرباء.

ك�سف الرئي�س التنفيذي لل�رشكة الفل�سطينية للكهرباء وليد �سلمان، النقاب 
غزة  حمطة  تزويد  على  مبدئيًا  م�رش  موافقة  على  ال�رشكة  ح�سول  عن 
املحطة  ت�سغيل  ا�ستمرارية  يكفل  كحل  امل�رشي  بالغاز  الكهرباء  لتوليد 

وفقا لقدرتها الإنتاجية.

اأهمية  �سلمان  وليد  للكهرباء  الفل�سطينية  لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 
باحتياجاتها  الكهرباء  حمطة  بتزويد  املتعلق  التفاق  بتنفيذ  اللتزام 
من الوقود ب�سكل منتظم، واأو�سح �سلمان اأنه يف حال توفر كمية منا�سبة 
مولدات”  اأربعة  يعني  “ما  الإنتاجية  قدرتها  بكامل  املحطة  لت�سغيل 
ذاته  الوقت  يف  منوهًا  ميجاواط   125 لنحو  �سي�سل  املحطة  اإنتاج  فاإن 
الطاقة  ل�ستيعاب  يوؤهلها  مبا  الكهرباء  توزيع  �سبكة  تهيئة  �رشورة  اإىل 
ميجا   110 نحو  ل�ستيعاب  ت�سل  حاليًا  ال�سبكة  قدرة  اإن  حيث  املنتجة 
واط، واعترب انه عندما يتم تركيب حمولت الكهرباء الأربعة فاإن القدرة 
الإنتاجية للمحطة �ست�سل حني النتهاء من تنفيذ هذا امل�رشوع لنحو 135 

ميجا واط الأمر الذي يتطلب تهيئة ال�سبكة.

عقدت ال�رشكة الفل�سطينية للكهرباء اجتماع هيئتها العامة العادي لل�سنة 
2012/4/25، حيث مّت فيه مناق�سة  الأربعاء املوافق  2011 يوم  املالية 
نتائج اأعمال ال�رشكة لل�سنة املالية 2011، واملوافقة على تو�سية جمل�س 
على  نقدية  اأرباح  بتوزيع  العامة  الهيئة  اجتماع  قبل  املنعقد  الإدارة 
راأ�سمال  من   %10 ن�سبته  ما  دولر  مليون   6 بقيمة  ال�رشكة  م�ساهمي 
ال�رشكة بواقع 0.10 دولر اأمريكي لل�سهم الواحد، وانتخاب اأع�ساء جمل�س 
اإدارة جديد لل�رشكة، كما مّت انتخاب اآرن�ست ويونغ للتدقيق على ح�سابات 
ال�رشكة لل�سنة املالية 2012. كما عقدت ال�رشكة اجتماعًا ملجل�س اإدارتها 

يف اليوم نف�سه.

اأعلن البنك الإ�سالمي للتنمية اأن “حمطة توليد الكهرباء الوحيدة يف قطاع 
غزة اأ�سبحت جاهزة للعمل بكامل قدرتها الإنتاجية، بعد اإجناز م�رشوع 
اإعادة تاأهيل حمطة التحويل الغربية، الذي موله �سندوق الإمناء العربي 
والجتماعي  القت�سادي  لالإمناء  العربي  ال�سندوق  والإفريقي من خالل 

وباإدارة البنك الإ�سالمي للتنمية ـ جدة.

PICO فلسطين للتأمين

 2012/9/26 اإدارتها يف  اجتماع جمل�س  للتاأمني  فل�سطني  عقدت �رشكة 
متت  كما  لل�رشكة،  عامًا  مديراً  عواد  جمعة  جمال  تعيني  فيه  مّت  والذي 
وتفوي�سه  الثالث  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  تعيني  على  امل�سادقة 
لل�رشكة، وتعيني مدير  بالتوقيع، وكذلك املوافقة على تعيني مدير مايل 
متابعة  على  التاأكيد  املجل�س  قرر  كما  املعلوماتية،  لالأنظمة  تطوير 
قطعية  قرارات  اأية  وتنفيذ  الغري  ذمة  يف  لل�رشكة  امل�ستحقة  املديونيات 

�سادرة بهذا اخل�سو�س.

