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الشركة المتحدة لالوراق المالية
الشــركة المتحــدة لــأوراق المالیــة ھــي إحــدى شــركات مجموعــة مســروجي، وھــي مــن أوائــل الشــركات 
االعضــاء المرخصــة مــن بورصــة فلســطين منــذ انطالقتهــا عــام 1997، وتوفــر الشــركة المتحــدة خدمــات 

الوســاطة المالیــة لعمالئهــا فــي بورصــة فلســطين والعديــد مــن البورصــات اإلقليميــة والعالميــة. 

حملــت الشــركة طــوال الســنوات الماضيــة شــعار » كــن مطمئنــاً » ليعكــس حرصهــا علــى تلبيــة احتياجــات المســتثمرين 
وتنميــة اســتثماراتهم ويعكــس ايمانهــا بحــق المســتثمر الدائــم فــي الحصــول علــى االفضــل. شــعار » كــن مطمئنــاً » ومــا 
انبثــق عنــه مــن سياســات عــزز الثقــة المتبادلــة بیــن الشــركة وشــركاء العمــل وفــي مقدمتهــم المســتثمرين الذيــن وضعــوا 
ثقتهــم بهــا، فالشــركة المتحــدة تحــرص أن تقــدم لمســتثمریھا المعلومــات والتقاريــر المحدثــة والموثوقــة  التــي تعتمــد على 
أداء ونتائــج الشــركات، كمــا تلتــزم الشــركة بالعمــل بنهــج تجنــب المخاطــر والــذي  زاد مــن هــذه الثقــة المتبادلــة وعــزز شــعار 

»كــن مطمئنــاً«.

الشــركة المتحــدة تؤمــن بـــأن » االشــتمال المالــي« هــو حــق كل مواطــن بالحصــول علــى الخدمــة االســتثمارية المناســبة لــه 
وتعزيــز وصــول كافــة فئــات المجتمــع إلــى الخدمــات والمنتجــات الماليــة، لــذا فالشــركة المتحــدة هــي األوســع انتشــاراً علــى 
صعيــد شــركات الوســاطة الماليــة فــي فلســطين، فباإلضافــة الــى مقرهــا الرئيــس فــي مدينــة البيــرة ، فإنهــا تقــدم خدماتهــا 

مــن خــال فروعهــا فــي كل مــن جنيــن ونابلــس وبيــت لحــم ومدينــة غــزة.

الشــركة المتحــدة تــرى بأنهــا جــزء ال يتجــزأ مــن النســيج الوطنــي الفلســطيني، وتــرى أن مشــاركتها المجتمعيــة هــي 
ــات  ــات والجامع ــن المؤسس ــد م ــع العدي ــبيك م ــم والتش ــرات تفاه ــع مذك ــركة بتوقي ــت الش ــذا قام ــا، ل ــب واجباته ــن صل م
ــن فــي مقراتهــا، وتســتثمر  الفلســطينية، وتشــارك فــي المؤتمــرات المحليــة و الدوليــة، وتســتقبل طلبــة ومتدربيــن وزائري
فــي التوعيــة االســتثمارية بالشــراكة مــع مؤسســات أخــرى، تســعى مــن خــال ذلــك الــى التعريــف ببورصــة فلســطين وجــدوى 

ــة.  ــي االوراق المالي ــتثمار ف االس

ــه علــى العشــرين ســنة  ــذي ُصقلــت خبرات إن االســتثمار االكبــر للشــركة المتحــدة هــو اســتثمارها بفريــق عمــل الشــركة، ال
ــركة  ــق للش ــذي حق ــاس ال ــة،  كان، وال زال، االس ــة المتخصص ــدورات التدريبي ــن ال ــد م ــه بالعدي ــز قدرات ــم تعزي ــة ، وت الماضي
نجاحاتهــا، وقــدم للمســتثمرين أفضــل خدمــة اســتثمارية ممكنــة. فموظفــو دوائــر االبحــاث والتــداول وإدارة المحافــظ وعناية 
ــرات يوفــرون للمســتثمرين وألصحــاب القــرار فــي المؤسســات االســتثمارية بحــوث معمقــة  ــن وبمــا لديهــم مــن خب الزبائ

وتقاريــر تســاعدهم علــى اتخــاذ القــرار المناســب، وتهيــئ لهــم أفضــل الفــرص االســتثمارية الممكنــة محليــاً وإقليميــاً.

إن عاقــة التعــاون االيجابــي والشــفاف للشــركة المتحــدة مــع الجهــات الرقابيــة فــي هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية، 
ــامة  ــر الس ــى معايي ــق أعل ــن تطبي ــرت ع ــركة أثم ــي الش ــال ف ــق واالمتث ــة التدقي ــة ولجن ــإدارة المالي ــة ل ــود الحثيث والجه

ــي. واألمــان فــي مجــال االســتثمار المال
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  رؤيتنا
أن نكون العنوان األول والخيار األمثل لإستثمار في األسواق المالية.

  رسالتنا
نحــرص فــي الشــركة المتحــدة لــأوراق الماليــة علــى خدمــة مســتثمرينا 
ــرورة  ــا بض ــاً من ــطين، إيمان ــي فلس ــؤ ف ــل كف ــق عم ــر فري ــال أكب ــن خ م

ــتثمارية. ــة االس ــر البيئ ــي تطوي ــاركة ف المش

  قيمنا
  متعاونــون: نحــن جــزء ال يتجــزأ مــن المجتمــع الفلســطيني ونطمــح 

إلــى خدمــة مجتمعنــا ومســتثمرينا بأفضــل طريقــة ممكنــة.

ــة  ــال وبورص ــوق رأس الم ــة س ــات هيئ ــن وتعليم ــون: بقواني   ملتزم
ــطين. فلس

لخدمــة  فلســطين  فــي  عمــل  فريــق  أفضــل  لدينــا  مهنيــون:    
المســتثمرين بأفضــل طريقــة ممكنــة وذلــك بالتدريــب والتعليــم 

المســتمر.

ــركات  ــع الش ــطينية وم ــة الفلس ــركات المالي ــع الش ــون: م   متواصل
ــي. ــاع المال ــر القط ــي  تطوي ــاهمة ف ــة للمس العالمي

ــك إلســتمرارية العمــل بمــا  ــكار وذل ــد واإلبت   منفتحــون: نحــو التجدي
ــة. ــة والعالمي ــة المحلي ــورات المالي ــب التط يناس

ــالة  ــل رس ــا يحم ــأن عملن ــا ب ــال إيمانن ــن خ ــك م ــادئ: وذل   ذوي مب
ــد. ــي آن واح ــتثمارية ف ــانية  وإس إنس

  مهتمون : بأن تكون شركتنا هي الخيار األول للمستثمرين.

ــتثمار  ــتعدون لاس ــل ومس ــن العم ــال م ــذا المج ــي ه ــون: ف   مؤمن
ــه. ــتمرار في واالس
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  دوائر الشركة
     دائرة العناية بالزبائن وخدمات اإليداع والتحويل

     دائرة األبحاث وتطوير األعمال

     دائرة التداول

     الدائرة المالية

     الدائرة اإلدارية

  خدمات الشركة
     خدمــة التــداول فــي األســواق الماليــة لــكل مــن فلســطين، األردن، اإلمــارات، 
مصــر، الســعودية، وخــال عــام 2016 أقدمــت الشــركة علــى فتــح بــاب 

ــي. ــوق األمريك ــي الس ــداول ف الت

ــاع  ــن اإلط ــن للزبائ ــا يمك ــظ، كم ــي وإدارة المحاف ــداول اإللكترون ــة الت      خدم
بشــكل دوري ومســتمر علــى التقاريــر ونشــرات التــداول اليوميــة والشــهرية 

والســنوية.

     توفــر دائــرة مســتقلة لأبحــاث تضــم كفــاءات علميــة متميــزة وتعمــل علــى 
مــدار العــام فــي تتبــع الســوق المحلــي واإلقليمــي.

ــن  ــد م ــون للتأك ــى زب ــاً عل ــال هاتفي ــال االتص ــن خ ــر م ــد األوام ــة تأكي      خدم
أوامــر البيــع والشــراء. وأيضــاً خدمــة الرســائل القصيــرة نلخــص فيهــا حركــة 

الســوق بشــكل يومــي.

ــع  ــص وض ــهرية تلخ ــبوعية وش ــة وأس ــر يومي ــن بتقاري ــد الزبائ ــة تزوي      خدم
ــن  ــة م ــات المالي ــة والتحلي ــات الازم ــل المقارن ــرة، وعم ــكل فت ــواق ل األس

ــي. ــد االلكترون ــال البري خ

فروع الشركة
تمتلــك الشــركة 4 فــروع منتشــرة فــي الضفــة الغربيــة وغــزة، باإلضافــة إلــى المقــر الرئيســي فــي مدينــة رام اللــه. ويأتــي 
هــذا القــرار مــن منطلــق رؤيــة الشــركة للتوســع واالنتشــار والوصــول إلــى كافــة المســتثمرين. حيــث أن الشــركة المتحــدة 

اليــوم هــي األكثــر تفرعــا وتوظيفــا بيــن الشــركات االعضــاء.

األسواق التي نعمل بها
تعمــل الشــركة المتحــدة فــي األســواق الماليــة لــكل مــن فلســطين واألردن وأســواق اإلمــارات ومصــر والســعودية والســوق 

االمريكي

المدقق الخارجي
Price Waterhouse Coopers

المدقق الداخلي
ناصر الطاهر

المستشار القانوني
إتقان للخدمات اإلستشارية
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كلمة مجلس اإلدارة
السادة مستثمري الشركة المتحدة لأوراق المالية،

تحية طيبة وبعد،

ــد  ــن نحص ــابقة، ونح ــوام الس ــي االع ــا ه ــر كم ــام آخ ــي ع ينقض
ســويا ثمــار العمــل والجهــد والعطــاء.

لقــد عملنــا جميعــا فــي طاقــم الشــركة المتحــدة )مجلــس ادارة 
وادارة تنفيذيــة واقســام مختلفــة وفــروع( خــال العــام الماضــي 
بــكل جــد وتفــاٍن لكــم ومــن اجلكــم، وهدفنــا االســاس مصلحتكــم 
بالدرجــة االولــى ايمانــا منــا بمفهــوم الشــراكة والمصداقيــة، 
ــية  ــة والسياس ــات االقتصادي ــة بالتحدي ــرة مليئ ــال فت ــك خ وذل
فــي داخــل الوطــن الصغيــر والكبيــر، حيــث عايشــنا خــال العــام 
التــي  التغييــرات  العديــد مــن  المنصرمــة  الماضــي واالعــوام 

ــب. ــا الحبي ــا ولوطنن ــل لن ــتقبل أفض ــس لمس ــى أن تؤس نتمن

بإيصــال  المتحــدة، فقــد قمنــا  كمــا عودناكــم فــي شــركتكم 
ــب  ــت المناس ــي الوق ــم ف ــة لك ــة والدقيق ــات الصحيح المعلوم
معتمديــن علــى البيانــات الماليــة والصحفيــة الدقيقــة الصــادرة 
عــن الشــركات بعــد التحقــق مــن صدقيتهــا فــي ودون االعتمــاد 
علــى االشــاعات التــي تضــر بالمســتثمرين أو االنســياق خلــف 

المعلومــة المغلوطــة. 

ــد  لقــد نمــت الشــركة المتحــدة خــال العــام الماضــي فــي العدي

مــن المؤشــرات الماليــة الهامــة حيــث ارتفعــت ايــرادات الشــركة 
بنســبة %18.42 كمــا ارتفــع العائــد علــى الموجــودات بنســبة 
%3.7 خــال العــام 2017 مقارنــة مــع %1.78 خــال العــام 2016، امــا 
حقــوق المســاهمين فقــد ارتفــع بنســبة %5.92 خــال هــذا العــام.

مــع المجهــودات الكبيــرة التــي بذلــت داخــل الشــركة، فقــد كنتــم 
مســتثمرينا االعــزاء خيــر ســند لنــا. ايمانكــم بنــا وبعملنــا هــو مــن 
جعــل شــركتنا فــي مقدمــة شــركات االوراق المالية في فلســطين 
وهــو مــن جعلنــا نحقــق اعلــى عــدد صفقــات فــي الســوق وهــو 
مــا جعــل الشــركة تنمــو وتتفــوق علــى نفســها وتكــون منافســة 
قويــة فــي الســوق الفلســطيني واالســواق الخارجيــة. فشــكرا لكــم 

ولثقتكــم التــي نعتــز بهــا دائمــا... 

نتوجــه بالشــكر والتقديــر أيضــا لشــركائنا فــي بورصــة فلســطين 
يقدمونــه مــن  لمــا  الفلســطينية  المــال  رأس  وهيئــة ســوق 
معرفــه وتطــور ورقابــة علــى هــذه القطــاع الهــام فــي اقتصادنــا 

ــي. الوطن

ونتطلــع دائمــا إلــى خدمتكــم الخدمــة التــي تســتحقونها وننتظــر 
ماحظاتكــم بــكل التقديــر والــود.

مجلس ادارة 

الشركة المتحدة لأوراق المالية
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أعضاء مجلس اإلدارة

يشغل حالياً:
رئيس مجلس إدارة -الشركة المتحدة لأوراق المالية	 
رئيس مجلس إدارة -شركة اركو ميد للتجهيزات الطبية	 
رئيس مجلس إدارة -شركة البرق للخدمات التجارية	 
عضو مجلس إدارة-شركة زون تكنولوجيز	 
رئيس اتحاد موردي االدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني	 
عضــو مجلــس ادارة شــركة النخبــة للخدمــات واالستشــارات الطبيــة 	 

ميديكيــر
التنفيــذي 	  الرئيــس   / مســروجي  مجموعــة  إدارة  مجلــس  عضــو 

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

يشغل حالياً:
رئيس مجلس إدارة شركة زون تكنولوجيز 	 
عضو ومؤسس اتحاد شركات انظمة المعلومات 	 
عضو ومؤسس جمعية االنترنت فلسطين. 	 
عضو ومؤسس الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات االنترنت.	 
عضو ومؤسس مشارك بدالة االنترنت الفلسطينية.	 
عضو اللجنة االستشارية لبلدية رام الله.	 

بكالوريوس صيدلة وماجستير إدارة االعمال

بكالوريوس هندسة كمبيوتر

الدكتور هيثم محمد 
مسروجي

رئيس مجلس اإلدارة

السيد معن »محمد 
طالب« بسيسو

نائب رئيس مجلس اإلدارة
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يشغل حالياً:
عضو مجلس إدارة بنك القدس	 
 عضو مجلس إدارة مجموعة مسروجي 	 
عضو مجلس إدارة شركة القدس القابضة 	 
عضو مجلس ادرة مركز الفن الشعبي 	 
عضو جمعية إنعاش األسرة 	 
عضو جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت  	 
عضو جمعية جيل األمل	 
عضو منتدى سيدات االعمال 	 
عضو جمعية حماية المستهلك	 
عضو مجلس إدارة طباق للنشر والتوزيع	 

يشغل حالياً:
أمينة سر مجلس إدارة مجموعة مسروجي	 
عضو مجلس إدارة مجموعة مسروجي	 
عضو مجلس إدارة شركة زون تكنولوجيز	 
عضو مجلس إدارة منتدى سيدات األعمال 	 
عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك 	 
عضو جمعية إنعاش األسرة	 
عضو جمعية أصدقاء جامعة بيرزيت 	 

يشغل حالياً:
عضو مجلس ادارة الشركة المتحدة لاوراق المالية	 
رئيس مجلس إدارة شركة مدى لخدمات اإلنترنت	 

ماجستير إدارة أعمال

ماجستير إدارة أعمال

بكالوريوس محاسبة

السيدة ربى مسروجي
الرئيس التنفيذي

السيدة ريم مسروجي 
بسيسو

عضو مجلس إدارة

السيد محمد داوود 
العلمي

عضو مجلس إدارة
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كلمة اإلدارة التنفيذية
مستثمرينا الكرام

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

ــا الســنوي الثامــن، ومــن  ــن أيديكــم تقريرن يشــرفنا أن نضــع بي
ــدة  ــركة المتح ــل الش ــات عم ــم محط ــرض لحضراتك ــه نع خال
ــة  ــت 2017 إضاف ــام الفائ ــال الع ــا خ ــة وانجازاته ــأوراق المالي ل

ــة. ــا القادم ــى رؤيتن إل

المتحــدة  الشــركة  حققتــه  لمــا  بالســعادة  نشــعر  إذ  إننــا 
بطاقمهــا الكفــؤ مــن إنجــازات وقفــزات نوعيــة فــي العــام 2017، 

ــة.  ــات العام ــن التقلب ــد م ــهد العدي ــام ش ــل ع ــي ظ ف

ــن  ــركة م ــداوالت الش ــم ت ــع حج ــى رف ــازات إل ــم اإلنج وأدى تراك
تــداوالت بقيمــة 125 مليــون دوالر إلــى 180 مليــون دوالر وذلــك 
بارتفــاع نوعــي وصلــت نســبته إلــى %44 صعــوداً، وارتفعــت 
حصــة الشــركة مــن حجــم التــداول العــام فــي الســوق مــن 
كفــاءة  بفضــل  الشــركة  حصلــت  وبذلــك   ،20% إلــى   14.5%
علــى  الوطــن  وانتشــار فروعهــا فــي محافظــات  موظفيهــا 
المرتبــة األولــى فــي عــدد الصفقــات المنفــذة بواقــع 25.2 ألــف 
صفقــه مــن مجمــل صفقــات الســوق البالغــة 106 الــف صفقــة 
إلــى حصــول الشــركة علــى المرتبــة  بنســبة %23.7، إضافــة 

الثانيــة بعــدد الحســابات الجديــدة.  

 لقــد شــهد العــام 2017 تقلبــات اقتصاديــة وسياســية صعبــة اال 
ان قــوة ورســوخ الشــركات المدرجــة مــن حيــث رؤوس أموالهــا أو 
أرباحهــا حالــت دون تأثــر الســوق بتلــك التقلبــات، حيــث بلغــت 
ــة  ــار دوالر مرتفع ــي 3.89 ملي ــة حوال ــوقية للبورص ــة الس القيم
ــى  ــا عل ــهدنا ارتفاع ــا ش ــابق، كم ــام الس ــن الع ــبة %14.8 ع بنس
ــاع  ــة بارتف ــتوى 574 نقط ــد مس ــق عن ــذي أُغل ــدس ال ــر الق مؤش
%8.3 عــن العــام الســابق، وارتفــع أيضــا حجــم التــداول بنســبة 
ــدد  ــي ع ــاع ف ــجل ارتف ــون دوالر، وس ــى 469 ملي ــل إل %5.3 ليص
االســهم المتداولــة وصــل إلــى %16.4، وفــي عــدد الصفقــات 
المنفــذة بنســبه %56،  وارتفــع عــدد الشــركات الرابحــة إلــى )41( 

شــركة مــن أصــل )48( شــركة مدرجــة.

اننــا فــي الشــركة المتحــدة نضــع خبراتنــا المتراكمــة خــال 
مصداقيــة  معتمديــن  القطــاع،  هــذا  فــي  العمــل  ســنوات 
نتائــج،  أفضــل  إلــى  للوصــول  نهجــا  وشــفافيته  التعامــل 
ــر  مســتندين فــي تقديراتنــا علــى المعلومــات الدقيقــة والتقاري

المغلوطــة. والمعلومــة  باإلشــاعة  متأثريــن  غيــر  الثابتــة، 

ولذلك طوينا عاماً ناجحاً، محققين فيه نتائج عالية 
وممتازة، نؤسس عليها رؤيتنا لأعوام القادمة.