عقدت �رشكة فل�سطني للتاأمني اجتماع جمل�س اإدارتها يف 2012/12/20 
والذي مّت فيه مناق�سة املو�سوعات املطروحة على جدول الأعمال ومنها 
مبا�رشة عمل املدير العام اجلديد لل�رشكة، وموازنة العام 2013، والنظام 
ودرا�سة  ال�رشكة  ومقر  البنوك،  وتفوي�سات  امل�سرتيات  ونظام  الإداري 
متطلبات الهيئة للرقابة على التاأمني، ومناق�سة فروع غزة واخلليل وبيت 

حلم، بالإ�سافة اإىل مو�سوع الق�سايا واملحاكم.
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PRICO فلسطين لالستثمار العقاري 

العاملني يف  العقاري )بريكو( و نقابة  وقعت �رشكة فل�سطني لال�ستثمار 
جامعة بريزيت  اتفاقية خا�سة بتمكني موظفي اجلامعة من امتالك �سقق 

يف �ساحية الغدير ال�سكنية.

العقاري )بريكو( يف موؤمتر ومعر�س  �ساركت �رشكة فل�سطني لال�ستثمار 
التطوير العقاري الفل�سطيني الأول، ، الذي ينظمه احتاد مطوري العقار.

فل�سطني  ل�رشكة   2012/4/29 يف  املنعقدة  العامة  الهيئة  قرار  مبوجب 
بدء  عن  ال�رشكة  اأعلنت  الأرباح،  توزيع  ب�ساأن  العقاري  لال�ستثمار 
الإ�سمية  القيمة  من   %5 بن�سبة  م�ساهميها  على  النقدية  الأرباح  توزيع 
تاريخ  من  اعتباراً  وذلك  الواحد  لل�سهم  اأردين  دينار   0.05 بواقع  لل�سهم 

)PSE( سوق فلسطين لألوراق المالية

مت ادراج ال�رشكة يف بور�سة فل�سطني خالل العام 2012، براأ�س مال 10 مليون دولر اأمريكي، حيث مت بدء تداول اأ�سهم ال�رشكة بتاريخ 2012/04/04، 
كما وبلغ عدد امل�ساهمني عند الدراج 10 م�ساهمني.

QUDS بنك القدس

على  املرتكز  الداخلي  “التدقيق  يف  متخ�س�سة  دورة  القد�س،  بنك  نظم 
يف  وذلك  املخاطر،  ودائرة  الداخلي  التدقيق  دائرتي  لفريق  املخاطر” 
العا�سمة الردنية بالتعاون مع �رشكة جرانت ثورنتون ـ ال�رشق الأو�سط، 

اإحدى اأكرب �رشكات التدقيق وال�ست�سارات يف العامل.

وقع بنك القد�س مع بلدية رام اهلل اتفاقية متويل ميدان عزيز �ساهني، يف 
حفل اقيم يف مبنى البلدية.

اتفاقية مع �رشكة وي�سرتن يونيون لتحويل  القد�س عن توقيع  اأعلن بنك 
بور�سة  يف  ورمزها  العامل  م�ستوى  على  ال�سداد  عمليات  واإجراء  الأموال 
ومن �ساأن التفاقية ت�سهيل خدمات حتويل وا�ستالم   ،  ”WU“ نيويورك 
الغربية  ال�سفة  يف  املواطنني  لكافة  العامل  انحاء  خمتلف  من  الأموال 

وقطاع غزة وعمالء البنك.

اأكد مدير عام بنك القد�س �سابقا عزام ال�سوا اأن اإدارة البنك تويل اهتماما 
عرب  غزة  قطاع  تنمية  يف  البنك  م�ساهمة  تعزيز  على  �سديدين  وحر�سا 
القطاع،  يف  املواطنني  جلمهور  املقدمة  امل�رشفية  اخلدمات  يف  التو�سع 
القطاع  يف  البنك  يقدمها  التي  للودائع  الت�سهيالت  ن�سبة  اأن  ال�سوا  وبني 
القطاع توظف  املواطنني يف  ودائع  100 من  اأن  120%، مو�سحا  بلغت 
البنك من  ودائع  % من   20 اإليها  ي�ساف  لهم،  الت�سهيالت  تقدمي  باجتاه 

خارج القطاع.