 دمتم بخير
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االدارة التنفيذية

مدير دائرة األبحاث وتطوير األعمال 
شادي شاهين

مدير دائرة العناية بالزبائن
زينب دار خليل

الرئيس التنفيذي
ربى مسروجي

المدير العام
أحمد عمار

المدير االداري
أذينة فخري عباس

مدير الدائرة المالية
محمد عباس

مدير فرع نابلس
محمد أسعد البرق

مدير منطقة الجنوب
عبد الله كامل هماش

مدير فرع جنين
أمجد عالونة

موظف شهر أب

موظف السنة
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الشركة المتحدة لأوراق المالية 
الهيكل التنظيمي

ضابط االمتثال

االبحاث
والتقارير

التسويق

مجلس االدارة

الرئيس التنفيذي

المدير العام

لجنة االمتثال
والتدقيق الداخلي

مساعد
المدير العام

الفروع

سوق فلسطين

أسواق
اقليمية ودولية

المحاسبة

المشتريات

شؤون موظفين

تكنولوجيا
معلومات

عالقات
الهيئة والسوق

الدائرة االدارية الدائرة المالية دائرة التداول دائرة االبحاث 
وتطوير االعمال

دائرة العناية بالزبائن 
وخدمات االيداع والتحويل
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أداء عام 2017
حققــت الشــركة المتحــدة خــال عــام 2017 أرباحــا بقيمــة 138,507 دينــار أردنــي مقارنــة مــع 59,403 دينــار أردنــي خــال عــام 2016 بنســبة 
ــع 125,010,452 دوالر  ــة م ــطين 180,332,672 دوالر بالمقارن ــة فلس ــي بورص ــركة ف ــداوالت الش ــة ت ــت قيم ــت %133.16. بلغ ــاع بلغ ارتف
خــال عــام 2016 بنســبة ارتفــاع %44.25، حيــث ارتفعــت حصــة الشــركة مــن حجــم التــداول فــي البورصــة بنســبة %20.04 مقارنــة مــع 
عــام 2016 بنســبة %14.5. وقــد قامــت الشــركة بفتــح 571 حســاباً، ليصبــح إجمالــي عــدد الحســابات المفتوحــة 5,267 حســاباً. وحصلــت 
الشــركة علــى المركــز األول مــن حيــث عــدد الصفقــات المنفــذة خــال 2017 بنســبة %23.72 مــن اجمالــي عــدد الصفقــات المنفــذة فــي 

بورصــة فلســطين.

 201520162017

67,058,810125,010,452180,332,672حجم تداوالت الشركة في بورصة فلسطين )دوالر(

%20.04%14.5%11حصة الشركة من حجم التداول في بورصة فلسطين )%(

11,98214,42025,237عدد الصفقات 

%23.72%21.19%19.3عدد الصفقات )%(

706817571عدد الحسابات المفتوحة خال عام 2017

%18.46%22.72%24.63عدد الحسابات المفتوحة خال عام 2017 )%(

98,514100,967194,088الربح االجمالي للشركة )دينار( 

80,35559,403138,507صافي ربح الشركة )دينار(

حجم تداوالت الشركة في بورصة فلسطین
(مليون دوالر) 

2013

2014

2015

2016

2017

86.26

70.77

67.05

125.01

180.33

حصة الشركة من حجم التداول في بورصة فلسطين(%)

2013

2014

2015

2016

2017

13%

10.6%

11%

14.5%

20%

عدد الصفقات (آالف)

2013

2014

2015

2016

2017

14.8

11.5

11.914.4

25.2

صافي ربح الشركة (ألف دینار)

2013

2014

2015

2016

2017

90.4

138.4
80.3

59.4

138.5
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بعض أنشطة الشركة خالل 2017
المتحدة لأوراق المالية تنظم تدريبا بعنوان »االوراق 

المالية تحديات وفرص«

مــع  وبالتعــاون  الماليــة  لــأوراق  المتحــدة  الشــركة  نظمــت 
مجموعــة لمــة صحافــة، تدريبــا اســتهدفت فيــه الصحفييــن 
ــرص«  ــات وف ــة تحدي ــوان »االوراق المالي ــين بعن ــن كا الجنس م
بهــدف تعزيــز ثقافــة الصحفييــن وتطويــر قدراتهــم فيمــا يتعلــق 

بالصحافــة االقتصاديــة.

وشــارك فــي التدريــب 20 صحفيــة وصحافــي مــن وســائل اعــام 
محليــة ودوليــة مختلفــة، وخريجــي صحافــة واعــام، وقــام 
بأعــداد وتنفيــذ برنامــج التدريــب طاقــم الشــركة المتخصــص 
ودائــرة االبحــاث فيهــا الــى جانــب د. بشــار أبــو زعــرور وأمجــد قبهــا 
ــركة  ــا بالش ــن تعريف ــذي تضم ــال، وال ــوق رأس الم ــة س ــن هيئ م
المتحــدة وأنشــطتها، اضافــة الــى التعريــف بهيئــة ســوق المــال 

ــوط بهــا. ــدور المن وال

كمــا شــمل البرنامــج أيضــا التعريــف بالمفاهيــم االساســية التــي 
لهــا عاقــة بالتعامــات الماليــة، واالســهم واكتتابهــا، والســندات 

اضافــة الــى الموازنــات الخاصــة بالشــركات والبنــوك، واإليضاحات 
الماليــة المقدمــة، والتحليــل المالــي.

ــة،  ــأوراق المالي ــدة ل ــركة المتح ــذي للش ــس التنفي ــت الرئي وقال
ربــى مســروجي لوطــن لأنبــاء، ان هــدف التدريــب هــو تطويــر 
القطــاع المالــي وهــو جــزء مــن سلســلة تدريبــات ونشــاطات 
تنفذهــا المتحــدة فــي الجامعــات، ومــع طلبــة االعــام لدفعهــم 

ــة. ــة االقتصادي ــال الصحاف ــي مج ــص ف ــى التخص ال

ــن  ــع الصحفيي ــاون م ــو التع ــا ه ــروجي، ان هدفن ــت مس واضاف
ــي  ــل المال ــى التحلي ــدرة عل ــن الق ــم م ــاس وتمكينه ــة الن لتوعي

واالقتصــادي الصحيــح.

واشــارت مســروجي، الــى ان هنــاك ضعــف فــي مجــال الصحافــة 
االقتصاديــة، وغيــاب للتخصــص، ممــا يجعــل مــن التغطيــة 
ــي  ــة غيــر شــاملة وتعان االعاميــة لأنشــطة الماليــة واالقتصادي

ــرار. ــف وتك ــن ضع م

قامت الشركة المتحدة لأوراق المالية بالمشاركة في 
محاضرة توعية عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي

أقامــت مجموعــة مســروجي بالتعــاون مــع مركــز دنيــا التخصصــي ألورام النســاء محاضــرة توعيــة عــن الكشــف المبكــر عــن ســرطان 
الثــدي وقــد قدمــت الدكتــورة نفــوذ مســلماني محاضــرة تناولــت فيهــا التعريــف بالمــرض وأعراضــه وطــرق الكشــف عنــه باإلضافــة إلــى 

طريقــة عمــل الكشــف الذاتــي وأكــدت علــى أهميــة الكشــف المبكــر فــي القضــاء علــى المــرض والشــفاء منــه
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المتحدة لاوراق المالية تنظم ورشة تدريبية لطاب 
العلوم المالية والمصرفية في جامعة خضوري – طولكرم

عقــد قســم العلــوم الماليــة والمصرفيــة المحوســب فــي كليــة االقتصــاد واألعمــال فــي جامعــة فلســطين التقنية-خضــوري بالتعــاون 
ــة«  ــب تطبيقي ــتراتيجي، جوان ــي االس ــل المال ــوان » التحلي ــم بعن ــة القس ــل لطلب ــوم عم ــة ي ــأوراق المالي ــدة ل ــركة المتح ــع الش م
بهــدف ربــط الجوانــب النظريــة التــي يتعلمهــا الطلبــة بالجوانــب العمليــة والتطبيقيــة مــن خــال تعريــف الطالــب بجوانــب التحليــل 
المالــي مــن الناحيــة العمليــة وآليــة إدارة مخاطــر االســتثمار وكيفيــة اختيــار االســتثمار فــي األوراق الماليــة وطريقــة تكويــن محفظــة 
اســتثمارية وادارتهــا وتقييمهــا وســيتم عــرض الجوانــب التطبيقيــة فــي عــدة أســواق ماليــة منهــا بورصــة فلســطين ودبــي والســعودية 

واألردن والواليــات المتحــدة األمريكيــة.

ــدت  ــا عق ــدرات موظفيه ــاء ق ــر وبن ــعيها لتطوي ــي س .ف

ــة ــة دورة تدريبي ــأوراق المالي ــدة ل ــركة المتح الش

فــي رتريــت شــركة »المتحــدة لــأوراق الماليــة« اكتشــفت كــم هــي جميلــة بلدنــا بمؤسســاتها وشــركاتها ففريــق عمــل المتحــدة إدارة 
ــق  ــات الفري ــاس الحتياج ــي وحس ــق إداري واع ــر، وفري ــل للغي ــاون، متقب ــاء، متع ــعر باالنتم ــم، يش ــز ، متفاه ــع ، متمي ــن رائ وموظفي
ويخطــط ويطوربنــاءاً علــى هــذه االحتياجــات ويهتــم بكافــة التفاصيــل. كــم أســعدني أن أرى فريــق عمــل فلســطيني بهــذه الروعــة وهــذا 

األداء، أشــكركم علــى اختيــاري أن أكــون معكــم كميســرة فــي الرتريــت المميــز أيهــا الرائعــون.

علياء السكسك
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مؤشر القدس ومؤشرات االسواق العربية 
والعالمية )كما في نهاية عام 2017(

حــول نشــاط العــام 2017 مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه، شــهد مؤشــر القــدس ارتفاعــا ملحوظــاً بلغــت نســبته %8.38 عــن 
إغــاق العــام المنصــرم 2016 مغلقــاً عنــد مســتوى 574.58 نقطــة. كمــا أن المؤشــر  ســجل أعلــى قيمــة إغــاق لــه خــال 

2017 عنــد مســتوى 587.12 نقطــة أي بنســبة ارتفــاع بلغــت نســبته %10.74 عــن إغــاق العــام 2016.

حصــل مؤشــر دمشــق لــأوراق الماليــة علــى المرتبــة االولــى علــى مســتوى البورصــات العربيــة، حيــث اغلــق المؤشــر فــي 
نهايــة عــام 2017 علــى 5,983 نقطــة، مرتفعــاً بنســبة %270 عــن العــام الماضــي. أمــا فــي المرتبــة الثانيــة فقــد حــل ســوق 

الســودان الــذي أغلــق مؤشــره علــى 4,202 نقطــة بارتفــاع بلغــت نســبته %35 عــن العــام الســابق. 

يليــه، ســوق مصــر الــذي اغلــق مؤشــره علــى 15,023 نقطــة مرتفعــاً بنســبة %21.66 عــن إغــاق عــام 2016. أمــا بالنســبة 
لباقــي األســوق العربيــة فقــد تباينــت نســب التغيــر فــي مؤشــراتها، فمنهــا مــن اغلــق مرتفعــاً ومنهــا منخفضــاً.

-19.00%  60.75%  140.50%  220.25% 300.00%
 DAMASCUS

SUDAN
EGYPT
TUNIS

KUWAIT
BAHRAIN

PALESTINE
CASABLANCA

SAUDI
AMMAN

ABU DHABI
DUBAI

BEIRUT
IRAQ

MUSCAT
QATAR

امــا بالنســبة لمؤشــرات األســهم العالميــة فقــد شــهدت مســتويات قياســية خــال عــام 2017، حيــث قفــز مؤشــر »نيكــي« 
اليابانــي الــى أعلــى مســتوياته عنــد  21 ألــف نقطــة للمــرة األولــى منــذ عــام 1996 مــع دعــوة رئيــس وزراء اليابــان النتخابــات 
تشــريعية مبكــرة، فــي حيــن أنــه ســجل أطــول موجــة مكاســب فــي تاريخــه بعــد ارتفــاع دام لمــدة 11 جلســة علــى التوالــي 

عقــب »شــينزو آبــي« فــي االنتخابــات.

ــف  ــد 24 أل ــتوى عن ــى مس ــى أعل ــداوالت ال ــتهل الت ــز« بمس ــر »داو جون ــز مؤش ــي، قف ــر الماض ــة 30 نوفمب ــي جلس ــا ف أم
نقطــة للمــرة األولــى فــي تاريخــه بالتزامــن مــع تفــاؤل بشــأن التصويــت علــى خطــة إصاحــات ضريبيــة جديــدة وبالتزامــن 

مــع تراجــع طلبــات إعانــة البطالــة فــي الواليــات المتحــدة.

ــاري،  ــام الج ــن الع ــر م ــبوع األخي ــداوالت األس ــال ت ــف خ ــن ونص ــو عامي ــي نح ــتوى ف ــى مس ــط ألعل ــعار النف ــت أس ارتفع
ليســجل خــام »نايمكــس« األمريكــي مكاســب بنحــو %10.9 حتــى تســوية 26 ديســمبر، بينمــا بلغــت أربــاح الخــام القياســي 

ــة الفتــرة نفســها. »برنــت« %16.9 بنهاي

 وتســعى منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط أوبــك إلــى إعــادة التــوازن ألســواق الخــام، حيــث قــررت فــي اجتماعهــا األخيــر 
بشــهر نوفمبــر تمديــد اتفــاق تقليــص اإلنتــاج لـــ 1.8 مليــون برميــل يوميــاً حتــى نهايــة 2018 بــدالً مــن مــارس القــادم مــع 

مراجعــة القــرار فــي اجتمــاع المنظمــة المقبــل.
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ملخص التداول لعام 2017
أغلــق مؤشــر القــدس نهايــة عــام 2017 علــى مســتوى 574.58 نقطــة، مرتفعــاً 44.42 نقطــة اي بنســبة %8.38 عــن إغــاق عــام 2016، 
حيــث كانــت معظــم المؤشــرات فــي المنطقــة الخضــراء، مــا عــدا مؤشــر الخدمــات. كان مؤشــر قطــاع الصناعــة األكثــر ارتفاعــا بيــن 
المؤشــرات، مرتفعــا بنســبة %25.57، هــذا وارتفــع مؤشــر قطــاع االســتثمار بنســبة %15.84، وارتفــع مؤشــر البنــوك والخدمــات الماليــة 

بنســبة %13.61، وارتفــع مؤشــر التأميــن بنســبة %5.77، فــي حيــن انخفــض مؤشــر قطــاع الخدمــات  بنســبة 3.31%.

حقــق مؤشــر القــدس أعلــى ســعر إغــاق خــال عــام 2017 فــي تاريــخ 12/10/2017، حيــث أغلــق علــى 587.12 نقطــة. بينمــا وصــل إلــى 
أدنــى ســعر إغــاق خــال العــام فــي تاريــخ 30/04/2017، حيــث أغلــق علــى 517.77 نقطــة.

المؤشر )2017(
 االفتتاح
Open

 االغالق
Close

 التغير
Change

%530.16574.588.38مؤشر القدس

%285.17310.869.01العام

%144.38164.0313.61مؤشر البنوك والخدمات المالية

%78.1798.1625.57مؤشر الصناعة

%67.0670.935.77مؤشر التأمين

%26.3330.515.84مؤشر االستثمار

%3.31-45.0343.54مؤشر الخدمات
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اإلغالق الشھري لمؤشر القدس
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اإلغالق األسبوعي لمؤشر القدس
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قيم واحجام التداول
عقــد خــال عــام 2017 )243( جلســة تــداول بلــغ خالهــا عــدد األســهم المتداولــة 271,163,750 ســهم بارتفــاع بلغــت نســبته %16.47 عــن 
ــة مــع 445,152,369 دوالر  ــة 469,070,221 دوالر مقارن ــة خــال عــام 2016، بينمــا بلغــت قيمــة األســهم المتداول عــدد األســهم المتداول
خــال عــام 2016، بارتفــاع بلغــت نســبته %5.37، هــذا وقــد بلــغ المعــدل اليومــي لقيمــة األســهم المتداولــة 1,930,330 دوالر خــال عــام 

2017 ، مقارنــة مــع 1,816,948 دوالر خــال العــام الســابق.

ملخص بيانات التداول
التغير

20172016

%0.82-243245عدد جلسات التداول

%53,20534,01056.44عدد الصفقات

%271,163,750232,817,32716.47عدد األسهم المتداولة

%469,070,221445,152,3695.37قيمة األسهم المتداولة

%1,930,3301,816,9486.24المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة )دوالر(

%3,891,495,5313,390,122,33514.79القيمة السوقية )دوالر(

الشركات الخمس األكثر انخفاضاالشركات الخمس األكثر ارتفاعا

JPH81.11%WASSEL-38.67%

UCI76.92%AHC-30.99%

QUDS76.67%NAPCO-15.71%

AIG71.43%PALAQAR-14.81%

PICO50.50%TIC-14.05%

الشركات الخمس األكثر ارتفاعا

JPH

UCI

QUDS

AIG

PICO

81.1%

76.9%

76.6%

71.4%

50.5%

الشركات الخمس األكثر انخفاضا

WASSEL

AHC

NAPCO

PALAQAR

TIC

-38.6%

-30.9%

-15.7%

-14.8%

-14%
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الشركات الخمسة األكثر نشاطا من حیث الحجم
 Top 5 Trading Volume

PADICO
PIBC
AIG
APIC
ISBK

29.31%

8.80%
8.62%

7.20%

6.41%

الشركات الخمسة األكثر ارتفاعا من حیث القیمة
 Top 5  Trading Value

PADICO
PALTEL
BOP
ISBK
APIC

23.81%

18.27%

8.20%

8.03%

7.75%

قطاعات بورصة فلسطين
القطاع

عدد 
الشركات

قيمة األسهم المتداولة عدد األسهم المتداولة
)دوالر(

القيمة السوقية 
)دوالر(

كما في 31/12/2017خالل عام 2017

778,331,775140,191,2921,229,847,120قطاع البنوك والخدمات المالية

138,944,51520,156,087393,400,792قطاع الصناعة

725,461,51611,807,880159,688,000قطاع التأمين

10126,481,172188,589,019854,427,042قطاع االستثمار

1131,944,772108,325,9431,254,132,578قطاع الخدمات

48271,163,750469,070,2213,891,495,531اجمالي السوق

قیمة األسھم المتداولة (دوالر)

قطاع البنوك والخدمات المالیة

قطاع الصناعة

قطاع التأمین

قطاع االستثمار

قطاع الخدمات
4%
3%

40%

23% 30%

القیمة السوقیة (دوالر)

قطاع البنوك والخدمات المالیة

قطاع الصناعة

قطاع التأمین

قطاع االستثمار

%10قطاع الخدمات
4%

22%

32% 32%

عدد األسھم المتداولة في 2017

قطاع البنوك والخدمات المالیة

قطاع الصناعة

قطاع التأمین

قطاع االستثمار

قطاع الخدمات

3%
9%

47%

12%

29%
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قطاع البنوك والخدمات المالية 

الرمزالشركة
عملة 
التداول

أدنى 
سعر 
تداول

أعلى 
سعر 
تداول

سعر 
االغالق

سعر 
االغالق 
السابق

التغير
عدد 

العقود
 عدد األسهم 

المتداولة

قيمة األسهم 
المتداولة 

)دوالر(

القيمة 
السوقية 
)دوالر(  

31/12/2017

البنك 
االسامي 

العربي
AIB1,2493,275,8415,605,195132,000,000%1.501.981.761.5513.55دوالر

5,22015,140,54438,484,516530,000,000%2.402.852.652.650.00دوالرBOPبنك فلسطين

البنك 
اإلسامي 

الفلسطيني
ISBK3,01917,387,94337,656,355148,350,000%1.742.342.151.7125.73دوالر

بنك االستثمار 
الفلسطيني

PIBC85723,862,88826,377,87987,040,000%0.951.281.281.0521.90دوالر

سوق 
فلسطين 

لأوراق 
المالية

PSE220099049,500,000%4.954.954.954.950.00دوالر

3,02415,459,30126,302,910144,957,120%1.202.132.121.2076.67دوالرQUDSبنك القدس

8493,205,0585,763,448138,000,000%3.16-1.631.981.841.90دوالرTNBالبنك الوطني

اجمالي 
قطاع البنوك 

والخدمات 
المالية

14,22078,331,775140,191,2921,229,847,120
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قطاع الصناعة 
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األ
دد 
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او
تد

لم
قيمة األسهم ا

المتداولة 
)دوالر(

القيمة السوقية 
)دوالر(  

31/12/2017

العربية 
لصناعة 
الدهانات

APC71,2159,64212,693,933%5.186.306.004.9421.45دينار

دواجن 
فلسطين

AZIZA4014,84554,56249,665,436%7.09-2.502.802.622.82دينار

بيت جاال 
لادوية

BJP4769,358234,88823,695,342-2.402.412.402.40دينار

2891,527,3567,650,21099,915,255%4.625.455.404.8012.50دوالرBPCبيرزيت لأدوية

مصنع الشرق 
لإلكترود

ELECTRODE1024,30968,5732,115,656%2.002.002.002.000.00دينار

مطاحن القمح 
الذهبي

GMC2510852,941,7882,711,01016,925,244 %0.500.850.800.64دينار

299611,272781,65312,693,933%0.671.000.900.7028.57دينارJCCسجاير القدس

القدس 
للمستحضرات 

الطبية
JPH10233,346,7887,346,42758,680,000%1.593.303.261.8081.11دوالر

فلسطين 
لصناعات 

اللدائن
LADAEN85096882,7102,626,234 %2.662.802.660.28دينار

الوطنية 
لصناعة 

األلمنيوم 
والبروفيات

NAPCO136,0455,3625,741,889%15.71-0.570.670.590.70دينار

الوطنية 
لصناعة 
الكرتون

NCI126207,103221,5115,150,000%8.85-1.001.151.031.13دوالر

دار الشفاء 
لصناعة األدوية

PHARMACARE66165,345599,81230,888,574%3.603.703.653.611.11دوالر

مصانع الزيوت 
النباتية

VOIC9728,403469,72772,609,297%9.8112.8712.879.8131.19دينار

اجمالي قطاع 
الصناعة

3,1118,944,51520,156,087393,400,792
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قطاع الخدمات 

الرمزالشركة
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عق

 ال
دد

عدد ع
األسهم 
المتداولة

قيمة األسهم 
المتداولة 

)دوالر(

القيمة 
السوقية 
)دوالر(  

31/12/2017

شركة ابراج 
الوطنية

ABRAJ1.141.201.171.170.006932,01337,74812,870,000دوالر

المؤسسة 
العربيــة 
للفنـــادق

AHC62503,475477,37213,599,162%30.99-0.490.730.490.71دينار

المؤسسة 
العقارية العربية

ARE51,704697401,505%0.290.300.300.300.00دينار

العربية 
الفلسطينية 

لمراكز التسوق
BRAVO48735,3281,419,073%1.360.00--1.351.38دينار-

جلوبال كوم 
لاتصاالت

GCOM391,691--0%0.070.070.00----دوالر

مركز نابلس 
الجراحي 

التخصصي
NSC21228,999415,3766,588,694%1.251.471.471.2517.60دينار

بال عقار لتطوير 
وإدارة وتشغيل 

العقارات
PALAQAR61,6801,1571,631,177%14.81-0.460.520.460.54دينار

االتصاالت 
الفلسطينية

PALTEL602885,716,64285,716,642850,271,367%8.03-4.465.194.584.98دينار

الفلسطينية 
للكهرباء

PEC27505,978,4287,330,83378,000,000%3.70-1.051.441.301.35دوالر

شركة مصايف 
رام الله

RSR21216,490842,59616,078,982%3.39-2.702.852.852.95دينار

الفلسطينية 
للتوزيع والخدمات 

اللوجستية
WASSEL16545,87326,6145,980,000%38.67-0.450.720.460.75دوالر

شركة موبايل 
الوطنية 

الفلسطينية 
لاتصاالت

WATANIYA502512,057,83512,057,835268,320,000%0.821.371.040.8719.54دوالر

اجمالي قطاع 
الخدمات

14,20031,944,772108,325,9431,254,132,578
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قطاع التأمين

مزالشركة
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 عدد األسهم 
المتداولة

قيمة األسهم 
المتداولة 

)دوالر(

القيمة السوقية 
)دوالر(  

31/12/2017

المجموعة األهلية 
للتأمين

AIG312023,366,8067,348,7659,600,000%0.130.490.240.1471.42دوالر

العالمية المتحدة 
للتأمين

GUI66183,555286,48312,640,000%0.63-1.431.831.581.59دوالر

62923,734994,5845,616,000%0.911.141.081.016.93دوالرMICالمشرق للتأمين

219741,5182,334,98339,600,000%2.903.443.303.203.12دوالرNICالتأمين الوطنية

3451,657133,26618,060,000%2.103.013.012.0050.50دوالرPICOشركة فلسطين للتأمين

التكافل الفلسطينية 
للتأمين

TIC5156,340539,22229,172,000%14.05-3.123.453.123.63دوالر

837,906170,57745,000,000%4.504.504.504.500.00دوالرTRUSTترست العالمية للتأمين

3,51425,461,51611,807,880159,688,000اجمالي قطاع التأمين

قطاع االستثمار
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ع

 عدد األسهم 
المتداولة

قيمة األسهم 
المتداولة 

)دوالر(

القيمة 
السوقية 
)دوالر(  

31/12/2017

الشركة العربية 
الفلسطينية لاستثمار 

“ابيك”
APIC2,88419,535,52536,345,261138,600,000%1.621.981.981.904.21دوالر

العقارية التجارية 
لاستثمار

AQARIYA105523,400526,8845,430,182%4.11-0.680.760.700.73دينار

77259,542277,00412,398,679%0.640.930.930.8114.81دينارARABالمستثمرون العرب

القدس لاستثمارات 
العقارية

JREI58853483,800,000%11.63-0.370.410.380.43دوالر

فلسطين للتنمية 
واالستثمار

PADICO10,66679,481,600111,702,860375,000,000%1.011.641.501.1629.31دوالر

الفلسطينية لاستثمار 
واالنماء

PID27501,103926,5939,148,322%1.251.341.341.275.51دينار

فلسطين لاستثمار 
الصناعي

PIIC1825,277,33020,959,26671,403,373%2.022.852.702.2022.73دينار

فلسطين لاستثمار 
العقاري

PRICO2,3929,876,7317,480,99144,966,485%7.41-0.460.650.500.54دينار

2521,771,1034,605,884171,600,000%0.00--2.352.752.60دوالرSANADسند للموارد االنشائية

االتحاد لإعمار 
واالستثمار

UCI1,5709,253,9535,763,92922,080,000%0.360.760.690.3976.92دوالر

18,160126,481,172188,589,019854,427,042اجمالي قطاع االستثمار
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القيمة السوقية
ــة مــع 3,390,122,335 دوالر  ــه  3,891,495,531 دوالر مقارن ــة عــام 2017 مــا قيمت بلغــت القيمــة الســوقية لبورصــة فلســطين فــي نهاي
ــركة  ــا: ش ــركات، أهمه ــن الش ــد م ــهم العدي ــعار أس ــي أس ــادة ف ــاع للزي ــذا االرتف ــود ه ــبته 14.79%. يع ــت نس ــاع بلغ ــام 2016، بارتف للع
القــدس للمســتحضرات الطبيــة الــذي ارتفــع ســعر ســهمها بنســبة %81.11، االتحــاد لإعمــار واالســتثمار بنســبة %76.92، بنــك القــدس 
بنســبة %76.67، المجموعــة األهليــة للتأميــن بنســبة %71.43، وفلســطين للتأميــن بنســبة %50.50. تشــكل القيمــة الســوقية لقطــاع 
الخدمــات النســبة األكبــر مــن إجمالــي القيمــة الســوقية كمــا فــي نهايــة 2017، بنســبة %32.23. تليــه القيمــة الســوقية لقطــاع البنــوك 
ــة  ــاع الصناع ــوقية لقط ــة الس ــبة %21.96، والقيم ــتثمار بنس ــاع االس ــوقية لقط ــة الس ــم القيم ــبة %31.60، ث ــة بنس ــات المالي والخدم
بنســبة %10.11. أمــا قطــاع التأميــن، تشــكل قيمتــه الســوقية أصغــر نســبة،%4.10 مــن إجمالــي القيمــة الســوقية لنهايــة عــام 2017.

عدد األسهم 
المتداولة

قيمة األسهم 
المتداولة 

)دوالر(

عدد 
جلسات 
التداول

عدد 
الصفقات

القيمة السوقية 
)دوالر(

مؤشر القدس
التغير الشهري 

في مؤشر القدس

%2.27-518.15 3,322,958,726 2,574 22 20,583,736 7,509,343كانون ثاني

%530.312.35 3,556,739,996 3,240 20 22,965,665 10,930,630شباط

%538.871.61 3,591,336,526 3,498 21 28,437,498 16,087,086آذار

%3.92-517.77 3,477,402,734 3,949 18 28,819,880 17,141,577نيسان

%528.041.98 3,545,093,211 4,230 21 25,742,192 15,891,346أيار

%544.363.09 3,627,911,959 4,640 17 38,400,521 25,899,202حزيران

%554.181.80 3,683,520,799 8,839 22 71,567,804 48,474,262تموز

%566.112.15 3,812,338,507 5,046 22 52,534,717 31,962,697أب

%567.80.30 3,815,586,388 3,983 17 43,188,828 18,039,150أيلول

%569.760.35 3,829,613,132 6,377 23 30,541,180 18,469,874تشرين اول

%2.78-553.92 3,746,490,606 202,955 23,130,387 14,828,577تشرين ثاني

%574.583.73 3,891,495,531 3,874 20 83,157,813 45,930,006كانون أول

    3,891,495,531 53,205     243 469,070,221 271,163,750إجمالي 2017
التغير من 
بداية العام 
حتى نهايته

8.38%
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إجمالي 2017

كانون أول

تشرين ثاني

تشرين اول

أيلول

أب

تموز

حزيران

أيار

نیسان

آذار

شباط

كانون ثاني
7,509,343

10,930,630

16,087,086

17,141,577

15,891,346

25,899,202

48,474,262

31,962,697

18,039,150

18,469,874

14,828,577

45,930,006

271,163,750

20,583,736

22,965,665

28,437,498

28,819,880

25,742,192

38,400,521

71,567,804

52,534,717

43,188,828

30,541,180

23,130,387

83,157,812.71

469,070,220.7

عدد األسھم المتداولة

قیمة األسھم المتداولة (دوالر)

كانون أول
تشرين ثاني
تشرين اول

أيلول
أب

تموز
حزيران

أيار
نیسان

آذار
شباط

كانون ثاني

القیمة السوقیة (دوالر)

3,322,958,726
3,556,739,996

3,591,336,526
3,477,402,734

3,545,093,211
3,627,911,959

3,683,520,799
3,812,338,507
3,815,586,388

3,829,613,132
3,746,490,606

3,891,495,531
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تقرير التداول للشركات المدرجة في                   بورصة فلسطين كما في 2017/12/31
سعر االغالق - 2017أعلى سعر - تداولأدنى سعر - تداولعملة التداولرمز السهمإسم الشركة

سعر االغالق 
السابق 2016

عدد األسهمعدد العقودنسبة التغير )%(
قيمة األسهم 

المتداولة )دوالر(
 القيمة السوقية

بالدوالر  31/12/2017

6932,01337,748.4912,870,000%1.141.21.171.170.00دوالرABRAJشركة ابراج الوطنية

62503,475477,371.6013,599,162%30.99-0.490.730.490.71دينارAHCالمؤسسة العربيــة للفنـــادق

12493,275,8415,605,195.36132,000,000%1.51.981.761.5513.55دوالرAIBالبنك االسامي العربي

312023,366,8067,348,765.359,600,000%0.130.490.240.1471.43دوالرAIGالمجموعة األهلية للتأمين

71,2159,642.3912,693,933%5.186.364.9421.46دينارAPCالعربية لصناعة الدهانات

2,88419,535,52536,345,260.89138,600,000%1.621.981.981.94.21دوالرAPICالشركة العربية الفلسطينية لاستثمار )أيبك(

105523,400526,884.125,430,182%4.11-0.680.760.70.73دينارAQARIYAالعقارية التجارية لاستثمار المساهمة العامة

77259,542277,003.5912,398,679%0.640.930.930.8114.81دينارARABالمستثمرون العرب

51,704697.04401,505%0.290.30.30.30.00دينارAREالمؤسسة العقارية العربية

4014,84554,561.9849,665,436%7.09-2.52.82.622.82دينارAZIZAدواجن فلسطين

4769,358234,888.1723,695,342%2.42.412.42.40.00دينارBJPبيت جاال لصناعة األدوية

5,22015,140,54438,484,515.60530,000,000%2.42.852.652.650.00دوالرBOPبنك فلسطين

2891,527,3567,650,210.1999,915,255%4.625.455.44.812.50دوالرBPCبيرزيت لأدوية

48735,3281,419,072.780-1.36--1.351.38دينارBRAVOالعربية الفلسطينية لمراكز التسوق

1024,30968,572.632,115,656%22220.00دينارELECTRODEمصنع الشرق لإلكترود المساهمة العامة الم

000.00391,691-0.070.07----دوالرGCOMجلوبال كوم لاتصاالت

10852,941,7882,711,010.1616,925,244%0.50.850.80.6425.00دينارGMCمطاحن القمح الذهبي

66183,555286,483.0112,640,000%0.63-1.431.831.581.59دوالرGUIالعالمية المتحدة للتأمين

3,01917,387,94337,656,354.95148,350,000%1.742.342.151.7125.73دوالرISBKالبنك اإلسامي الفلسطيني

299611,272781,652.9012,693,933%0.6710.90.728.57دينارJCCسجاير القدس

10233,346,7887,346,427.0558,680,000%1.593.33.261.881.11دوالرJPHالقدس للمستحضرات الطبية

5885348.383,800,000%11.63-0.370.410.380.43دوالرJREIالقدس لاستثمارات العقارية

96882709.562,626,234%2.662.82.660.28850.00دينارLADAENفلسطين لصناعات اللدائن

62923,734994,583.645,616,000%0.911.141.081.016.93دوالرMICالمشرق للتأمين

136,0455,361.885,741,889%15.71-0.570.670.590.7دينارNAPCOالشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيا

126207,103221,510.595,150,000%8.85-11.151.031.13دوالرNCIالوطنية لصناعة الكرتون

219741,5182,334,983.0939,600,000%2.93.443.33.23.12دوالرNICالتأمين الوطنية

21228,999415,376.006,588,694%1.251.471.471.2517.60دينارNSCمركز نابلس الجراحي التخصصي

10,66679,481,600111,702,859.77375,000,000%1.011.641.51.1629.31دوالرPADICOفلسطين للتنمية واالستثمار

616801156.5581,631,177%14.81-0.460.520.460.54دينارPALAQARبال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

6,02812,764,84785,716,642.00850,271,367%8.03-4.465.194.584.98دينارPALTELاالتصاالت الفلسطينية

27505,978,4287,330,832.9578,000,000%3.70-1.051.441.31.35دوالرPECالفلسطينية للكهرباء

66165,345599,812.1730,888,574%3.63.73.653.611.11دوالرPHARMACAREدار الشفاء لصناعة األدوية

85723,862,88826,377,879.1787,040,000%0.951.281.281.0521.90دوالرPIBCبنك االستثمار الفلسطيني

3451,657133,265.7818,060,000%2.13.013.01250.50دوالرPICOشركة فلسطين للتأمين

27501,103926,593.059,148,322%1.251.341.341.275.51دوالرPIDالفلسطينية لاستثمار واالنماء

1825,277,33020,959,265.7871,403,373%2.022.852.72.222.73دينارPIICفلسطين لاستثمار الصناعي

23929,876,7317,480,990.8644,966,485%7.41-0.460.650.50.54دينارPRICOفلسطين لاستثمار العقاري

2200990.0049,500,000%4.954.954.954.950.00دينارPSEسوق فلسطين لأوراق المالية

30241545930126,302,909.59144,957,120%1.22.132.121.276.67دوالرQUDSبنك القدس

21216,490842,595.9516,078,982%3.39-2.72.852.852.95دوالرRSRشركة مصايف رام الله

2521,771,1034,605,883.78171,600,000---2.352.752.6دينارSANADسند للموارد اإلنشائية

5156,340539,222.2029,172,000%14.05-3.123.453.123.63دوالرTICالتكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة الم

8493,205,0585,763,447.56138,000,000%3.16-1.631.981.841.9دوالرTNBالبنك الوطني

837,906170,577.0045,000,000%4.54.54.54.50.00دوالرTRUSTترست العالمية للتأمين

15709,253,9535,763,928.5322,080,000%0.360.760.690.3976.92دوالرUCIاالتحاد لإعمار واالستثمار

9728,403469,727.4572,609,297%9.8112.8712.879.8131.19دينارVOICمصانع الزيوت النباتية

16545,87326,614.105,980,000%38.67-0.450.720.460.75دوالرWASSELالفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

5,02511,435,93512,057,835.19268,320,000%0.821.371.040.8719.54دوالرWATANIYAشركة موبايل الوطنية الفلسطينية لاتصاالت
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تقرير التداول للشركات المدرجة في                   بورصة فلسطين كما في 2017/12/31
سعر االغالق - 2017أعلى سعر - تداولأدنى سعر - تداولعملة التداولرمز السهمإسم الشركة

سعر االغالق 
السابق 2016

عدد األسهمعدد العقودنسبة التغير )%(
قيمة األسهم 

المتداولة )دوالر(
 القيمة السوقية

بالدوالر  31/12/2017

6932,01337,748.4912,870,000%1.141.21.171.170.00دوالرABRAJشركة ابراج الوطنية

62503,475477,371.6013,599,162%30.99-0.490.730.490.71دينارAHCالمؤسسة العربيــة للفنـــادق

12493,275,8415,605,195.36132,000,000%1.51.981.761.5513.55دوالرAIBالبنك االسامي العربي

312023,366,8067,348,765.359,600,000%0.130.490.240.1471.43دوالرAIGالمجموعة األهلية للتأمين

71,2159,642.3912,693,933%5.186.364.9421.46دينارAPCالعربية لصناعة الدهانات

2,88419,535,52536,345,260.89138,600,000%1.621.981.981.94.21دوالرAPICالشركة العربية الفلسطينية لاستثمار )أيبك(

105523,400526,884.125,430,182%4.11-0.680.760.70.73دينارAQARIYAالعقارية التجارية لاستثمار المساهمة العامة

77259,542277,003.5912,398,679%0.640.930.930.8114.81دينارARABالمستثمرون العرب

51,704697.04401,505%0.290.30.30.30.00دينارAREالمؤسسة العقارية العربية

4014,84554,561.9849,665,436%7.09-2.52.82.622.82دينارAZIZAدواجن فلسطين

4769,358234,888.1723,695,342%2.42.412.42.40.00دينارBJPبيت جاال لصناعة األدوية

5,22015,140,54438,484,515.60530,000,000%2.42.852.652.650.00دوالرBOPبنك فلسطين

2891,527,3567,650,210.1999,915,255%4.625.455.44.812.50دوالرBPCبيرزيت لأدوية

48735,3281,419,072.780-1.36--1.351.38دينارBRAVOالعربية الفلسطينية لمراكز التسوق

1024,30968,572.632,115,656%22220.00دينارELECTRODEمصنع الشرق لإلكترود المساهمة العامة الم

000.00391,691-0.070.07----دوالرGCOMجلوبال كوم لاتصاالت

10852,941,7882,711,010.1616,925,244%0.50.850.80.6425.00دينارGMCمطاحن القمح الذهبي

66183,555286,483.0112,640,000%0.63-1.431.831.581.59دوالرGUIالعالمية المتحدة للتأمين

3,01917,387,94337,656,354.95148,350,000%1.742.342.151.7125.73دوالرISBKالبنك اإلسامي الفلسطيني

299611,272781,652.9012,693,933%0.6710.90.728.57دينارJCCسجاير القدس

10233,346,7887,346,427.0558,680,000%1.593.33.261.881.11دوالرJPHالقدس للمستحضرات الطبية

5885348.383,800,000%11.63-0.370.410.380.43دوالرJREIالقدس لاستثمارات العقارية

96882709.562,626,234%2.662.82.660.28850.00دينارLADAENفلسطين لصناعات اللدائن

62923,734994,583.645,616,000%0.911.141.081.016.93دوالرMICالمشرق للتأمين

136,0455,361.885,741,889%15.71-0.570.670.590.7دينارNAPCOالشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيا

126207,103221,510.595,150,000%8.85-11.151.031.13دوالرNCIالوطنية لصناعة الكرتون

219741,5182,334,983.0939,600,000%2.93.443.33.23.12دوالرNICالتأمين الوطنية

21228,999415,376.006,588,694%1.251.471.471.2517.60دينارNSCمركز نابلس الجراحي التخصصي