نطاق  وتو�سعة  البنك  دور  بتفعيل  القد�س  بنك  ادارة  اعمال  رجال  طالب 
م�رشفية،  ت�سهيالت  منح  عرب  غزة،  قطاع  يف  امل�رشفية  خدماته 

وامل�ساهمة يف تنمية اقت�ساد القطاع.

 ،Commerze Bank ،عقد بنك القد�س اجتماعا مع وفد من “كومريز بنك
ملا  البنكني  بني  العالقة  توطيد  بهدف  اهلل،  برام  العامة  الدارة  مببنى 

الجنبي  وال�رشف  اخلزينة  عمليات  ت�سمل  والتي  الطرفني،  م�سلحة  فيه 
والعتمادات واحلوالت، وبحث �سبل تطويرها وتو�سيعها وتعزيز التعاون 
امل�سرتك والذي بدوره �سيوؤدي اىل تطوير العديد من اخلدمات التي تلبي 
وتالئم احتياجات الفراد وال�رشكات املتو�سطة وال�سغرية وزيادة كفاءة 

تلك املوجودة حاليا.

 2012/10/14 يف  البور�سة  اإىل  املر�سل  اإف�ساحه  يف  القد�س  بنك  اأعلن 
عن قبول ا�ستقالة عزام ال�سوا من من�سب املدير العام للبنك اعتباراً من 

2013/01/01 وتعيينه م�ست�ساراً للبنك من تاريخه.

اختتم بنك القد�س �سل�سلة من ور�س العمل املتخ�س�سة يف قواعد المتثال 
واإجراءات مكافحة عمليات غ�سل الأموال نظمها على مدار ال�سابيع املا�سية 
يف فندق ال�سيزر يف رام اهلل ملنطقة الو�سط، وفندق بيت حلم ملنطقة اجلنوب 
وفندق اليا�سمني يف نابل�س ملنطقة نابل�س، وقاعة التدريب يف فرع جنني 
الغربية.  ال�سفة  يف  البنك  فروع  كافة  وا�ستهدفت  نابل�س  �سمال   ملنطقة 

الثقافة  م�ستوى  رفع  نحو  البنك  �سعي  من  انطالقًا  الور�س  وجاءت 
غ�سل  عمليات  مكافحة  واأليات  لأهمية  البنك  كوادر  وتوعية  امل�رشفية 

الموال.

يف  القد�س  بنك  فرع  النقد  �سلطة  حمافظ  الوزير  جهاد  الدكتور  افتتح 
عبداحلميد  املهند�س  قلقيلية  حمافظ  نائب  بح�سور   ، قلقيلية  حمافظة 
اإدارة بنك القد�س، وعثمان  الديك واأكرم عبداللطيف جراب رئي�س جمل�س 
داوود رئي�س البلدية، وابراهيم نزال رئي�س الغرفة التجارية، وقائد املنطقة 

العقيد الركن حممد اأبوهيفا وعزام ال�سوا املدير العام امل�ستقيل للبنك.

القاهرة  بنك  فروع  خالل  من  الأرباح  توزيع  مت  قد  هذا   ،2012/6/13
عمان يف فل�سطني والأردن.

فل�سطني  ل�رشكة  العامة  الهيئة  قرار  تنفيذ  عن  فل�سطني  بور�سة  اأعلنت 
لال�ستثمار العقاري املتخذ يف اجتماعها غري العادي بتاريخ 2012/4/29 
والقا�سي برفع راأ�س مال ال�رشكة املكتتب به من 48,575,974 �سهم اإىل 
63,762,486 �سهم عرب اكتتاب ثانوي خا�س، وذلك بعد ح�سولها على 
املوافقات الالزمة من جهات الخت�سا�س، حيث مّت اإدراج اأ�سهم الزيادة 
متاحة  اأ�سبحت  والتي  البور�سة  �سهم يف   15,186,512 عددها  والبالغ 

للتداول اعتباراً من 2012/8/26.
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TIC التكافل الفلسطينية للتأمين