10,66679,481,600111,702,859.77375,000,000%1.011.641.51.1629.31دوالرPADICOفلسطين للتنمية واالستثمار

616801156.5581,631,177%14.81-0.460.520.460.54دينارPALAQARبال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

6,02812,764,84785,716,642.00850,271,367%8.03-4.465.194.584.98دينارPALTELاالتصاالت الفلسطينية

27505,978,4287,330,832.9578,000,000%3.70-1.051.441.31.35دوالرPECالفلسطينية للكهرباء

66165,345599,812.1730,888,574%3.63.73.653.611.11دوالرPHARMACAREدار الشفاء لصناعة األدوية

85723,862,88826,377,879.1787,040,000%0.951.281.281.0521.90دوالرPIBCبنك االستثمار الفلسطيني

3451,657133,265.7818,060,000%2.13.013.01250.50دوالرPICOشركة فلسطين للتأمين

27501,103926,593.059,148,322%1.251.341.341.275.51دوالرPIDالفلسطينية لاستثمار واالنماء

1825,277,33020,959,265.7871,403,373%2.022.852.72.222.73دينارPIICفلسطين لاستثمار الصناعي

23929,876,7317,480,990.8644,966,485%7.41-0.460.650.50.54دينارPRICOفلسطين لاستثمار العقاري

2200990.0049,500,000%4.954.954.954.950.00دينارPSEسوق فلسطين لأوراق المالية

30241545930126,302,909.59144,957,120%1.22.132.121.276.67دوالرQUDSبنك القدس

21216,490842,595.9516,078,982%3.39-2.72.852.852.95دوالرRSRشركة مصايف رام الله

2521,771,1034,605,883.78171,600,000---2.352.752.6دينارSANADسند للموارد اإلنشائية

5156,340539,222.2029,172,000%14.05-3.123.453.123.63دوالرTICالتكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة الم

8493,205,0585,763,447.56138,000,000%3.16-1.631.981.841.9دوالرTNBالبنك الوطني

837,906170,577.0045,000,000%4.54.54.54.50.00دوالرTRUSTترست العالمية للتأمين

15709,253,9535,763,928.5322,080,000%0.360.760.690.3976.92دوالرUCIاالتحاد لإعمار واالستثمار

9728,403469,727.4572,609,297%9.8112.8712.879.8131.19دينارVOICمصانع الزيوت النباتية

16545,87326,614.105,980,000%38.67-0.450.720.460.75دوالرWASSELالفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

5,02511,435,93512,057,835.19268,320,000%0.821.371.040.8719.54دوالرWATANIYAشركة موبايل الوطنية الفلسطينية لاتصاالت
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ملخص البيانات األولية 2017
ملخص االداء للبيانات المالية األولية للعام 2017

)AIG، GCOM :46عدد الشركات المفصحة )الشركات الغير المفصحة

41عدد الشركات التي حققت ارباحا خال الفترة

5عدد الشركات التي حققت خسائر

29عدد الشركات التي شهدت تحسن في نتائجها

17عدد الشركات التي شهدت تراجع في نتائجها

24عدد الشركات التي شهدت ارتفاع في اسعار اسهمها

15عدد الشركات التي شهدت تراجع في اسعار اسهمها

الشركات الخمس األكثر تراجعا في نتائجها الماليةالشركات الخمس األكثر تحسنا في نتائجها المالية

GMC ‘JOD’5,208.84%PRICO ‘JOD’-348.08%

PEC $1,432.00%WATANIYA $-332.11%

GUI $487.82%PID ‘JOD’-158.80%

ABRAJ $372.55%PADICO $-61.56%

SANAD $298.46%NCI  $-48.02%

*تم احتساب االرتفاع واالنخفاض  بناءا على صافي الربح العائد على مساهمي الشركة األم
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ملخص أداء البورصة )2017-2011(
السنة

عدد 
الصفقات

عدد االسهم 
المتداولة

قيمة االسهم 
المتداولة 

)دوالر(

المعدل اليومي لقيمة 
االسهم المتداولة 

)دوالر(

القيمة السوقية 
)دوالر(

مؤشر القدس كما 
هو في نهاية العام

201161,928184,544,375365,648,2161,474,3882,782,469,900476.93

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

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

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

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

201634,010232,817,237445,152,3691,816,9483,390,122,335530.16

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

0
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200,000,000

300,000,000

400,000,000
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)دوالر(قیمة االسھم المتداولة 

476.93 477.59
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)دوالر(القیمة السوقیة 
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  خالل العام عدد االسھم المتداولھ
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)دوالر(
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النتائج المالية األولية للشركات المدرجة 
اسم الشركةالرمز

رأس المال  دوالر/دينار 
31/12/2017

صافي الدخل
التغير

31/12/2017

حصة السهم EPSالقيمة الدفترية  B.Vحقوق المساهمين
P/E 

مكرر الربحية

P/B.V 
 القيمة السوقية الى الدفترية

31/12/2017 - 31/12/2017

سعر االغاق
التغير

عدد االسهم 
المتداولة خال 

2017

قيمة االسهم 
المتداولة خال 2017 

)دوالر( 31/12/201731/12/201631/12/201631/12/201731/12/201631/12/201731/12/201731/12/201631/12/201731/12/2016

قطاع االستثمار )القيمة السوقية للقطاع =854,427,042 $ (

$ PADICO 111,702,860 79,481,600 %1.1629.31 1.50 0.89 51.72 0.076 0.029 1.75 1.68 436,697,000 421,104,000 %61.56-19,009,000 7,307,000 250,000,000فلسطين للتنمية واالستثمار

$ APIC”36,345,261 19,535,525 %1.904.21 1.98 1.48 11.68 0.125 0.170 1.30 1.34 85,886,994 93,822,490 %8,243,81844.01 11,871,549 70,000,000العربية الفلسطينية لاستثمار “أيبك

$ SANAD 4,605,884 1,771,103 %0.00--2.60 2.01 18.57 0.04 0.14 1.04 1.30 62,323,251 85,577,287 %2,323,251298.46 9,257,155 66,000,000سند للموارد االنشائية

‘PRICO ‘JOD7,480,991 9,876,731 %7.41-0.54 0.50 0.57 )2.38()0.047()0.210(1.09 0.88 69,813,491 55,949,956 %348.08-)2,982,943()13,366,056(63,762,486فلسطين لاستثمار العقاري

$ UCI5,763,929 9,253,953 %0.3976.92 0.69 0.58 32.39 0.0303 0.0213 1.22 1.20 39,024,536 38,351,880 %29.87-970,035 680,309 32,000,000االتحاد لاعمار واالستثمار

‘PIIC ‘JOD20,959,266 5,277,330 %2.2022.73 2.70 1.32 10.80 0.21 0.25 1.80 2.04 33,790,390 38,244,024 %4,010,95718.18 4,740,174 18,750,000فلسطين لاستثمار الصناعي

 $ JREI 348 885 %11.63-0.43 0.38 0.47 190.00 )0.094(0.002 0.77 0.81 7,697,576 8,077,563 %101.64)944,285(15,480 10,000,000القدس لاستثمارات العقارية

‘ARAB ‘JOD 277,004 259,542 %0.8114.81 0.93 0.84 186.00 0.006 0.005 1.07 1.10 10,139,496 10,413,540 %11.85-57,150 50,375 9,452,328المستثمرون العرب

‘AQARIYA ‘JOD 526,884 523,400 %4.11-0.73 0.70 0.73 9.86 0.041 0.071 0.89 0.96 4,883,929 5,260,750 %225,79873.80 392,441 5,500,000العقارية التجارية لاستثمار المساهمة العامة

‘PID ‘JOD 926,593 501,103 %1.275.51 1.34 1.92 )446.67(0.005 )0.003(0.65 0.70 3,136,913 3,378,810 %158.80-23,527 )13,833(4,840,419الفلسطينية لاستثمار و االنماء

قطاع البنوك والخدمات المالية )القيمة السوقية للقطاع = 1,229,847,120 $ (

$ BOP 38,484,516 15,140,544 %2.650.00 2.65 1.33 10.60 0.26 1.880.25 1.99 366,964,210 398,353,315 %0.19-50,985,680 50,888,023 200,000,000بنك فلسطين

$ TNB 5,763,448 3,205,058 %3.16-1.90 1.84 1.41 14.96 0.099 0.123 1.23 1.30 92,495,563 97,567,177 %7,402,24024.35 9,204,749 75,000,000البنك الوطني

$ AIB 5,605,195 3,275,841 %1.5513.55 1.76 1.23 20.71 0.124 0.085 1.50 1.43 75,209,854 106,995,915 %6,220,8212.93 6,402,924 75,000,000البنك االسامي العربي

$ ISBK 37,656,355 17,387,943 %1.7125.73 2.15 1.35 10.18 0.202 0.211 1.52 1.59 95,308,839 109,654,054 %12,603,59815.25 14,526,203 69,000,000البنك االسامي الفلسطيني

$ QUDS26,302,910 15,459,301 %1.2076.67 2.12 1.41 12.93 0.172 0.164 1.46 1.50 89,067,289 102,730,674 %10,470,7046.78 11,180,462 68,376,000بنك القدس

$ PIBC26,377,879 23,862,888 %1.0521.90 1.28 0.96 22.07 0.057 0.058 1.34 1.34 80,038,999 90,899,358 %3,388,20215.67 3,919,258 68,000,000بنك االستثمار الفلسطيني

$ PSE 990 200 %4.950.00 4.95 4.10 72.79 0.064 0.068 1.14 1.21 11,426,387 12,075,340 %642,8956.42 684,201 10,000,000سوق فلسطين لاوراق المالية

قطاع التأمين )القيمة السوقية للقطاع = 159,688,000$ (

$ NIC 2,334,983 741,518 %3.203.12 3.30 1.04 5.25 0.350 0.628 2.72 3.16 32,697,079 37,918,197 %4,197,79679.53 7,536,404 12,000,000التأمين الوطنية

$ AIG 7,348,765 23,366,806 %0.1471.43 0.24 0.45 3.08 0.039 0.078 0.43 0.53 17,249,189 21,398,558 %1,559,346100.25 3,122,587 10,000,000المجموعة األهلية

$ TRUST 170,577 37,906 %4.500.00 4.50 0.82 10.23 0.35 0.44 4.58 5.50 45,772,480 55,017,334 %3,520,57625.67 4,424,338 10,000,000ترست العالمية للتأمين

$ TIC539,222 156,340 %14.05-3.63 3.12 1.86 14.18 0.09 0.22 1.23 1.68 11,477,425 16,839,124 %812,974169.82 2,193,584 10,000,000التكافل الفلسطينية للتأمين

$ GUI 286,483 183,555 %0.63-1.59 1.58 0.77 3.36 0.08 0.46 1.61 2.05 12,912,360 16,379,022 %630,937487.82 3,708,762 8,000,000العالمية المتحدة للتأمين

$ PICO133,266 51,657 %2.0050.50 3.01 1.22 3.76 1.081 0.800 2.24 2.46 11,203,610 14,744,848 %11.28-5,407,457 4,797,569 6,000,000 فلسطين للتأمين

$ MIC 994,584 923,734 %1.016.93 1.08 0.99 2.30 0.24 0.47 0.64 1.09 3,305,668 5,665,422 %1,230,46799.86 2,459,151 5,200,000المشرق للتأمين

قطاع الخدمات )القيمة السوقية للقطاع = 1,254,132,578 $ (

$ WATANIYA 12,057,835 11,435,935 %0.8719.54 1.04 3.85 )40.00()0.006()0.026(0.26 0.27 68,165,116 69,519,496 %332.11-)1,537,941()6,645,620(258,000,000موبايل الوطنية الفلسطينية لاتصاالت

‘PALTEL’JOD85,716,642 12,764,847 %8.03-4.98 4.58 1.07 8.54 0.608 0.536 4.21 4.30 554,603,000 565,821,000 %11.90-80,056,000 70,528,000 131,625,000االتصاالت الفلسطينية

$ PEC 7,330,833 5,978,428 %3.70-1.35 1.30 0.89 9.29 )0.01(0.14 1.42 1.46 85,003,769 87,645,997 %1432.00)648,817(8,642,228 60,000,000الفلسطينية للكهرباء

‘AHC ‘JOD 477,372 503,475 %30.99-0.71 0.49 0.67 )6.36()0.068()0.077(0.81 0.73 15,862,483 14,344,052 %13.24-)1,340,854()1,518,431(19,677,158المؤسسة العربية للفنادق

$ WASSEL 26,614 45,873 %38.67-0.75 0.46 0.79 92.00 0.009 0.005 0.57 0.58 7,469,194 7,529,997 %45.50-111,575 60,803 13,000,000الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

$ ABRAJ 37,748 32,013 %1.170.00 1.17 0.60 5.71 0.043 0.205 1.75 1.95 19,237,260 21,502,220 %477,302372.55 2,255,491 11,000,000أبراج الوطنية

$ GCOM 0 0 %0.070.00 0.07 ------  -  5,595,585جلوبال كوم لاتصاالت

‘RSR ‘JOD 842,596 216,490 %3.39-2.95 2.85 0.90 23.75 0.104 0.120 3.11 3.16 12,437,176 12,638,349 %415,54015.55 480,173 4,000,000مصايف رام الله

‘NSC ‘JOD 415,376 228,999 %1.2517.60 1.47 0.91 12.67 0.175 0.116 1.60 1.62 5,099,832 5,150,749 %33.69-555,999 368,698 3,177,813مركز نابلس الجراحي التخصصي

‘PALAQAR ‘JOD 1,157 1,680 %14.81-0.54 0.46 0.69 10.95 0.040 0.042 0.63 0.67 1,574,404 1,681,192 %100,8655.87 106,788 2,514,141بال عقار لتطوير وادارة وتشغيل العقارات

‘ARE ‘JOD 697 1,704 %0.300.00 0.30 ------  -  948,890المؤسسة العقارية العربية

قطاع الصناعة )القيمة السوقية للقطاع = 393,400,792 $ (

$ BPC 7,650,210 1,527,356 %4.8012.50 5.40 1.49 9.82 0.41 0.55 3.31 3.63 61,257,586 67,257,728 %7,503,99735.79 10,189,794 18,502,825بيرزيت لصناعة األدوية

$ JPH 7,346,427 3,346,788 %1.8081.11 3.26 1.21 9.48 0.17 0.344 2.21 2.70 39,733,257 48,612,546 %3,050,959102.78 6,186,852 18,000,000القدس للمستحضرات الطبية

‘GMC ‘JOD 2,711,010 2,941,788 %0.6425.00 0.80 0.75 8.16 0.002 0.098 0.97 1.07 14,618,545 16,061,846 %27,8545208.84 1,478,724 15,000,000مطاحن القمح الذهبي

‘AZIZA ‘JOD 54,562 14,845 %7.09-2.82 2.62 1.21 10.92 0.24 0.24 1.89 2.16 25,357,709 29,015,080 %1.51-3,230,398 3,181,696 13,440,000دواجن فلسطين

‘JCC ‘JOD781,653 611,272 %0.7028.57 0.90 0.46 19.57 )0.045(0.046 1.87 1.94 18,745,106 19,370,645 %203.20)449,784(464,160 10,000,000سجاير القدس

$PHARMACARE 599,812 165,345 %3.611.11 3.65 1.14 13.04 0.18 0.28 3.00 3.20 25,429,542 27,058,696 %1,499,22756.60 2,347,850 8,462,623دار الشفاء لصناعة األدوية

‘BPJ ‘JOD 234,888 69,358 %2.400.00 2.40 1.36 10.21 0.275 0.235 1.61 1.77 11,248,808 12,389,110 %14.50-1,924,748 1,645,697 7,000,000بيت جاال لصناعة األدوية

‘NAPCO ‘JOD”5,362 6,045 %15.71-0.70 0.59 0.38 8.81 0.046 0.067 1.50 1.57 10,360,798 10,822,865 %320,52544.16 462,067 6,900,000الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيات”نابكو

$  NCI 221,511 207,103 %8.85-1.13 1.03 0.86 32.19 0.061 0.032 1.13 1.20 5,645,938 5,982,635 %48.02-303,454 157,729 5,000,000الوطنية لصناعة الكرتون

‘VOIC ‘JOD 469,727 28,403 %9.8131.19 12.87 1.77 7.53 1.402 1.708 6.59 7.27 26,349,688 29,062,150 %5,609,25021.81 6,832,655 4,000,000مصانع الزيوت النباتية

‘APC ‘JOD 9,642 1,215 %4.9421.46 6.00 1.98 7.48 0.803 0.802 2.52 3.02 3,781,191 4,535,702 %0.19-1,204,812 1,202,581 1,500,000العربية لصناعة الدهانات

‘ELECTRODE ‘JOD 68,573 24,309 %2.000.00 2.00 0.50 22.22 0.12 3.980.09 3.97 2,983,915 2,974,475 %28.94-93,737 66,608 750,000مصنع الشرق لالكترود

‘LADAEN ‘JOD 2,710 688 %0.28850.00 2.66 3.55 )38.00()0.310()0.070(0.82 0.75 574,187 525,106 %77.40)217,177()49,081(700,000فلسطين لصناعة اللدائن

GCOM ,ARE :صافي الدخل في الجدول السابق هو الربح العائد لمساهمي الشركة االم، و حقوق المساهمين ال تشمل حقوق االقلية، القيمة االسمية لسهم المجموعة االهلية للتامين 0.25 دوالر                                                                                                                   .* يتم احتساب مكرر الربحية باإلعتماد على حصة السهم السنوية. لم تفصح الشركات التالية عن بياناتها حتى تاريخ إعداد التقرير*

جميع المعلومات الواردة قد تم اعدادها و نشرها بقصد توفير المعلومات وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة في مجال االستثمار. النتائج السابقة ال تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية.                                                                               ال تضمن الشركة المتحدة لأوارق المالية دقة هذا التقرير، كما ان جميع المعلومات خاضعة للتعديل دون اي اشعار )تم اعداد هذا التقرير في تاريخ 28/02/2018 (
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اسم الشركةالرمز
رأس المال  دوالر/دينار 

31/12/2017

صافي الدخل
التغير

31/12/2017

حصة السهم EPSالقيمة الدفترية  B.Vحقوق المساهمين
P/E 

مكرر الربحية

P/B.V 
 القيمة السوقية الى الدفترية

31/12/2017 - 31/12/2017

سعر االغاق
التغير

عدد االسهم 
المتداولة خال 

2017

قيمة االسهم 
المتداولة خال 2017 

)دوالر( 31/12/201731/12/201631/12/201631/12/201731/12/201631/12/201731/12/201731/12/201631/12/201731/12/2016

قطاع االستثمار )القيمة السوقية للقطاع =854,427,042 $ (

$ PADICO 111,702,860 79,481,600 %1.1629.31 1.50 0.89 51.72 0.076 0.029 1.75 1.68 436,697,000 421,104,000 %61.56-19,009,000 7,307,000 250,000,000فلسطين للتنمية واالستثمار

$ APIC”36,345,261 19,535,525 %1.904.21 1.98 1.48 11.68 0.125 0.170 1.30 1.34 85,886,994 93,822,490 %8,243,81844.01 11,871,549 70,000,000العربية الفلسطينية لاستثمار “أيبك

$ SANAD 4,605,884 1,771,103 %0.00--2.60 2.01 18.57 0.04 0.14 1.04 1.30 62,323,251 85,577,287 %2,323,251298.46 9,257,155 66,000,000سند للموارد االنشائية

‘PRICO ‘JOD7,480,991 9,876,731 %7.41-0.54 0.50 0.57 )2.38()0.047()0.210(1.09 0.88 69,813,491 55,949,956 %348.08-)2,982,943()13,366,056(63,762,486فلسطين لاستثمار العقاري

$ UCI5,763,929 9,253,953 %0.3976.92 0.69 0.58 32.39 0.0303 0.0213 1.22 1.20 39,024,536 38,351,880 %29.87-970,035 680,309 32,000,000االتحاد لاعمار واالستثمار

‘PIIC ‘JOD20,959,266 5,277,330 %2.2022.73 2.70 1.32 10.80 0.21 0.25 1.80 2.04 33,790,390 38,244,024 %4,010,95718.18 4,740,174 18,750,000فلسطين لاستثمار الصناعي

 $ JREI 348 885 %11.63-0.43 0.38 0.47 190.00 )0.094(0.002 0.77 0.81 7,697,576 8,077,563 %101.64)944,285(15,480 10,000,000القدس لاستثمارات العقارية

‘ARAB ‘JOD 277,004 259,542 %0.8114.81 0.93 0.84 186.00 0.006 0.005 1.07 1.10 10,139,496 10,413,540 %11.85-57,150 50,375 9,452,328المستثمرون العرب

‘AQARIYA ‘JOD 526,884 523,400 %4.11-0.73 0.70 0.73 9.86 0.041 0.071 0.89 0.96 4,883,929 5,260,750 %225,79873.80 392,441 5,500,000العقارية التجارية لاستثمار المساهمة العامة

‘PID ‘JOD 926,593 501,103 %1.275.51 1.34 1.92 )446.67(0.005 )0.003(0.65 0.70 3,136,913 3,378,810 %158.80-23,527 )13,833(4,840,419الفلسطينية لاستثمار و االنماء

قطاع البنوك والخدمات المالية )القيمة السوقية للقطاع = 1,229,847,120 $ (

$ BOP 38,484,516 15,140,544 %2.650.00 2.65 1.33 10.60 0.26 1.880.25 1.99 366,964,210 398,353,315 %0.19-50,985,680 50,888,023 200,000,000بنك فلسطين

$ TNB 5,763,448 3,205,058 %3.16-1.90 1.84 1.41 14.96 0.099 0.123 1.23 1.30 92,495,563 97,567,177 %7,402,24024.35 9,204,749 75,000,000البنك الوطني

$ AIB 5,605,195 3,275,841 %1.5513.55 1.76 1.23 20.71 0.124 0.085 1.50 1.43 75,209,854 106,995,915 %6,220,8212.93 6,402,924 75,000,000البنك االسامي العربي

$ ISBK 37,656,355 17,387,943 %1.7125.73 2.15 1.35 10.18 0.202 0.211 1.52 1.59 95,308,839 109,654,054 %12,603,59815.25 14,526,203 69,000,000البنك االسامي الفلسطيني

$ QUDS26,302,910 15,459,301 %1.2076.67 2.12 1.41 12.93 0.172 0.164 1.46 1.50 89,067,289 102,730,674 %10,470,7046.78 11,180,462 68,376,000بنك القدس

$ PIBC26,377,879 23,862,888 %1.0521.90 1.28 0.96 22.07 0.057 0.058 1.34 1.34 80,038,999 90,899,358 %3,388,20215.67 3,919,258 68,000,000بنك االستثمار الفلسطيني

$ PSE 990 200 %4.950.00 4.95 4.10 72.79 0.064 0.068 1.14 1.21 11,426,387 12,075,340 %642,8956.42 684,201 10,000,000سوق فلسطين لاوراق المالية

قطاع التأمين )القيمة السوقية للقطاع = 159,688,000$ (

$ NIC 2,334,983 741,518 %3.203.12 3.30 1.04 5.25 0.350 0.628 2.72 3.16 32,697,079 37,918,197 %4,197,79679.53 7,536,404 12,000,000التأمين الوطنية

$ AIG 7,348,765 23,366,806 %0.1471.43 0.24 0.45 3.08 0.039 0.078 0.43 0.53 17,249,189 21,398,558 %1,559,346100.25 3,122,587 10,000,000المجموعة األهلية

$ TRUST 170,577 37,906 %4.500.00 4.50 0.82 10.23 0.35 0.44 4.58 5.50 45,772,480 55,017,334 %3,520,57625.67 4,424,338 10,000,000ترست العالمية للتأمين

$ TIC539,222 156,340 %14.05-3.63 3.12 1.86 14.18 0.09 0.22 1.23 1.68 11,477,425 16,839,124 %812,974169.82 2,193,584 10,000,000التكافل الفلسطينية للتأمين

$ GUI 286,483 183,555 %0.63-1.59 1.58 0.77 3.36 0.08 0.46 1.61 2.05 12,912,360 16,379,022 %630,937487.82 3,708,762 8,000,000العالمية المتحدة للتأمين

$ PICO133,266 51,657 %2.0050.50 3.01 1.22 3.76 1.081 0.800 2.24 2.46 11,203,610 14,744,848 %11.28-5,407,457 4,797,569 6,000,000 فلسطين للتأمين

$ MIC 994,584 923,734 %1.016.93 1.08 0.99 2.30 0.24 0.47 0.64 1.09 3,305,668 5,665,422 %1,230,46799.86 2,459,151 5,200,000المشرق للتأمين

قطاع الخدمات )القيمة السوقية للقطاع = 1,254,132,578 $ (

$ WATANIYA 12,057,835 11,435,935 %0.8719.54 1.04 3.85 )40.00()0.006()0.026(0.26 0.27 68,165,116 69,519,496 %332.11-)1,537,941()6,645,620(258,000,000موبايل الوطنية الفلسطينية لاتصاالت

‘PALTEL’JOD85,716,642 12,764,847 %8.03-4.98 4.58 1.07 8.54 0.608 0.536 4.21 4.30 554,603,000 565,821,000 %11.90-80,056,000 70,528,000 131,625,000االتصاالت الفلسطينية

$ PEC 7,330,833 5,978,428 %3.70-1.35 1.30 0.89 9.29 )0.01(0.14 1.42 1.46 85,003,769 87,645,997 %1432.00)648,817(8,642,228 60,000,000الفلسطينية للكهرباء

‘AHC ‘JOD 477,372 503,475 %30.99-0.71 0.49 0.67 )6.36()0.068()0.077(0.81 0.73 15,862,483 14,344,052 %13.24-)1,340,854()1,518,431(19,677,158المؤسسة العربية للفنادق

$ WASSEL 26,614 45,873 %38.67-0.75 0.46 0.79 92.00 0.009 0.005 0.57 0.58 7,469,194 7,529,997 %45.50-111,575 60,803 13,000,000الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

$ ABRAJ 37,748 32,013 %1.170.00 1.17 0.60 5.71 0.043 0.205 1.75 1.95 19,237,260 21,502,220 %477,302372.55 2,255,491 11,000,000أبراج الوطنية

$ GCOM 0 0 %0.070.00 0.07 ------  -  5,595,585جلوبال كوم لاتصاالت

‘RSR ‘JOD 842,596 216,490 %3.39-2.95 2.85 0.90 23.75 0.104 0.120 3.11 3.16 12,437,176 12,638,349 %415,54015.55 480,173 4,000,000مصايف رام الله

‘NSC ‘JOD 415,376 228,999 %1.2517.60 1.47 0.91 12.67 0.175 0.116 1.60 1.62 5,099,832 5,150,749 %33.69-555,999 368,698 3,177,813مركز نابلس الجراحي التخصصي

‘PALAQAR ‘JOD 1,157 1,680 %14.81-0.54 0.46 0.69 10.95 0.040 0.042 0.63 0.67 1,574,404 1,681,192 %100,8655.87 106,788 2,514,141بال عقار لتطوير وادارة وتشغيل العقارات

‘ARE ‘JOD 697 1,704 %0.300.00 0.30 ------  -  948,890المؤسسة العقارية العربية

قطاع الصناعة )القيمة السوقية للقطاع = 393,400,792 $ (

$ BPC 7,650,210 1,527,356 %4.8012.50 5.40 1.49 9.82 0.41 0.55 3.31 3.63 61,257,586 67,257,728 %7,503,99735.79 10,189,794 18,502,825بيرزيت لصناعة األدوية

$ JPH 7,346,427 3,346,788 %1.8081.11 3.26 1.21 9.48 0.17 0.344 2.21 2.70 39,733,257 48,612,546 %3,050,959102.78 6,186,852 18,000,000القدس للمستحضرات الطبية

‘GMC ‘JOD 2,711,010 2,941,788 %0.6425.00 0.80 0.75 8.16 0.002 0.098 0.97 1.07 14,618,545 16,061,846 %27,8545208.84 1,478,724 15,000,000مطاحن القمح الذهبي

‘AZIZA ‘JOD 54,562 14,845 %7.09-2.82 2.62 1.21 10.92 0.24 0.24 1.89 2.16 25,357,709 29,015,080 %1.51-3,230,398 3,181,696 13,440,000دواجن فلسطين

‘JCC ‘JOD781,653 611,272 %0.7028.57 0.90 0.46 19.57 )0.045(0.046 1.87 1.94 18,745,106 19,370,645 %203.20)449,784(464,160 10,000,000سجاير القدس

$PHARMACARE 599,812 165,345 %3.611.11 3.65 1.14 13.04 0.18 0.28 3.00 3.20 25,429,542 27,058,696 %1,499,22756.60 2,347,850 8,462,623دار الشفاء لصناعة األدوية

‘BPJ ‘JOD 234,888 69,358 %2.400.00 2.40 1.36 10.21 0.275 0.235 1.61 1.77 11,248,808 12,389,110 %14.50-1,924,748 1,645,697 7,000,000بيت جاال لصناعة األدوية

‘NAPCO ‘JOD”5,362 6,045 %15.71-0.70 0.59 0.38 8.81 0.046 0.067 1.50 1.57 10,360,798 10,822,865 %320,52544.16 462,067 6,900,000الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيات”نابكو

$  NCI 221,511 207,103 %8.85-1.13 1.03 0.86 32.19 0.061 0.032 1.13 1.20 5,645,938 5,982,635 %48.02-303,454 157,729 5,000,000الوطنية لصناعة الكرتون

‘VOIC ‘JOD 469,727 28,403 %9.8131.19 12.87 1.77 7.53 1.402 1.708 6.59 7.27 26,349,688 29,062,150 %5,609,25021.81 6,832,655 4,000,000مصانع الزيوت النباتية

‘APC ‘JOD 9,642 1,215 %4.9421.46 6.00 1.98 7.48 0.803 0.802 2.52 3.02 3,781,191 4,535,702 %0.19-1,204,812 1,202,581 1,500,000العربية لصناعة الدهانات

‘ELECTRODE ‘JOD 68,573 24,309 %2.000.00 2.00 0.50 22.22 0.12 3.980.09 3.97 2,983,915 2,974,475 %28.94-93,737 66,608 750,000مصنع الشرق لالكترود

‘LADAEN ‘JOD 2,710 688 %0.28850.00 2.66 3.55 )38.00()0.310()0.070(0.82 0.75 574,187 525,106 %77.40)217,177()49,081(700,000فلسطين لصناعة اللدائن

GCOM ,ARE :صافي الدخل في الجدول السابق هو الربح العائد لمساهمي الشركة االم، و حقوق المساهمين ال تشمل حقوق االقلية، القيمة االسمية لسهم المجموعة االهلية للتامين 0.25 دوالر                                                                                                                   .* يتم احتساب مكرر الربحية باإلعتماد على حصة السهم السنوية. لم تفصح الشركات التالية عن بياناتها حتى تاريخ إعداد التقرير*

جميع المعلومات الواردة قد تم اعدادها و نشرها بقصد توفير المعلومات وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة في مجال االستثمار. النتائج السابقة ال تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية.                                                                               ال تضمن الشركة المتحدة لأوارق المالية دقة هذا التقرير، كما ان جميع المعلومات خاضعة للتعديل دون اي اشعار )تم اعداد هذا التقرير في تاريخ 28/02/2018 (

 

في بورصة فلسطين لعام 2017
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أخبار الشركات المدرجة 
والمؤسسات العامة
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قطاع االستثمار 
)Investment Sector(

العربية الفلسطينية لالستثمار 
)APIC( »أيبك«

    أصــدرت الشــركة العربيــة الفلســطينية لاســتثمار-أيبك 
لمــدة  جديــدة  ســندات   ،18/01/2017 الموافــق  األربعــاء  يــوم 
خمــس ســنوات بقيمــة إســمية إجماليــة بلغــت 35 مليــون دوالر 
أمريكــي فــي اكتتــاب خــاص بمشــاركة تســع بنــوك وشــركات مــن 
فلســطين واألردن والبحريــن. حيــث ان الهيئــة العامــة لـــ »ابيــك 
ــون  ــة 35 ملي ــرض بقيم ــندات ق ــدار س ــى إص ــت عل ــد صادق » ق
ــه فــي رام  ــذي عقدت دوالر أمريكــي فــي اجتماعهــا غيــر العــادي ال
ــات  ــركة طلب ــتلم الش ــون األول 2016. واس ــهر كان ــال ش ــه خ الل
اكتتــاب بقيمــة 80.5 مليــون دوالر أمريكــي، أي مــا نســبته 230% 

ــاب. ــة لاكتت ــندات المطروح ــة الس ــن قيم م

ــاء  ــوم األربع ــة ي ــات الغذائي ــنيورة للصناع ــركة س ــدت ش     عق
الموافــق 19/04/2017 اجتمــاع الهيئــة العامــة فــي مدينــة عمــان 
ــس اإلدارة.  ــس مجل ــاد، رئي ــارق العق ــيد ط ــة الس ــاألردن برئاس ب
ووافقــت الهيئــة العامــة خــال االجتمــاع علــى توزيــع أربــاح عــن 
الســنة الماليــة المنتهيــة فــي31/12/2016، بنســبة %28.22 مــن 
رأس المــال المســدد، وذلــك بواقــع %6 كأربــاح نقديــة بقيمــة 
ــى  ــي )1,080,000( و%22.22 عل ــار أردن ــف دين ــن أل ــون وثماني ملي
شــكل أســهم مجانيــة عددهــا 4 مليــون ســهم وبذلــك رفــع رأس 
ــا ــي. كم ــار أردن ــون دين ــح 22 ملي ــركة ليصب ــوع للش ــال المدف  الم

الغذائيــة، علــى شــهادة  حصلــت شــركة ســنيورة للصناعــات 
FSSC: Food Safety System Certif- ة»ســامة الغــذاء« الدوليــ

معاييــر  أعلــى  تمثــل  والتــي  icate 22000 )ISO/TS22002-1(؛ 
أنظمــة ســامة الغــذاء المعتمــدة فــي العالــم، والتــي تجمــع 
بيــن متطلبــات نظــام الســامة ال غذائيــةISO22000 ونظــام 

.PAS220:2008

    عقــدت الشــركة العربيــة الفلســطينية لاســتثمار » أيبــك« 
ــث  ــد 23/04/2017 حي ــوم االح ــة ي ــا العام ــاع هيئته )APIC( اجتم
أقــرت الهيئــة العامــة توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح بقيمة 
7,960,000 دوالر أمريكــي أي مــا نســبته %12.06 مــن رأس المــال 
المدفــوع علــى المســاهمين المســجلين بتاريــخ 22/04/2017; 
منهــا %6 أربــاح نقديــة بقيمــة 3,960,000 دوالر أمريكــي و6.06% 
أســهم مجانيــة عددهــا 4 مليــون ســهم، وبذلــك ســيبلغ رأس 

المــال المدفــوع ال يبــك 70 مليــون دوالر أمريكــي.

    واصلــت »أيبــك« شــراء أســهم في شــركتها التابعــة »برافو« 
ــة  ــة العام ــر أن الهيئ ــى %88.55. يذك ــا إل ــبة ملكيته ــع نس ــا رف م
ــيس  ــال تأس ــن خ ــركة م ــة الش ــادة هيكل ــررت إع ــو« ق لـــ« براف
شــركة مســاهمة خاصــة برأســمال قــدره 2 مليــون دوالر أمريكــي، 
لوقــف خســائر الشــركة العربيــة لمراكــز التســوق منــذ ســنوات. 
ــات  ــن متطلب ــهم م ــك األس ــك« لتل ــراء »أيب ــراء أن ش ــح خب ورج
ــتثمرين  ــك« للمس ــال »ايب ــح المج ــا تفس ــة، إذ ربم ــادة الهيكل اع
الذيــن ال يريــدون البقــاء والدخــول فــي المرحلــة الجديــدة إلــى بيــع 
أســهمهم، وربمــا قــد تخطــط لشــراء كافــة أســهم »برافــو« ومــن 

ثــم البــدء بمرحلــة إعــادة االكتتــاب.

    أعلنــت »الشــركة العربيــة الفلســطينية لاســتثمار« )أيبــك(، 

عــن إطــاق منتج IQOS فــي الســوق المحلــي، فــي تشــرين األول 
ــتوى  ــى مس ــا عل ــن نوعه ــى م ــي األول ــوة ه ــي خط ــي، وف الماض

القطــاع الخــاص الفلســطيني

فلسطين للتنمية واالستثمار

)PADICO(
 )PADICO( عقــدت شــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار    
ــرت  ــث أق ــن 15/05/2017 حي ــوم االثني ــة ي ــا العام ــاع هيئته اجتم
الهيئــة العامــة توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى 
المســاهمين عــن الســنة الماليــة 2016 بنســبة %5 مــن القيمــة 

ــي. ــي 12,500,000 دوالر أمريك ــهم أي بإجمال ــمية للس اإلس

ــدودة  ــتثمار المح ــة واالس ــطين للتنمي ــركة فلس ــت ش     قال
)باديكــو القابضــة( إنهــا تبــذل جهــودا حثيثــة لتطويــر مشــاريعها 
الحاليــة. وأوضحــت الشــركة، إن مشــروع بوابــة أريحــا يشــهد 
ــى  ــيرة إل ــن 2016 مش ــي م ــف الثان ــذ النص ــارعا من ــاطا متس نش
أنهــا تتهيــأ حاليــا لطــرح عطــاءات تنفيــذ شــبكات البنيــة التحتيــة، 
ضمــن المرحلــة االولــى للمشــروع، اضافــة لتوقيعهــا اتفاقيــات 
ــر مــع ســبعة مطوريــن لمســاحة تعــادل 122 دونمــا  بيــع وتطوي
مــن الحــي الســكني النموذجــي لبنــاء فلــل ســكنية عصريــة. 
وأكــدت أنهــا أنهــت عمليــة فــرز كافــة األراضــي »طابــو«، وســلمت 
طرقــا بعــد شــق 64 شــارعا ترابيــا بطــول 36 كلــم، وشــرعت فــي 
ــة  ــون كاف ــي لتك ــط العال ــاء الضغ ــوط كهرب ــة خط ــراءات تنحي اج
ــال  ــراءات اعم ــي اج ــدأت ف ــا ب ــت االرض، كم ــاة تح ــل مغط الكواب

ــا. ــعية لمكاتبه توس

    تماشــيا مــع اســتراتيجية شــركة باديكــو القابضــة وانطاقــا 
ركيــزة أساســية تحكــم  االجتماعيــة  اعتبــار مســؤوليتها  مــن 
لدعــم  الشــركة عليهــا  الخارجــي، تعتمــد  عاقتهــا بمحيطهــا 
أجــل  مــن  االهتمــام  الــى  تحتــاج  حيويــة  اساســية  مجــاالت 
تحقيــق تنميــة شــاملة ســواء مــن خــال تقديــم الدعــم المباشــر 
لمجــاالت عــدة أو مــن خــال رعايــة مبــادرات وانشــطة وفعاليــات 
مختلفــة، وقعــت باديكــو القابضــة اتفاقيــة »العضــو الشــريك« 
مــع جمعيــة عطــاء فلســطين الخيريــة والتــي تتضمــن مســاهمة 
شــركة باديكــو القابضــة باألنشــطة والمشــاريع اإلغاثيــة والثقافية 
التــي تنفذهــا جمعيــة عطــاء فلســطين الخيريــة. ووقــع االتفاقيــة 
فــي مقــر شــركة باديكــو القابضــة الســيد ســمير حليلــه الرئيــس 
ــس  ــة رئي ــو غزال ــاء أب ــيدة رج ــة والس ــو القابض ــذي لباديك التنفي