اأقرت الهيئة العامة ل�رشكة التكافل الفل�سطينية للتاأمني بالتزكية اأع�ساء 
جمل�س الإدارة لل�سنوات الأربع املقبلة، وذلك خالل اجتماعها العادي الذي 
عقدته يف فندق موفنبيك برام اهلل، مب�ساركة مراقب ال�رشكات نظام اأيوب، 
اإ�سافة اإىل ممثلني عن عدد من املوؤ�س�سات، ومت خالل الجتماع امل�سادقة 
ح�سابات  ومدقق  ال�رشعية،  الرقابة  وهيئة  الإدارة،  جمل�س  تقارير  على 
ال�رشكة عن ال�سنة املنتهية يف 2011/12/31، ومناق�سة القوائم املالية 
الإدارة  اأع�ساء جمل�س  الفرتة ذاتها، واإبراء  الأرباح واخل�سائر عن  وبيان 

»ديلويت  �رشكة  تعيني  اإعادة  جانب  اإىل  الفرتة،  تلك  عن  امل�سوؤولية  من 
املالية  لل�سنة  لل�رشكة  ح�سابات  كمدققي  و�رشكاهم”  توت�س-�سابا  اأند 
الإدارة  وي�سم جمل�س  اأتعابهم،  بتحديد  الإدارة  وتفوي�س جمل�س   ،2012
و”بريزيت  العقارية«،  و”تر�ست  للتاأمني”،  “تر�ست  �رشكات  عن  ممثلني 
العنبتاوي للتجارة  الفل�سطيني”، و”احتاد  “الإ�سالمي  لالأدوية”، والبنك 
وال�ستثمار”، و”التاأمني الوطنية، اإ�سافة اإىل رجلي الأعمال طالل نا�رش 

الدين، ويو�سف حممد كمال ح�سونة.

TRUST شركة ترست العالمية للتأمين

قامت �رشكة تر�ست بدفع اأكرب تعوي�س ج�سدي يف فل�سطني، وذلك للمواطن 
قيمة  بلغت  حيث  طرق،  حادث  نتيجة  خمي�س،  رمزي  رامي  املقد�سي 

التعوي�س واتعاب املحاماه 8,637,439 �سيقل.

العادي  العامة  هيئتها  اجتماع  للتاأمني  العاملية  تر�ست  �رشكة  عقدت 

لل�سنة املالية 2011 يوم الأربعاء املوافق 2012/4/11، حيث مّت مناق�سة 
تو�سية  املوافقة على  2011، ومّتت  املالية  لل�سنة  ال�رشكة  اأعمال  نتائج 
جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على م�ساهمي ال�رشكة بقيمة 1 مليون 
اأمريكي  دولر   0.10 بواقع  ال�رشكة  راأ�سمال  من   %10 ن�سبته  ما  دولر 

لل�سهم الواحد.

UCI شركة االتحاد لإلعمار و االستثمار

مل�رشوعها  الداخلية  الطرق  وال�ستثمار  لالإعمار  الحتاد  �رشكة  افتتحت 
بلدتي فرخة وبروقني مبحافظة �سلفيت،  الواقعة يف خمططات  “طابو«، 
احلكم  وزير  بح�سور  وذلك  والبرية،  اهلل  رام  مبحافظة  كوبر  بلدة  ويف 
حممد  د.  ال�رشكة  ادارة  جمل�س  ورئي�س  القوا�سمي،  خالد  د.  املحلي 
من  العديد  اإىل  اإ�سافة  ال�سبعاوي،  خالد  العام  ومديرها  ال�سبعاوي، 

ال�سخ�سيات العتبارية والهيئات املحلية واملجال�س القروية.

من  ال�سديد  ا�ستيائها  عن  وال�ستثمار  لالإعمار  الحتاد  �رشكة  عرّبت 
الإجراءات التي متار�سها بلدية البرية بحّق م�رشوعها العمراين والتطويري 
ال�سكنية  امل�ساريع  اأكرب  من  يعّد  والذي  الحتاد”،  »فلل  بـ  املعروف 
واحل�رشية املخّطط لها يف فل�سطني. حيث ال�رشكة فوجئت باملمار�سات 
التزاماتها  تنفيذ  عدم  خالل  من  وذلك  البرية،  بلدية  مار�ستها  التي 
الأ�سا�سية يف توفري البنية التحتية، التي هي من �سميم اأعمالها مل�رشوع 
التكاليف،  ال�رشكة وحدها هذه  تتحّمل  اأْن  اإىل  اأّدى  مما  الحتاد”،  “فلل 
اأو املوؤ�ّس�سات  اأو غريها من اجلهات  البلدية  اأي عون من هذه  دون تلّقي 

احلكومية.