ــة. ــس إدارة الجمعي مجل

    انتهــت شــركة نخيــل فلســطين، التابعــة لشــركة فلســطين 
للتنميــة واالســتثمار » باديكــو » مــن تطويــر خطــوط اإلنتــاج 
لديهــا لتصبــح 6 خطــوط بــدل اثنتــان وبهــذا تُصبــح الشــركة 
التمــور  وتصنيــف  تدريــج  ناحيــة  مــن  متطــورة  شــركة  أكثــر 
بأحــدث التقنيــات وأعلــى المواصفــات التكنولوجيــة فــي الشــرق 
ــف  ــة والتغلي ــت التعبئ ــة لبي ــدرة اإلنتاجي ــاً أن الق ــط، علم األوس
ــى 3  ــط إل ــاج الخ ــع إنت ــك ارتف ــاف، وبذل ــو 3 أضع ــت بنح تضاعف
ُطــن فــي الســاعة. كمــا قامــت شــركة نخيــل فلســطين بتصديــر 
منتوجاتهــا مــن إنتــاج موســم 2016/2017 لــكل مــن لبنــان، قطــر، 
والنرويــج، تركيــا. وجديــر بالذكــر أن %70 مــن إنتــاج شــركة نخيــل 
فلســطين ُيصــّدر إلــى خــارج فلســطين )14 دولــة(، بينمــا ُيســّوق 
ــل  ــدأت نخي ــا ب ــة. كم ــواق المحلي ــي األس ــتهلكين ف %30 للمس
ــم  ــذا الموس ــازج له ــب الط ــول الرط ــويق محص ــطين بتس فلس

.)Fresh Medjoul Dates( تحــت عامــة تجاريــة جديــدة
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    قامــت شــركة نخيــل فلســطين بإنجــاز صفقــة شــراء مــزارع 
التــي تحتــوي علــى مــا يزيــد عــن 15,000 شــجرة  الســلطان 
نخيــل مختلفــة اإلعمــار جــزء منهــا بأعمــار متقدمــة بلــغ مرحلــة 
النضــوج وهــذا ســوف يســهم فــي تعزيــز أداء الشــركة فــي المــدى 
القريــب والمتوســط. ولتمويــل هــذه الصفقــة، حصلــت الشــركة 
10 ســنوات مــن مؤسســة  علــى قــرض طويــل االجــل لمــدة 

ــية. ــو الفرنس بروبارك

فلسطين لالستثمار العقاري

)PRICO(
)بريكــو(  العقــاري  أنجــزت شــركة فلســطين لاســتثمار      
ــن فــي مركــز مدينــة  ــام مجمــع االوقــاف التجــاري الكائ بشــكل ت
البيــرة، حيــث عملــت علــى تســويق وتأجيــر جــزء مــن المحــات 
التجاريــة فــي هــذا المجمــع، وتعكــف الشــركة حاليــا علــى دراســة 
ــي  ــتراتيجية ف ــا االس ــن توجهاه ــابهة ضم ــة مش ــاريع عقاري مش
ــن  ــدد م ــاز ع ــت بإنج ــا قام ــن، كم ــس وجني ــه ونابل ــدن رام الل م
مثــل  عاقــة  ذات  فــي قطاعــات  مشــاريع  إلقامــة  الدراســات 
مشــاريع الطاقــة الشمســية وتوســعة المناطــق الصناعيــة فــي 
كل مــن أريحــا وغــزة، حيــث مــن المتوقــع البــدء بتنفيــذ مشــروعاً 
ــهور  ــال الش ــة خ ــزة الصناعي ــة غ ــي مدين ــية ف ــة الشمس للطاق

ــة. القادم

)PIIC( فلسطين لالستثمار الصناعي
)PIIC( الصناعــي  لاســتثمار  فلســطين  شــركة  عقــدت      
الخميــس 04/05/2017 حيــث  يــوم  العامــة  اجتمــاع هيئتهــا 
أقــرت الهيئــة العامــة توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة 
ــن  ــبة %6 م ــة 2016 بنس ــنة المالي ــن الس ــاهمين ع ــى المس عل
ــي. ــار أردن ــي 1,125,000 دين ــهم، اي بإجمال ــمية للس ــة األس القيم

    باشــرت شــركة فلســطين لاســتثمار الصناعــي، مــن خــال 
ــزارع  ــاء م ــال إنش ــطين«، بأعم ــن فلس ــة » دواج ــركتها التابع ش
ــن  ــزء م ــن ج ــدف تأمي ــك به ــرم، وذل ــة طولك ــي منطق ــار ف لأبق
احتياجاتهــا لشــركة البينــار لمنتجــات االلبــان التــي تــم اقتناؤهــا 
فــي العــام 2016، وذلــك بمــا ينســجم مــع خطــة الصناعيــة 
نحــو توســيع اســتثمارها فــي مجــال صناعــة االلبــان عبــر إنشــاء 
مصنــع جديــد وزيــادة الطاقــة االنتاجيــة. باإلضافــة الــى ذلــك، 
فقــد عملــت الصناعيــة علــى تأســيس شــركة إثمــار للصناعــات 
الباســتيكية لتشــغيل ماكينــات انتــاج الــواح وعلــب الباســتيك، 

ــركة. ــذه الش ــن ه ــة %60 م ــك الصناعي ــث تمتل حي

)UCI( االتحاد لإلعمار واالستثمار
ــاع  ــتثمار )UCI( اجتم ــار واالس ــاد لإعم ــركة االتح ــدت ش     عق
ــة  ــرت الهيئ ــث أق ــاء 02/05/2017 حي ــوم الثاث ــة ي ــا العام هيئته
علــى  نقديــة  أربــاح  بتوزيــع  اإلدارة  مجلــس  توصيــة  العامــة 
المســاهمين عــن الســنة الماليــة 2016 بنســبة %5.5 مــن القيمــة 

األســمية للســهم، اي بإجمالــي 1,760,000 دوالر أمريكــي.

    أعلنــت شــركة االتحــاد لإعمــار واالســتثمار عــن تنفيــذ المزيد 
ــات  ــي مخطط ــة ف ــرق الداخلي ــد الط ــق وتعبي ــاريع ش ــن مش م
مشــروع طابــو الهيكليــة الواقعــة فــي قــراوة بنــي زيــد، األمــر 
ــدة ومزدهــرة  ــذي سيســاهم فــي خلــق تجمعــات ســكنية جدي ال

ــب. ــدة فــي المســتقبل القري فــي تلــك البل

)SANAD( سند للموارد اإلنشائية
    أعلنــت شــركة ســند للمــوارد اإلنشــائية عــن انتهــاء إدراجهــا 
ــداول  ــدء ت ــة، وب ــاهمة عام ــركة مس ــطين كش ــة فلس ــي بورص ف
حيــث  اإلدراج،  متطلبــات  كافــة  إتمــام  بعــد  وذلــك  أســهمها 
ــن  ــهم )%10( م ــن س ــرح 6 مايي ــة ط ــرة الماضي ــال الفت ــم خ ت
ــون  ــت 14.1 ملي ــة بلغ ــة إجمالي ــاب بقيم ــركة لاكتت ــهم الش أس
دوالر أمريكــي، بســعر 1 دوالر أمريكــي للســهم الواحــد مضافــاً 
ــركة  ــمال الش ــغ رأس ــة 1.35 دوالر، ويبل ــدار بقيم ــاوة إص ــه ع علي
ــه 66 مليــون ســهم، بقيمــة اســمية إجماليــة قدرهــا  المصــرح ب
ــوم  66 مليــون دوالر، فــي حيــن وصلــت القيمــة الســوقية فــي ي
اإلدراج األول 163 مليــون دوالر أمريكــي حيــث أغلــق ســعر الســهم 

علــى 2.48 دوالر

    باشــرت شــركة ســند )الذراع االســتثماري لصندوق االســتثمار 
الفلســطيني( وشــركة بيانــات للخدمــات الذكيــة بتطبيــق البرامج 
Customer Relation-  المحوســبة لنظامــي ادارة عاقــات الزبائــن

ship Management “CRM« وكذلــك نظــام العاقــات العامــة 
المحوســب. وتهــدف هــذه البرامــج فــي ماهيتهــا الــى تقديــم 
أفضــل الخدمــات لزبائــن شــركة ســند وكذلــك ربــط الشــركة 
يســاهم فــي تحســين  والخارجــي، ممــا  الداخلــي  بجمهورهــا 
ــم  ــتقبليين وتقدي ــن والمس ــا الحاليي ــع زبائنه ــركة م ــل الش تفاع
أفضــل خدمــات تجاريــة لهــم، ال ســيما أن شــركة ســند تهــدف الــى 
ــر  ــو تطوي ــاً نح ــطيني قدم ــاد الفلس ــة االقتص ــة تنمي ــع عجل دف
قطــاع الصناعــة اإلنشــائية بمــا ينســجم مــع رؤيــة الشــركة 
تطويــر  فــي  بالمســاهمة  المتمثــل  االســتراتيجي  وهدفهــا 
ــاص  ــاع الخ ــع القط ــراكة م ــام وبالش ــوي واله ــاع الحي ــذا القط ه

ــند. ــركة س ــتراتيجيين لش ــركاء االس والش
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قطاع التأمين
)Insurance Sector(

)TRUST( ترست العالمية للتأمين
    عقــدت شــركة ترســت العالميــة للتأميــن )TRUST( للتأميــن 
اجتمــاع هيئتهــا العامــة يــوم االربعــاء 12/04/2017 حيــث أقــرت 
الهيئــة العامــة توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع اربــاح نقديــة علــى 
المســاهمين عــن الســنة الماليــة 2016 بنســبة %15 مــن القيمــة 

اإلســمية للســهم، أي بإجمالــي 1,500,000 دوالر أمريكــي.

)NIC( التأمين الوطنية
    عقــدت شــركة التأميــن الوطنيــة )NIC( اجتمــاع هيئتهــا 
العامــة يــوم الخميــس 30/03/2017 حيــث أقــرت الهيئــة العامــة 
ــاهمين  ــى المس ــة عل ــاح نقدي ــع ارب ــس اإلدارة بتوزي ــة مجل توصي
عــن الســنة الماليــة 2016 بنســبة %20 مــن القيمــة اإلســمية 

للســهم، أي بإجمالــي 2,400,000 دوالر أمريكــي.

    افتتحــت شــركة التأميــن الوطنيــة NIC الرائــدة فــي تقديــم 
الخدمــات التأمينيــة فرعهــا الجديــد بالعاصمــة لتكــون أول شــركة 
تأميــن فلســطينية تفتــح فــروع لهــا فــي مدينــة القــدس لتقديــم 
كافــة الخدمــات التأمينيــة باإلضافــة إلــى تواجــد الشــركة فــي أبــرز 

المناطــق االســتراتيجية فــي فلســطين.

ــدة فــي  ــة NICالشــركة الرائ     انفــردت شــركة التأميــن الوطني
ــركات  ــة الش ــن عين ــا ضم ــطيني باختياره ــن الفلس ــاع التأمي قط

ــام 2017 ــدس لع ــر الق ــة لمؤش ــة المكون المدرج

)PICO( شركة فلسطين للتأمين
    عقــدت شــركة فلســطين للتأميــن )PICO( للتأميــن اجتمــاع 
هيئتهــا العامــة يــوم االحــد 19/03/2017 حيــث أقــرت الهيئــة 
علــى  نقديــة  اربــاح  بتوزيــع  اإلدارة  مجلــس  توصيــة  العامــة 
المســاهمين عــن الســنة الماليــة 2016 بنســبة %40 مــن القيمــة 

اإلســمية للســهم , أي بإجمالــي 2,000,000 دوالر أمريكــي .

ــم  ــس اإلدارة وقائ ــس مجل ــب رئي ــة نائ ــد وادي ــرح د. خال     ص
ــال  ــن خ ــطين للتأمي ــركة فلس ــس، أن ش ــس المجل ــال رئي بأعم
اجتمــاع هيئتهــا العامــة غيــر العــادي المنعقــد فــي عمــان بتاريــخ 
ــادة رأس مــال الشــركة بمبلــغ مليــون  13/07/2017، قــد قــررت زي
ــى أن  ــركة، عل ــال الش ــن رأس م ــع %20 م ــي، أي بواق دوالر أمريك
تــوزع عينيــاً )أســهم مجانية( علــى جميع الشــركاء والمســاهمين.

قطاع الخدمات
)Services Sector(

مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
)PALTEL(

ــاع  ــطينية )PALTEL( اجتم ــاالت الفلس ــركة االتص ــدت ش     عق
ــة  ــوم األربعــاء 05/04/2017 حيــث أقــرت الهيئ هيئتهــا العامــة ي
علــى  نقديــة  أربــاح  بتوزيــع  اإلدارة  مجلــس  توصيــة  العامــة 
المســاهمين عــن الســنة الماليــة 2016 بنســبة %40 مــن القيمــة 

األســمية للســهم، أي بإجمالــي 52,650,000 دينــار أردنــي.

والجامعــة  الفلســطينية  االتصــاالت  وقعــت مجموعــة      
الشــبكة  تطويــر  إلــى  تهــدف  اتفاقيــة  االميركيــة،  العربيــة 
الاســلكية وخدمــةWIFI فــي الجامعــة ومرافقهــا وذلــك فــي مقر 

مجموعــة االتصــاالت فــي رام اللــه.

ــة  ــركات مجموع ــدى ش ــش إح ــركة ريت ــن ش ــت كل م     وقع
االتصــاالت الفلســطينية لخدمــات االتصــال المتخصـّـص ممثلــة 
بمديرهــا العــام الســيد رامــي شمشــوم، وشــركة التأميــن الوطنية 
اتفاقيــة  مشعشــع؛  أحمــد  الســيد  العــام  بمديرهــا  ممثلــة 
ــا  ــم خدماته ــى تقدي ــش عل ــركة ريت ــا ش ــل بموجبه ــراكة تعم ش
االتفاقيــة  وحســب  الوطنيــة.  التأميــن  لشــركة  المتخصصــة 
فــإّن شــركة ريتــش ســتتكّفل باســتقبال مكالمــات زبائــن شــركة 
التأميــن الوطنيــة الــواردة علــى الرقــم 170.025.2525( وتحويلهــا 
إلــى األقســام المختصــة وتســجيل استفســاراتهم، باإلضافــة 
إلــى تلقــي وإجــراء مكالمــات تتعلــق بالتبليــغ عــن الحــوادث علــى 

ــبوع. ــام االس ــع اي ــاعة وجمي ــدار الس م

ــادة  ــبوع الري ــطينية اس ــاالت الفلس ــة االتص ــى مجموع     ترع
العالمــي لهــذا العــام 2017، والــذي يشــمل عــدة فعاليــات رياديــة، 
غــزة، وســط  الغربيــة وقطــاع  الضفــة  وتجــارب ناجحــة، فــي 
ــخصيات  ــركات والش ــل الش ــن قب ــن م ــام كبيري ــاركة واهتم مش
ــذي  ــس التنفي ــد الرئي ــي. وأك ــي والدول ــتويين المحل ــى المس عل
ــة  ــة المجموع ــى أن رعاي ــر، عل ــار العك ــاالت، عم ــة االتص لمجموع
لهــذا الحــدث المهــم، انمــا تنســجم مع رؤيتهــا في دعــم المبادرات 
الرياديــة، وانتــزاع فــرص التفــوق فــي مختلــف المجــاالت، ال ســيما 
وأن غالبيــة الشــركات والمؤسســات »ناشــئة«، وتعكــف علــى 
بلــورة أفــكار جديــدة تنســجم مــع التطــور التكنولوجــي المتســارع 

ــا. عالمي

)PEC( الفلسطينية للكهرباء
    عقــدت شــركة الفلســطينية للكهربــاء )PEC( اجتمــاع هيئتهــا 
ــة  ــة العام ــرت الهيئ ــث أق ــاء 19/04/2017 حي ــوم األربع ــة ي العام
ــاهمين  ــى المس ــة عل ــاح نقدي ــع أرب ــس اإلدارة بتوزي ــة مجل توصي
عــن الســنة الماليــة 2016 بنســبة %10 مــن القيمــة األســمية 

للســهم، أي بإجمالــي 6,000,000 دوالر.
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موبايل الوطنية الفلسطينية 
)WATANIYA( لالتصاالت

    أعلنــت شــركة الوطنيــة موبايــل أن انطــاق اعمالهــا التجارية 
فــي قطــاع غــزة يــوم الثاثــاء الموافــق 23/10/2017، وذلــك بعــد 
ــم  ــتعداداتها لتقدي ــت اس ــبكتها، وأتم ــاء ش ــركة بن ــت الش أن أنه
أفضــل الخدمــات فــي غــزة، حيــث ســتفتح معــارض الشــركة 
وشــبكة وكائهــا فــي انحــاء القطــاع الســتقبال المشــتركين. 
وصــرح الرئيــس التنفيــذي للوطنيــة موبايــل ضرغــام مرعــي 
ــة مــن تحقيــق حلمهــا بخدمــة  ــام قليل ــى بعــد اي أن الشــركة عل
المواطنيــن فــي قطــاع غــزة بعــد منعهــا مــن هــذا الحــق الشــرعي 
ألعــوام طويلــة، وبانطاقــة الشــركة فــي غــزة ســيتمتع المواطــن 
فــي القطــاع بممارســة حقهــم باختيــار مشــغل االتصــاالت الــذي 
يفضلونــه بحريــة بعــد أن حرمــوا مــن هــذا الحــق لمــدة 18 عامــا.

)AHC( المؤسسة العربية للفنادق
    أعلنــت الشــركة العربيــة للفنــادق عــن توقيــع مذكــرة تفاهــم 
لحقــوق االمتيــاز مــع سلســلة فنــادق ومنتجعــات ميلينيــوم 
العالميــة، الشــركة الرائــدة فــي مجــال الفندقــة العالميــة. وتعتبــر 
هــذه المذكــرة الخطــوة األولــى لشــراكة امتيــاز واســعة مــا بيــن 
شــركة يبــوس، إحــدى شــركات صنــدوق االســتثمار الفلســطيني، 
وفنــادق  للفنــادق،  العربيــة  بالشــركة  األساســي  المســتثمر 
ومنتجعــات ميلينيــوم. ويتمثــل أول مشــاريع هــذه الشــراكة 
ــي  ــوم ف ــدق ٥ نج ــف كفن ــم مصن ــدق فخ ــي فن ــتراتيجية ف االس

ــابقا(. ــك س ــدق الموفنبي ــه )فن ــة رام الل ــب مدين قل

قطاع الصناعة
)Industry Sector(

شركة دار الشفاء لصناعة األدوية 
)PHARMACARE(

 )PHARMACARE( عقــدت شــركة دار الشــفاء لصناعة األدويــة    
ــرت  ــث أق ــن 21/08/2017 حي ــوم االثني ــة ي ــا العام ــاع هيئته اجتم
الهيئــة العامــة توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى 
المســاهمين عــن الســنة الماليــة 2016 بنســبة %8 مــن القيمــة 

األســمية للســهم، أي بإجمالــي 677,010 دوالر.

    أعلــن مديــر عــام شــركة دار الشــفاء لصناعــة األدويــة، أن 
أدويــة شــركة »الحكمــة«، ثانــي أكبــر شــركة لصناعــة االدويــة فــي 
الشــرق االوســط، ســتكون متاحــة في الســوق الفلســطينية قريبا. 
ــتراتيجية  ــراكة اس ــاق ش ــى اتف ــا إل ــركتين توصلت ــح ان الش وأوض
ــة »الحكمــة« فــي  ــدار الشــفاء تصنيــع اصنــاف مــن ادوي يتيــح ل
مصنعهــا بــرام اللــه، وتوزيعهــا، اضافــة الــى اصنــاف تصنــع فــي 
مصانــع الشــركة االم، فــي الســوق الفلســطينية، امــا عبــر شــبكة 
التوزيــع الخاصــة بــدار الشــفاء، او عبــر شــركة توزيــع خاصة ســيتم 
انشــاؤها بالشــراكة بيــن الشــركتين، مؤكــدا أن العمليــة اآلن فــي 
طــور تســجيل اصنــاف »الحكمــة« لــدى وزارة الصحــة »ونتوقــع 
ــة«  ــة »الحكم ــات أدوي ــر عملي ــريعا«. وتنتش ــا س ــي منه أن ننته
فــي أكثــر مــن 50 بلــدا، وتملــك 26 مصنعــا ُمنتشــرة فــي 11 بلــدا، 

و7 مراكــز للبحــث والتطويــر.

شركة القدس للمستحضرات الطبية 
)JPH(

 )JPH( الطبيــة  للمســتحضرات  القــدس  شــركة  عقــدت      
اجتمــاع هيئتهــا العامــة يــوم الخميــس 27/04/2017 حيــث أقــرت 
الهيئــة العامــة توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى 
المســاهمين عــن الســنة الماليــة 2016 بنســبة %10 مــن القيمــة 

ــي 1,800,000 دوالر. ــهم، أي بإجمال ــمية للس األس

)BPC( بيرزيت لصناعة االدوية

ــا  ــاع هيئته ــة )BPC( اجتم ــة االدوي ــت لصناع ــركة بيرزي ــدت ش عق
ــة  ــة العام ــرت الهيئ ــث أق ــن 17/04/2017 حي ــوم االثني ــة ي العام
ــاهمين  ــى المس ــة عل ــاح نقدي ــع أرب ــس اإلدارة بتوزي ــة مجل توصي
عــن الســنة الماليــة 2016 بنســبة %20 مــن القيمــة األســمية 

للســهم، أي بإجمالــي 3,700,565 دوالر.

قطاع البنوك
 Banking and Financial(

)Services Sector
)AIB( البنك اإلسالمي العربي

    عقــدت الهيئــة العامــة للبنــك اإلســامي العربــي اجتماعهــا 
العــادي، كمــا صادقــت  2016 وغيــر  العــادي للعــام  الســنوي 
الهيئــة العامــة علــى توصيــة مجلــس االدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة 
بقيمــة 6,000,000 $ وبنســبة %12 مــن القيمة االســمية للســهم 
لحامليــه بتاريــخ 30/3/2017. وفــي اجتمــاع الهيئــة العامــة غيــر 
العاديــة تــم انتخــاب مجلــس ادارة جديــد، واقــرار آليــة تنفيــذ 
زيــادة راس مــال البنــك ليصبــح )75,000,000( خمســة وســبعون 
بزيــادة  األســهم كمــا فــي 30/3/2017.  مليــون دوالر لحاملــي 

ــون دوالر. ــا 25 ملي قدره

    وقــع البنــك االســامي العربــي مؤخــرا اتفاقيــة تعــاون مــع 
CIBA-  المجلــس العــام للبنــوك والمؤسســات الماليــة االســامية
FI فــي مملكــة البحريــن والــذي يمثل المظلــة الرســمية للصناعة 
الماليــة اإلســامية علــى مســتوى العالــم، تقضــي بتأهيــل وتعزيز 
ــط  ــق الضواب ــا وف ــا ومصرفي ــك مالي ــي البن ــرية ف ــوادر البش الك
الماليــة  الصناعــة  تطــور  تعزيــز  الــى  باإلضافــة  االســامية، 
ــة  ــذه االتفاقي ــس ه ــطين. وتؤس ــتوى فلس ــى مس ــامية عل االس
لتعــاون مثمــر فــي مجــاالت إنتــاج ونشــر المعرفــة، واســتخاص 
والممارســات،  التجــارب  مــن  المســتفادة  الــدروس  وتبــادل 
ــدرات  ــين الق ــي، وتحس ــز الوع ــي وتعزي ــث العلم ــجيع البح وتش
فــي صناعــة الخدمــات الماليــة اإلســامية. وســيتمكن موظفــي 
البنــك مــن الحصــول علــى شــهادات معتمــدة فــي الصيرفــة 
االســامية. ويأتــي توقيــع هــذه االتفاقيــة فــي إطــار الجهــود 
ــل  ــد العم ــاء قواع ــى ارس ــد عل ــا للتأكي ــا االدارة العلي ــي تبذله الت
المصرفــي االســامي فــي فلســطين وفــق الضوابــط والمعاييــر 

ــا. ــدة عالمي ــرعية المعتم الش

    وقــع البنــك اإلســامي العربــي اتفاقيــة توريــد وتشــغيل 
أنظمــة إلكترونيــة )اإلنترنــت البنكــي والموبايــل البنكــي( مــع 
شــركة PCNC IT Solutions بحضــور كل مــن رئيــس مجلــس إدارة 
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ــدي،  ــامي صعي ــك س ــام البن ــر ع ــة، ومدي ــف عاون ــك د. عاط البن
 PCNC IT ــركة ــام ش ــر ع ــة مدي ــاد قمصي ــدس اي ــور المهن وبحض
ــس االدارة  ــو مجل ــا، وعض ــركة Pal Pay وطواقمه Solutions وش
فــي كل مــن بنــك فلســطين وشــركة Pal Pay ماهــر فــرح، ونائــب 
المديــر العــام لبنــك فلســطين رشــدي الغايينــي، ومســاعد 
المديــر العــام لتكنولوجيــا المعلومــات حســن عفيفــي، ومســاعد 
المديــر العــام – مديــر إدارة أعمــال الضفــة الغربيــة هانــي صــاح.

)BOP( بنك فسطين
    عقــد بنــك فلســطين اجتمــاع هيئــة العامــة يــوم الخميــس 
توصيــة  علــى  الموافقــة  تــم  حيــث   ،06/04/2017 الموافــق 
األربــاح  مــن  أمريكــي  25,351,129 دوالر  بتوزيــع  اإلدارة  مجلــس 
ــم  ــث قس ــوع. حي ــال المدف ــن رأس الم ــع %13 م ــة بواق المتحقق
ــى شــكل أســهم  ــى قســمين: األول عل ــغ المقــرر توزيعــه إل المبل
مجانيــة و هــو مــا يعــادل 4,991,315 مليــون دوالر، بنســبة بلغــت 
%2.56 مــن القيمــة اإلســمية , القســم األخــر , تــم اعتمــاده ليكــون 
أربــاح نقديــة بقيمــة 20,359,814 دوالر أي مــا يعــادل 10.44% 
مــن القيمــة اإلســمية , ليرتفــع رأس المــال البنــك المدفــوع الــى 

200,000,000 دوالر أمريكــي بعــد أن كان 195 مليــون دوالر .

    أعلــن هاشــم الشــوا، رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة بنــك 
فلســطين عــن تحديــث اإلطــار العــام للمجموعــة بمــا يتناســب 
ــنوات  ــال الس ــك خ ــى البن ــرأ عل ــذي ط ــع ال ــور والتوس ــع التط م
مواكبــة  فــي  المســتقبلية  ورؤيتــه  واســتراتيجيته  األخيــرة 
ــي  ــي والدول ــار المحل ــع واالنتش ــي التوس ــة ف ــة المصرفي الحداث
ــت  ــث ارتفع ــة، حي ــة المختلف ــتثماراته المالي ــع اس ــز وتنوي وتعزي
خــال العشــرة ســنوات الماضيــة موجــودات المجموعــة مــن 
848 مليــون دوالر الــى 4.7 مليــار دوالر فــي عــام 2017، وارتفعــت 
الودائــع مــن 679 مليــون الــى 3.6 مليــار دوالر، فيمــا زادت محفظة 
التســهيات مــن 243 مليــون الــى 2.4 مليــار دوالر، فيمــا وصلــت 
الحصــة الســوقية للمجموعــة الــى ثلــث القطــاع المصرفــي عــام 
2017 لتصبــح أكبــر مؤسســة مصرفيــة فــي فلســطين وثانــي 
أكبــر مشــغل فــي القطــاع الخــاص علــى مســتوى الوطــن بعــدد 
الموظفيــن والعامليــن ليصــل الــى 2200 موظفــاً وموظفــًة. 
وفــي نطــاق التوســع واالنتشــار الخارجــي، افتتــح بنــك فلســطين 
ــي  ــي المال ــز دب ــي مرك ــن ف ــارج الوط ــه خ ــي ل ــب تمثيل أول مكت
العالمــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام 2015. وفــي هــذا 
العــام افتتــح البنــك ثانــي مكتــب تمثيلــي دولــي مرخــص لــه فــي 
العاصمــة التشــيلية ســنتياغو ليكــون أول مصــرف عربــي يفتتــح 

ــا الاتينيــة. فــي قــارة أمريكي

    حــاز بنــك فلســطين علــى جائــزة أفضــل بنــك في فلســطين 
فــي مجــال الشــمول المالــي للعــام 2017 ضمــن جوائــز االبتــكار 
ــام  ــة للع ــال العربي ــادة األعم ــة وري ــات المالي ــز للمؤسس والتمي
العربيــة، حيــث حصــل  اتحــاد المصــارف  التــي منحهــا   ،2017
بنــك فلســطين علــى هــذه الجائــزة تتويجــاً لرياديتــه فــي تطويــر 
ــه  ــات عمائ ــا الحتياج ــعها وتلبيته ــة وتوس ــات المصرفي الخدم
ــاملة  ــة ش ــن منظوم ــي ضم ــي واالقليم ــتوى المحل ــى المس عل
ألخاقيــات المهنــة والقيــم المتعــارف عليهــا، والــذي يأتــي تباعــاً 

ــة. ــرة الماضي مــع المنجــزات التــي حققهــا البنــك خــال الفت

    وقــع بنــك فلســطين اتفاقيــة مــع وزارة العمل الفلســطينية 
ــن  ــخاص م ــر لأش ــة الصغ ــرة ومتناهي ــاريع صغي ــل مش لتموي
ــص  ــك بتخصي ــيقوم البن ــة، س ــب االتفاقي ــة. وبموج ذوي اإلعاق
ــي،  ــف دوالر أمريك ــا 500 أل ــة قيمته ــهيات ائتماني ــة تس محفظ

لأشــخاص  الصغــر  متناهيــة  أو  صغيــرة  مشــاريع  لتمويــل 
ــاً مــن  ــك انطاق ــد أو عمــوالت، وذل ــدون فوائ مــن ذوي اإلعاقــة ب
مســؤوليته االجتماعيــة تجــاه هــذه الشــريحة مــن المجتمــع 
تنفيذهــا  عمــل ســيتم  برنامــج وخطــة  ووفــق  الفلســطيني، 
بتنســيق مــا بيــن الجانبيــن وبالتعــاون مــع االتحــاد العــام لــذوي 
ــة  ــات الازم ــل الترتيب ــان لعم ــكيل لج ــيتم تش ــا س ــة. فيم اإلعاق
لهــذا الغــرض. كمــا ســيعمل البنــك بالتعــاون مــع وزارة العمــل 
ــة  ــخاص ذوي اإلعاق ــجيع األش ــة لتش ــة إعامي ــاق حمل ــى إط عل

ــي. ــج التمويل ــذا البرنام ــن ه ــتفادة م لاس

)ISBK( البنك االسالمي الفلسطيني
    عقــد البنــك اإلســامي الفلســطيني )ISBK( اجتمــاع هيئتــه 
العامــة العــادي يــوم االثنيــن الموافــق 29/03/2017، حيــث أقــرت 
أربــاح نقديــة  العامــة توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع  الهيئــة 
علــى المســاهمين عــن الســنة الماليــة 2016 بنســبة %8.5 مــن 
القيمــة األســمية للســهم , أي بإجمالــي 5,312,500 دوالر وتوصيــة 
بتوزيــع اســهم مجانيــة علــى المســاهمين بنســبة %5.60 اي 
بإجمالــي 3,500,000 ســهم وبقيمــة إســمية دوالر واحــد للســهم. 
ــن  ــل ع ــس إدارة ممث ــو مجل ــن عض ــى تعيي ــة عل ــم المصادق وت
صغــار المســاهمين وهــو د. ماجــد عطــا الحلــو بــدال مــن العضــو 
ــغ رأس  ــى. وبل ــوال اليتام ــة أم ــة إدارة وتنمي ــتقيل مؤسس المس
العــام  بدايــة  المدفــوع  الفلســطيني  اإلســامي  البنــك  مــال 
ــون  ــى 66 ملي ــه إل ــم رفع ــي وت ــون دوالر أمريك ــاري 62.5 ملي الج
ــي علــى المســاهمين،  ــع 3.5 مليــون ســهم مجان مــن خــال توزي
تبــع ذلــك االعــان عــن االكتتــاب الثانــوي العــام بقيمــة اجماليــة 
قدرهــا 3 مليــون ســهم وبقيمــة اســمية دوالر أمريكــي واحــد 
ــون  ــح 69 ملي ــا 0.65 دوالر ليصب ــدار قدره ــاوة اص ــهم وبع للس

دوالر أمريكــي.

NATIX- وقــع البنــك اإلســامي الفلســطيني و ناتيكســيس    
IS بالنيابــة عــن الحكومــة الفرنســية اتفاقيــة تنفيــذ المنحــة 
الفرنســية المعلــن عنهــا مــن قبــل الحكومــة الفرنســية للســلطة 
ــة وتشــجيع تنميــة  الفلســطينية فــي األعــوام 2010 و2012 لرعاي
وجــه  وعلــى  الفلســطيني  االقتصــاد  فــي  الخــاص  القطــاع 
الخصــوص فــي مدينــة بيــت لحــم الصناعيــة ومنحــة العــام 
ــاد  ــي االقتص ــاص ف ــاع الخ ــة القط ــجيع وتنمي ــة وتش 2015 لرعاي
الفلســطيني وعلــى وجــه الخصــوص فــي مدينــة فــي بيــت لحــم 
الصناعيــة وقطــاع غــزة، حيــث تبلــغ قيمــة كل منحــة علــى حــدة 
خمــس ماييــن يــورو )5,000,000 يــورو( وبمــا مجموعــه خمســة 

ــورو( . ــى اآلن )5,000,0001 ي ــورو حت ــون ي ــر ملي عش

    اختتــم البنــك اإلســامي الفلســطيني مشــاركته فــي مؤتمــر 
ــات«  ــرص والتحدي ــطيني: الف ــي الفلس ــاع المصرف ــع القط »واق
الــذي نظمــه اتحــاد المصــارف العربيــة تحــت رعايــة وحضــور 
محافــظ البنــك المركــزي االردنــي معالــي الدكتــور زيــاد فريــز 
النقــد الفلســطينية عــزام  وحضــور معالــي محافــظ ســلطة 
ــدم  ــث ق ــي األردن، حي ــكي ف ــدق الكمبنس ــي فن ــك ف ــوا وذل الش
ــة الذهبيــة للمؤتمــر ومثلــه فــي الفعاليــة كل مــن  البنــك الرعاي
ــيد  ــس اإلدارة والس ــس مجل ــري رئي ــر المص ــيد ماه ــي الس معال
بيــان قاســم مديــر عــام البنــك. وقــال بيــان قاســم أن مثــل هــذه 
اللقــاءات والمؤتمــرات تحمــل أهميــة كبيــرة علــى المســتوى 
التخطيطــي والتنظيمــي لمســتقبل االقتصــاد الوطنــي وتحديــدا 
القطــاع المصرفــي، متوقعــا ان يكــون لنتائــج المؤتمــر وتوصياتــه 
فــي  واالســتثمار  المصــارف  واقــع  علــى  جيــدة  انعكاســات 

فلســطين.
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)PIBC( بنك االستثمار الفلسطيني
    عقــد بنــك االســتثمار الفلســطيني PIBC اجتمــاع هيئتــه 
العامــة يــوم االحــد 30/04/2017 حيــث أقــرت الهيئــة العامــة 
توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أســهم مجانيــة على المســاهمين 
بإجمالــي  أي   ،2.3489% بنســبة   2016 الماليــة  الســنة  عــن 

دوالر.  1,400,000

برئيســها  ممثلــة  المفتوحــة  القــدس  جامعــة  وقعــت      
أ. د. يونــس عمــرو، مــع بنــك االســتثمار الفلســطيني ممثــاً 
ــق  ــن المواف ــوم اإلثني ــيس، ي ــى قس ــيد عيس ــام الس ــر الع بالمدي
ــك  ــن، وذل ــن الجانبي ــاون بي ــم للتع ــة تفاه  13 /02 /2017م، اتفاقي
ــرة  ــب مذك ــه. وبموج ــة رام الل ــة بمدين ــة الجامع ــر رئاس ــي مق ف
التفاهــم يفســح البنــك المجــال أمــام طلبــة الجامعــة للتدريــب 
ــة والبنكيــة وفقــاً لتخصصاتهــم، ومنحهــم  علــى األعمــال اإلداري
فــرص التوظيــف وفــق احتياجاتــه، كمــا يوفــر البنــك إمكانيــة 
ــي  ــة ف ــح الجامع ــة لصال ــاط الجامعي ــوم واألقس ــل الرس تحصي

ــه. ــع فروع جمي

)QUDS( بنك القدس
    عقــد بنــك القــدس QUDS اجتمــاع هيئتــه العامــة يــوم 
توصيــة  العامــة  الهيئــة  أقــرت  حيــث   08/05/2017 االثنيــن 
ــن  ــاهمين ع ــى المس ــة عل ــهم مجاني ــع أس ــس اإلدارة بتوزي مجل
الســنة الماليــة 2016 بنســبة %12، أي بإجمالــي 7,326,000 دوالر.

    اختــارت بورصــة فلســطين، بنــك القــدس، ضمــن عينــة 
الشــركات المكونــة لمؤشــر القــدس 2017، وتضــم شــركات تمثــل 
العديــد مــن القطاعــات. واعتبــر مديــر عــام البنــك، أن اختيــار 
البنــك ضمــن المؤشــر، إنجــازاً ُيحســب للبنــك ومجلــس إدارتــه، 
ودليــاً علــى قــدرة البنــك علــى تحقيــق نجاحــات متواصلــة فــي 
ــأت  ــم ي ــك ل ــار البن ــال: اختي ــادي. وق ــي واالقتص ــن المال المجالي
مــن فــراغ، بــل انعكاســاً لنتائــج ومؤشــرات أداء يجســدها البنــك 
فــي مختلــف االتجاهــات، ونحــن نفخــر بقدرتنــا علــى االســتجابة 

ــر األداء. ــات ومعايي ــل متطلب ألفض

ــة الفلســطينية »جــوال«      وقعــت شــركة االتصــاالت الخلوي
التســديد  حــول خدمــات  تعــاون  اتفاقيــة  القــدس  بنــك  مــع 
خــال  مــن  األرصــدة  شــحن  وخدمــات  واآللــي  اإللكترونــي 
الوســائل اإللكترونيــة لبنــك القــدس، ووفقــاً لاتفاقيــة تتيــح 
ــة  ــك القــدس ســهولة فــي إتمــام عملي ــة لبن ــوات اإللكتروني القن
جــوال؛  شــركة  بمشــتركي  الخاصــة  واألرصــدة  الفواتيــر  إدارة 
ــره،  ــدد فواتي ــورة أن يس ــام الفات ــترك بنظ ــتطيع المش ــث يس حي
ــة  ــس«، وتعبئ ــتركي »المك ــد لمش ــة الرصي ــة إضاف ــح اآللي وتتي
ــاب  ــال الحس ــن خ ــك م ــبق، وذل ــع المس ــتركي الدف ــد لمش رصي

الشــخصي لمشــترك جــوال فــي بنــك القــدس.

    وقعــت شــركة االتصــاالت الفلســطينية »بالتــل« وبنــك 
ــع  ــه وجمي ــك ومكاتب ــروع البن ــط ف ــراكة لرب ــة ش ــدس اتفاقي الق
ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــرة ف ــي المنتش ــراف اآلل ــزة الص أجه
ــروع  ــط ف ــى رب ــاق عل ــم االتف ــك، وت ــة للبن ــع اإلدارة العام ــزة م غ
ــة  ــاف الضوئي ــة األلي ــر تقني ــية عب ــبكة رئيس ــك بش ــب البن ومكات
Fiber optics وأخــرى احتياطيــة إضافــة إلــى تزويــد البنــك بشــبكة 
انترنــت الســلكي Wi-Fi فــي جميــع الفــروع عبــر األليــاف الضوئيــة.