بح�سور نخبة وا�سعة من اأبناء اجلالية الفل�سطينية والعربية املهتمة يف 

�رشكة  عام  مدير  ال�سبعاوي،  خالد  املهند�س  قّدم  ال�سقيقة،  الكويت  دولة 
واأ�سخم  اأبرز  اأحد  حول  تعريفيًا  عر�سًا  وال�ستثمار  لالإعمار  الحتاد 
م�ساريع �رشكة الحتاد لالإعمار وال�ستثمار القت�سادية والتطويرية يف 
اأقيمت يف فندق حياة ريجن�سي يف  “ طابو”، وذلك يف فعالية  فل�سطني 

الكويت.

امل�ساريع  من  جديدًة  حزمًة  وال�ستثمار  لالإعمار  الحتاد  �رشكة  اأطلقت 
يف  متيزاً  الأكرث  م�رشوعها  �سمن  املطروحة  الأرا�سي  على  التكميلية 
عائلة   190 على  يزيد  ما  الآن  حتى  مّكن  والذي  »طابو«،  فل�سطني 
فل�سطني،  يف  اأر�س  قطعة  متلك  من  وال�ستات  الداخل  يف  فل�سطينية 
وتت�سمن هذه امل�ساريع توفري خدمات البنية التحتية كاملًة واملتمثلة يف 
الواقعة �سمن املخططات  الطرق  املياه وتعبيد  و  الكهرباء  �سبكات  بناء 

الهيكلية للم�رشوع.

غري  العمة  هيئتها  اجتماع  وال�ستثمار  لالإعمار  الحتاد  �رشكة  عقدت 
راأ�سمال  تخفي�س  اأقرت  حيث   ،2012/4/29 املوافق  الأحد  يوم  العادية 
من   %20 ن�سبته  ما  دولر  مليون   32 اىل  دولر  مليون   40 من  ال�رشكة 

راأ�س املال.
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)WASSEL( الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

اأ�سهم ال�رشكة اململوكة يف �رشكة ب�سنت للتجارة  2012/4/11، حيث مت اقرار بيع  عقدت ال�رشكة  اجتماع جمل�س ادارتها لل�سنة يوم الأربعاء املوافق 
وال�سترياد واخلدمات العامة امل�ساهمة اخل�سو�سية املحدودة، وامل�ساهمة بتاأ�سي�س �رشكة م�ساه.

وقعت جمموعة وا�سل عقد امتياز جتاري وتعاون متبادل، ل�سالح احدى �رشكاتها بال كلني، مع �رشكة “بي جي” الأي�سلندية  يف مقر ال�رشكة الي�سلندية 
بالعا�سمة ريكيافيك.

 WATANIYA شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

اأعلنت بور�سة فل�سطني عن اإدراج �سهم �رشكة الوطنية موبايل �سمن موؤ�رش 
اختيارها  اأن مت  بعد  املالية،  لالأوراق  فل�سطني  ببور�سة  اخلا�س  القد�س 
القد�س، حيث  �سمن عينة ال�رشكات املدرجة يف معادلة احت�ساب موؤ�رش 
�سكلت الوطنية موبايل 13.8% من موؤ�رش القد�س كثالث اأكرب عن�رش يف 

املوؤ�رش كما يف 2011/12/28.

الأحدث  املتنقلة  الت�سالت  م�سغل  موبايل  الوطنية  �رشكة  وقعت 
 ،)IFC( الدولية  التمويل  موؤ�س�سة  مع  جديد  قر�س  اتفاقية  فل�سطني  يف 
ومب�ساركة جمموعة من البنوك املحلية والإقليمية، وبقيمة اإجمالية بلغت 
125 مليون دولر اأمريكي لتمويل بناء �سبكة ات�سالت خليوية يف قطاع 
اإعادة  اإىل  بالإ�سافة  الغربية،  ال�سفة  يف  احلالية  ال�سبكة  وتو�سيع  غزة، 
التمويل  موؤ�س�سة  اجلديد  القر�س  هذا  يف  و�ساهم  القائم،  القر�س  متويل 
اأمريكي، كما �ساهم بنك فل�سطني، وبنك  50 مليون دولر  الدولية بقيمة 
عمان،  القاهرة  وبنك  الوطني،  قطر  وبنك  والتمويل،  للتجارة  الإ�سكان 

والبنك التجاري الفل�سطيني، وبنك اإت�س اإ�س بي �سي ببقية القر�س.

من�سب  يف  احل�سيني،  فايز  تعيني  عن  موبايل  الوطنية  �رشكة  اأعلنت 
�سي�سغل  الذي  حنون،  ب�سام  للدكتور  خلفًا  لل�رشكة،  التنفيذي  الرئي�س 
 ”NMTC“ من�سب الرئي�س التنفيذي ل�رشكة الوطنية لالت�سالت املتنقلة

يف الكويت.

نظمت �رشكة موبايل الوطنية حفاًل خا�سًا لتكرمي وكالئها املعتمدين يف 
ال�رشكة،  مبيعات  تطور  �سبيل  يف  بذلوها  التي  جلهودهم  تقديرا  ال�سفة، 
و�سارك يف احلفل الرئي�س التنفيذي ل�رشكة موبايل الوطنية، ومدير عام 

دائرة املبيعات، ومدير عام عمليات غزة، واملدراء العامني يف ال�رشكة، 
وكافة الوكالء املعتمدين.

زار الرئي�س التنفيذي ل�رشكة موبايل الوطنية فايز احل�سيني، ووفد مرافق 
غزة،  مدينة  التاأ�سي�سي يف  ال�رشكة  مكتب  بال�رشكة،  العامني  املدراء  من 
ملتابعة ما مت حت�سريه من جتهيزات لإطالق العمليات الفنية والتجارية 
يف  غزة  فرع  عام  مدير  ا�ستقبالهم  يف  كان  حيث  القطاع،  يف  لل�رشكة 
تاأخر  يف  الرئي�س  ال�سبب  اأن  احل�سيني  وبني  �سعبان،  اأبو  هيثم  ال�رشكة 
ت�سغيل ال�رشكة يف قطاع غزة، يعود اإىل عدم ح�سولها بعد على ت�رشيح 
من ال�سلطات الإ�رشائيلية لإدخال معداتها اإىل غزة، وتخ�سي�س الرتددات، 
وت�سغيل  لبناء،  ال�رشورية  املعدات  جميع  با�سترياد  ال�رشكة  قامت  حيث 
�سبكتها لالت�سالت اخلليوية يف القطاع، وتبلغ قيمتها 25 مليون دولر، 
على  الإ�رشائيلية  املوافقة  وتنتظر  اجلمارك،  من  بتخلي�سها  قامت  كما 

ادخال هذه املعدات اإىل القطاع منذ اأعوام.

يف  الأحدث  املتنقلة  الت�سالت  م�سغل  موبايل  الوطنية  �رشكة  وقعت 
الربيد  مع  تعاون جديدة  اتفاقية  اهلل  رام  مدينة  مقرها يف  فل�سطني من 
التفاقية مكملة لتفاقية وقعت يف ت�رشين  تاأتي هذا  الفل�سطيني، حيث 
دفع  خدمتي  لتقدمي  اجلديدة  التفاقية  تهدف  حيث   2011 عام  من  اأول 
مركزاً   14 يف  موبايل  الوطنية  مل�سرتكي  الإلكرتوين  وال�سحن  الفواتري 
التفاقية  الرئي�سية، وقد وقع على هذه  بريديًا متواجداً يف مراكز املدن 
املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  وزير  دقة-  اأبو  م�سهور  الدكتور 
والدكتور ب�سام حنون- الرئي�س التنفيذي ل�رشكة الوطنية موبايل �سابقا.
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الرمز
توصيات مجلس االدارة

تاريخ الهيئة 
العامة

نتائج اجتماع الهيئة العامة

اسهمنقدا اسهمنقدا 

$ ISBK-%2.502-Jun-12%2.50

APC%20.00-4-Mar-12%20.00-

$ GUI-%10.0022-Mar-12-%10.00

$ ABRAJ-%10.0029-Mar-12-%10.00

$ NIC%15.00%20.0029-Mar-12%15.00%20.00

PALTEL%40.00-5-Apr-12%40.00

ELECTRODE%12.00-10-Apr-12

$ TRUST%10.00-11-Apr-12

GMC%6.00-25-Apr-12

$ PEC%10.0025-Apr-12%10.00

VOIC%20.0026-Apr-12

$ BOP%7.50%11.6027-Apr-12%7.50%11.60

$ UCI%6-29-Apr-12%6

JPH%10.00%20.0029-Apr-12%10.00%20.00

$ AIG-%19.4030-Apr-12%19.40

BPC%10.00-30-Apr-12%10.00

$ PADICO%6.00-14-May-12%6.00

PRICO%5.00-29/04/2012%5.00

توزيع األرباح في 2012 عن األرباح المحققة في السنة المالية 2011



ربــــــى مســـــــروجي
الرئيس التنفيذي

سهيل شعث
مدير فرع غزة

ريــــــم مســــــــروجي
عضو مجلس إدارة منتدب

أحــــــمد عمـــــــــار 
المدير العام

عبداهلل همــــــــاش
مدير فرع بيت لحم 

أذينـــــــة عبـــــاس
ضابط امتثال

محـفـــــوظ خويـــــــرة 
مدير فرع نابلس

موظفي الشركة المتحدة لألوراق المالية
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مــــــــروة مكـــــركـــــر
وسيط معتمد

أمجــــــــد عالونه
المدير المالي

رنــــــا جاســــــــر
موظفة خدمة زبائن

ســــــــالم زُهد
مسؤول خدمات لوجستية

سميحه شوخه
موظفة خدمات لوجستية

محمــــــد البـــــــرق
قائم بأعمال مدير التداول

إســــــراء مــــدمــــوج
موظفة خدمة زبائن

هيثـــــــم سليم 
موظف خدمات لوجيستية

عـــــال فـــــــوزي 
محاسبة

زينـــب دار خــــــليل
وسيط معتمد

محمـــــــد خـــــليــلي
موظف قسم األبحاث و الدراسات

د.لبنــــى أبــــــو الســـــــعود 
مديرة األبحاث و الدراسات

موظفي الشركة المتحدة لألوراق المالية
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إخالء مسؤولية

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

لبعض أو جميع المعلومات الواردة في هذا التقرير.

الشركة المتحدة لألوراق المالية

املقر الرئي�سي
فل�سطني- البرية، �سارع املدائن، عمارة م�رشوجي الطابق الأول، �س.ب 2030

هاتف  97022423090+، فاك�س 97022423091+
  Info@United.ps بريد الكرتوين 

فرع نابلس
الدوار، جممع بلدية نابل�س التجاري، الطابق ال�ساد�س

هاتف  97092393090+، فاك�س 97092393091+

فرع غزة
الرمال، اجلندي املجهول،عمارة اأبو ثريا، الطابق الأول

هاتف 97082833090+ ، 97082833000+

فرع بيت لحم
بيت حلم، �سارع القد�س اخلليل، عمارة النت�سة، الطابق الر�سي

هاتف 97022573090+، 097022573080+

WWW.United.PS

حســــــــــابات الشركة

بــــــــــــــــــــــــنك القــــــــــــــــــــــــــد�س                                         43965           بــــــــــــنك فل�ســـــــــطيــــن                                                           225025
البنك العربي- فرع املا�سيـــــــــــون                                                 655445        البنك العربي- فرع الدوار اخلام�س                                           106838 
بـــــــــــــــنك القــــــــــــاهرة عمــــــــان                                                  139920       بنــــــــــك ال�ســـــتثمار الفل�ســـــطيني                                             43720
بــــــــــــــــــــنك اتــــــــ�س ا�س بــي �سي                                                  29410       البـــــــــنك التجاري الفل�ســـــــــــطيني                                          209572        
البــــــــــــنك الأردين الكــــــــــــويتــــي                                      507669        البنك العقاري امل�رشي-فرع البرية                                          610606   
البنـــــــــــــــــــك الــــــــــوطـنــــــــــــــي                                       3970        البنــــــــــــــك الأهـــــــــــــــــلي الأردين                                            29003   

املدقق الداخلي : ال�سيد اأن�س قزقي
Price Waterhouse Coopers : املدقق اخلارجي