    وقــع بنــك القــدس اتفاقيــة مــع شــركة أوفتــك تقضــي 
 Wincor Nixdorf CINEO( بتوريــد 22 جهــاز صــراف آلــي مــن نــوع

C2560(، وُخصصــت 10 صرافــات تعمــل أيضــا علــى نظــام بريــل 
ــام  ــر الع ــال المدي ــة ق ــذه االتفاقي ــى ه ــا عل ــن، وتعقيب للمكفوفي
لبنــك القــدس: » تأتــي هــذه االتفاقيــة كخطــوة لارتقــاء بمســتوى 
الخدمــات المقدمــة لعمائنــا، حيــث تتيــح أجهــزة الصرافــات هذه 
ــيكات،  ــداع الش ــى اي ــة إل ــوري اضاف ــدي والف ــداع النق ــة اإلي خدم

ــواع البطاقــات العالميــة. وقبــول جميــع أن

    أعلــن بنــك القــدس عــن بيــع جــزء مــن اســتثماراته فــي 
البنــك االســامي الفلســطيني. وصــرح الســيد أكــرم جــراب – 
رئيــس مجلــس االدارة لبنــك القــدس: » نحــن ســعيدون إلتمــام 
صفقــة بيــع جــزء مــن اســتثماراتنا، فقــد حققنــا هدفنــا مــن هــذا 
االســتثمار حيــث كان ناجــح جــدا، فتــم بيــع 5 مليــون و654 ألــف 
ــة 7  ــدس بقيم ــك الق ــاح بن ــة أرب ــذه الصفق ــد زادت ه ــهم، وق س

ــك«. ــمالية للبن ــدة الرأس ــيعزز القاع ــذا س ــون دوالر، وه ملي

    حــّدث بنــك القــدس بطاقــات ماســتركارد االئتمانيــة تحــت 
ــدة  ــات جدي ــزات وخدم ــق ممي ــا أطل ــك«، كم ــة درب ــعار » رفيق ش
عليهــا مثــل الكــود اآلمــن “Secure Code” والــذي يتيــح امكانيــة 
التســوق عبــر االنترنــت براحــة وأمــان وســهولة للعمــاء، باإلضافة 
لتحســين ميــزة االســترجاع النقــدي “Cash Back” لغايــة %12 مــن 

قيمــة المشــتريات.

)TNB( البنك الوطني
    عقــد بنــك الوطنــي اجتمــاع هيئتــه العامــة يــوم الخميــس 
20/04/2017 حيــث أقــرت الهيئــة العامــة توصيــة مجلــس اإلدارة 
ــة  ــنة المالي ــن الس ــاهمين ع ــى المس ــة عل ــاح النقدي ــع االرب بتوزي

ــي 3,750,000 دوالر. ــبة %5، أي بإجمال 2016 بنس

ــاح أول  ــي بافتت ــك الوطن ــزا للبن ــا ممي ــام 2017 كان عام     الع
فــرع مصرفــي عامــل فــي القــدس باإلضافــة إلــى حصــول البنــك 
ــى  ــا عل ــرأة وحفاظن ــن الم ــي تمكي ــن ف ــن إقليميتي ــى جائزتي عل

لقــب البنــك األســرع نمــوا فــي فلســطين.

لتمويــل  اتفاقيــة  إبــرام  عــن  الوطنــي  البنــك  أعلــن      
ــويدية  ــة الس ــع الوكال ــاون م ــطة بالتع ــرة ومتوس ــاريع صغي مش
ــرأة  ــن الم ــى تمكي ــز عل ــي »SIDA«، ترك ــاون الدول ــة والتع للتنمي
الفلســطينية مــن خــال مشــاريع إنتاجيــة مــدرة للدخــل تشــمل 
مدينــة القــدس والمناطــق المصنفــة »ج« ومختلــف مناطــق 
الضفــة الغربيــة. وبموجــب االتفاقيــة، ســيتم تقديــم تمويــل 
قــروض  شــكل  علــى  دوالر  المليــون  وربــع  مليونيــن  لغايــة 
لمشــاريع تركــز علــى تمكيــن النســاء الفلســطينيات وخاصــة فــي 
المناطــق غيــر المخدومــة بالشــكل األمثــل، حيــث يتــراوح حجــم 
التمويــل للمشــروع الواحــد مــن 5000 دوالر بالحــد األدنــى ويصــل 
ــة  ــد منافس ــعار فوائ ــى، بأس ــد األقص ــة 500,000 دوالر بالح لغاي

ومتناقصــة وشــروط وضمانــات ميســرة علــى المقترضيــن.

    اختــارت بورصــة فلســطين البنــك الوطنــي مــن ضمــن عينــة 
ــم  ــي تض ــام 2017، والت ــدس للع ــر الق ــة لمؤش ــركات المكون الش
15 شــركة مدرجــة مــن أصــل 48، تضمنــت شــركات مــن قطاعــات 

البنــوك والتأميــن واالســتثمار والخدمــات والصناعــة.
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)PMA( سلطة النقد الفلسطينية
    أعلــن معالــي محافــظ ســلطة النقــد الفلســطينية عــن 
تقــدم كبيــر أحرزتــه ســلطة النقــد الفلســطينية فــي الترتيــب 
العالمــي لنظــام المعلومــات االئتمانــي لســلطة النقــد فــي بنــد 
ــاخ  ــر من ــاً لتقري ــان Getting Credit وفق ــول لائتم ــهولة الوص س
األعمــال الســنوي 2018 الصــادر عــن البنــك الدولــي. وقــال معالــي 
المحافــظ إن ســلطة النقــد حققــت قفــزة نوعيــة بهــذا التصنيــف، 
ــة )118(  ــي المرتب ــام 2017 ف ــي ع ــاً ف ــا عالمي ــث كان تصنيفه حي
مــن بيــن دول العالــم التــي تديــر نظــم اســتعام ائتمانــي ســواء 
قطــاع عــام )بنــوك مركزيــة( أو قطــاع خــاص )شــركات اســتعام 
ــام  ــذا الع ــا له ــاء تصنيفه ــن ج ــي حي ــاص(، ف ــاع الخ ــة للقط تابع
علــى مســتوى العالــم والمســتويين العــام والخــاص فــي المرتبــة 
)20( محققــة بذلــك قفــزة نوعيــة ومحافظــة بهــذا التصنيــف 
علــى ريادتهــا لهــذه الصناعــة علــى مســتوى الشــرق األوســط 
وشــمال افريقيــا وبمــا يشــمل القطاعيــن العــام والخــاص ودول 

ــدول االوروبيــة. ــد مــن ال الجــوار والعدي

ــن  ــة )Version II( م ــخة الثاني ــد النس ــلطة النق ــت س     أطلق
نظــام الشــيكات المعــادة ونظــم التقاريــر االئتمانيــة والتســويات 
تمــت  وقــد  والمفقــودة،  الموقوفــة  والشــيكات  الرضائيــة 
ــي  ــتخدمين ف ــل المس ــن قب ــة م ــذه االنظم ــل به ــرة العم مباش
الجهــاز المصرفــي ومؤسســات اإلقــراض المتخصصــة. وقــد 
ــم  ــة ت ــذه االنظم ــى ان ه ــد ال ــلطة النق ــظ س ــي محاف ــار معال اش
ــع  ــراكة م ــد وبالش ــلطة النق ــوادر س ــود ك ــاً بجه ــا داخلي تطويره
ــر لتلبيــة  شــركة االندلــس للبرمجــة، وقــد جــاءت عمليــة التطوي
ــات  ــي ومؤسس ــاز المصرف ــن الجه ــتخدمين م ــات المس احتياج
االقــراض لتقديــم الخدمــة المصرفيــة المناســبة للمواطنيــن 
مــع  يتوافــق  وبمــا  قياســية  زمنيــة  وبســرعة  عاليــة  بجــودة 

المعاييــر والممارســات الدوليــة الفضلــى ذات العاقــة.

أن  الفلســطينية  النقــد  ســلطة  محافــظ  معالــي  أكــد      
جميــع المصــارف العاملــة فــي فلســطين والمرخصــة مــن قبــل 
ســلطة النقــد ملتزمــة باألســس والمعاييــر المصرفيــة الدوليــة، 
بالقطــاع  الخاصــة  الفلســطينية  والتشــريعات  وبالقوانيــن 
المصرفــي وفــي مقدمتهــا قــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2015م 

ــاب. ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــأن مكافح بش

)PEX( بورصة فلسطين
ــدس  ــر الق ــة مؤش ــل عين ــطين بتعدي ــة فلس ــت بورص     قام
للعــام 2018، حيــث تضــم العينــة الجديــدة 15 شــركة مــن أصــل 
48 شــركة مدرجــة، وتمثــل العينــة المختــارة حوالــي 75.85% 
مــن القيمــة الســوقية للشــركات المدرجــة. والشــركات المكونــة 

البنــك  فلســطين،  )بنــك  هــي:   2018 لعــام  المؤشــر  لعينــة 
اإلســامي  البنــك  الفلســطيني،  اإلســامي  البنــك  الوطنــي، 
العربــي، بنــك القــدس، المجموعــة األهليــة للتأميــن، فلســطين 
للتنميــة واالســتثمار »باديكــو«، العربية الفلســطينية لاســتثمار 
االتحــاد  »بريكــو«،  العقــاري  لاســتثمار  فلســطين  »أيبــك«، 
لإعمــار واالســتثمار، االتصــاالت الفلســطينية، موبايــل الوطنيــة 
الفلســطينية لاتصــاالت، الفلســطينية للكهربــاء، مطاحــن القمح 

الذهبــي، القــدس للمســتحضرات الطبيــة(.

المدرجــة  الشــركات  تصنيــف  تعيــد  بورصــة فلســطين      
بيــن الســوقين األولــى والثانيــة ، حيــث أعلــن الســيد أحمــد 
ــف  ــن التصني ــطين ع ــة فلس ــذي لبورص ــس التنفي ــه الرئي عويض
الجديــد للشــركات المدرجــة بيــن الســوقين األولــى والثانيــة فــي 
ــي  ــه ف ــّم تعديل ــذي ت ــام اإلدراج ال ــاً لنظ ــك تطبيق ــة وذل البورص
وقــت ســابق. وقــد وصلــت عــدد الشــركات المنضويــة تحــت 
الســوق األولــى وفــق التصنيــف الجديــد إلــى 18 شــركة فيمــا 
وصــل عــدد الشــركات المنضويــة تحــت الســوق الثانيــة إلــى 30 
ــى  ــوق األول ــن الس ــت م ــدة انتقل ــركة واح ــا أن ش ــركة موضح ش
الــى الســوق الثانيــة وهــي فلســطين لاســتثمار الصناعــي، بينمــا 
انتقلــت 4 شــركات مــن الســوق الثانيــة الــى الســوق األولــى وهــي: 
المجموعــة األهليــة للتأميــن، التأميــن الوطنيــة، ســجائر القــدس 

ــطيني. ــتثمار الفلس ــك االس وبن

العاشــرة  الــدورة  تــداوالت  فلســطين  بورصــة  أطلقــت      
مــن مســابقة محــاكاة التــداول فــي الجامعــات الفلســطينية 
ــارة  ــاد والتج ــات االقتص ــن كلي ــة م ــاً وطالب ــاركة 280 طالب بمش

فــي 12 جامعــة فلســطينية.

    قــررت بورصــة فلســطين شــطب إدراج الشــركة العربيــة 
ــاراً  ــا BRAVO( اعتب ــز تداوله ــوق )ورم ــز التس ــطينية لمراك الفلس
ــى  ــتناداً ال ــك اس ــق 20/06/2017، وذل ــاء المواف ــوم الثاث ــن الي م
المــادة )27( مــن نظــام اإلدراج الســاري والــى قــرار الهيئــة العامــة 
ــخ 22/03/2017  ــذ بتاري ــورة والمتخ ــركة المذك ــة للش ــر العادي غي
ــة  ــد موافق ــة بع ــاهمة خصوصي ــركة مس ــى ش ــا ال ــأن تحوله بش

ــال. ــوق رأس الم ــة س هيئ

    أعلــن الرئيــس التنفيــذي لبورصــة فلســطين الســيد أحمــد 
عويضــه اليــوم األربعــاء 01/02/2017 عــن إطــاق نظــام »إفصاح« 
اإلنجليزيــة،  بنســخته  الماليــة  بالبيانــات  الخــاص  اإللكترونــي 
ويأتــي تطويــر هــذا النظــام باللغــة اإلنجليزيــة فــي ســياق ســعي 
بورصــة فلســطين لمواكبــة أحــدث التطــورات والممارســات فــي 
ــر  ــى أكب ــة ال ــاء الفرص ــى إعط ــة إل ــال باإلضاف ــواق الم ــم أس عال
شــريحة مــن المســتثمرين وخاصــة األجانــب لاطــاع علــى األداء 

ــي للشــركات المدرجــة. المال

44



)PIF( صندوق االستثمار الفلسطيني
    أعلــن صنــدوق االســتثمار الفلســطيني عــن إطــاق محطــة 
النويعمــة للطاقــة الشمســية فــي محافظــة أريحــا واألغــوار 
ــة  ــطين للطاق ــور فلس ــج ن ــاريع برنام ــورة مش ــر باك ــي تعتب والت
الشمســية الــذي أعلــن الصنــدوق عــن إطاقــه نهايــة العــام 
الماضــي مــن خــال شــركة مصــادر بقيمــة اســتثمارية إجماليــة 
ســتبلغ 50 مليــون دوالر أمريكــي بهــدف إنتــاج 36 ميغــاواط مــن 
الطاقــة المتجــددة مــن كامــل البرنامــج بمختلــف مشــاريعه 
التــي تشــمل إنشــاء محطــات إلنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة 
والقطــاع  العامــة،  المنشــآت  قطــاع  تســتهدف  الشمســية 

الصناعــي والمنزلــي.

    أعلــن صنــدوق االســتثمار الفلســطيني عــن إطــاق محطــة 
طوبــاس للطاقــة الشمســية فــي محافظــة طوبــاس وذلــك 
ضمــن برنامــج نــور فلســطين للطاقــة الشمســية الــذي أطلقــه 
الصنــدوق نهايــة العــام الماضــي مــن خــال شــركة مصــادر. 
الطاقــة  قطــاع  فــي  الصنــدوق  ذراع  مصــادر،  شــركة  وكانــت 
ــات  ــن محط ــدد م ــاء ع ــر وبن ــدأت بتطوي ــد ب ــة ق ــة التحتي والبني
ــات  ــي محافظ ــة ف ــة الكهربائي ــد الطاق ــية لتولي ــا الشمس الخاي
أريحــا وطوبــاس وجنيــن بشــكل متزامــن بقــدرة اجماليــة تصــل 
إلــى 22 ميغــاواط للمحطــات الثــاث، حيــث مــن المتوقــع أن يتــم 
ــي  ــع الثان ــال الرب ــات خ ــذه المحط ــن ه ــة م ــغيل أول محط تش

ــر. ــد تقدي ــى أبع ــام 2018 عل ــن ع م

    وقعــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي وصنــدوق االســتثمار 
ــاء  ــد الكهرب ــر وتركيــب أنظمــة تولي ــة لتطوي الفلســطيني، اتفاقي
مــن الطاقــة الشمســية علــى أســطح 500 مدرســة حكوميــة، 
ــن  ــتثماري م ــم اس ــا واط وحج ــتصل 35 ميج ــة س ــدرة إجمالي بق
ــدار 4  ــى م ــون دوالر عل ــى 35 ملي ــل إل ــع أن يص ــدوق متوق الصن

ــنوات. س

ــه  ــال ذراع ــن خ ــطيني م ــتثمار الفلس ــدوق االس ــع صن     وّق
االســتثماري »شــركة أســواق للمحافــظ االســتثمارية« اتفــاق 
تعــاون اســتراتيجي مــع شــركة مجموعــة المناصيــر االردنيــة نتــج 
عنــه دخــول االخيــرة كشــريك اســتراتيجي للصنــدوق فــي شــركة 
ــد  ســند للمــوارد االنشــائية، بمــا يحقــق حزمــًة كبيــرًة مــن الفوائ
االســتثمارية والتــي ســيكون لهــا أثــر إيجابــي كبيــر علــى االقتصــاد 
الوطنــي. وســيتم تنفيــذ صفقــات بيــع دوريــة مــن خــال بورصــة 
ــهم  ــن أس ــبٍة م ــراء نس ــة ش ــن االتفاقي ــث تتضم ــطين، حي فلس
تملكهــا شــركة أســواق فــي شــركة ســند فــي صفقــٍة ســتبلغ 
قيمتهــا حوالــي 46 مليــون دوالر، بحســب الشــروط المنصــوص 

ــه. ــة المحــددة في ــرة الزمني عليهــا فــي االتفــاق، وضمــن الفت

    وقعت شــركة شــراكات لاســتثمارات الصغيرة والمتوســطة 
التابعــة للصنــدوق، اتفاقيــة تعــاون وشــراكة مــع اتحــاد الغــرف 
بهــدف  وذلــك  الفلســطينية،  الزراعيــة  الصناعيــة  التجاريــة 
ــر  ــة وتطوي ــل تنمي ــن أج ــن م ــن الطرفي ــبيك بي ــاون والتش التع
قطاعــات الزراعــة والصناعــة فــي فلســطين، واستكشــاف الفــرص 

ــات. ــذه القطاع ــي ه ــتثمارية ف االس

هيئة سوق راس المال الفلسطينية 
)PCMA(

ــات      اختتمــت هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية فعالي
أســبوع المســتثمر العالمــي فــي فلســطين، وهــي مبــادرة دوليــة 
ــات  ــة للهيئ ــل المنظمــة الدولي ــم تنظيمهــا واطاقهــا مــن قب ت
ــع  ــي تتمت ــكو “IOSCO” والت ــال ايوس ــواق الم ــى أس ــرفة عل المش
الهيئــة بعضويتهــا الكاملــة منــذ العــام 2014. وشــاركت دولــة 
فلســطين مــن خــال هيئــة ســوق رأس المــال فــي هــذه الحملــة 
الــى جانــب مــا يقــارب 81 دولــة حــول العالــم مــن الــدول األعضــاء 

فــي المنظمــة.

    نشــرت كل مــن ســلطة النقــد وهيئــة ســوق رأس المــال على 
مواقعهمــا االلكترونيــة هــذا يــوم االربعــاء الموافــق 16/08/2017 
دراســة الشــمول المالــي فــي فلســطين، والتــي تــم اعدادهــا مــن 
قبــل معهــد ابحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني )ماس( 
ــم  ــذي ت ــامل ال ــي الش ــح الميدان ــج المس ــى نتائ ــاًء عل ــك بن وذل
تنفيــذه مــن قبــل الجهــاز المركــزي لإحصــاء الفلســطيني خــال 
العــام 2015، وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي كونهــا نقطــة 
انطــاق نحــو بنــاء االســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي فــي 
فلســطين. هــدف اعــداد الدراســة الوصــول الــى تشــخيص دقيــق 
ــراز المعوقــات التــي  ــي فــي فلســطين وإب لواقــع الشــمول المال
تحــول دون نمــوه وانتشــاره وذلــك بهــدف الوصــول إلــى توصيــات 
تفصيليــة مبنيــة علــى الوقائــع واألدلــة إلعــداد االســتراتيجية مــن 
قبــل هيئــة ســوق رأس المــال وســلطة النقــد واالطــراف ذات 
ــة  ــات المالي ــات والخدم ــي المنتج ــى مقدم ــة ال ــة باإلضاف العاق

المصرفيــة وغيــر المصرفيــة فــي فلســطين.

    وافــق مجلــس إدارة هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية 
 31/07/2017 بتاريــخ  المنعقــدة   )06/2017( رقــم  جلســته  فــي 
علــى منــح شــركة الثريــا للتأجيــر التمويلــي ترخيصــاً لمزاولــة 
نشــاط التأجيــر التمويلــي فــي فلســطين، ويذكــر أن شــركة الثريــا 
للتأجيــر التمويلــي هــي إحــدى الشــركات التابعــة والمملوكــة 
لشــركة ســبكتروم لاســتثمار، وســتعمل برأســمال قــدره مليونــا 
دوالر أمريكــي، وبانضمــام شــركة الثريــا الــى شــركات التأجيــر 
التمويلــي المرخصــة مــن قبــل الهيئــة يصبــح إجمالــي عــدد 
ــطيني  ــوق الفلس ــي الس ــة ف ــي العامل ــر التمويل ــركات التأجي ش

)13( شــركة.

    خاطبــت هيئــة ســوق رأس المــال الشــركات المســاهمة 
العامــة لمواكبــة أحــدث المســتجدات والتطــورات بشــأن معاييــر 
ــذي  ــابات ال ــق الحس ــر مدق ــة بتقري ــة، والمتعلق ــق الدولي التدقي
البيانــات  المدقــق ومســتخدمي  بيــن  االتصــال  يعــد وســيلة 
الماليــة المدققــة باعتبارهــا ركيــزة أساســية تعتمــد عليهــا كافــة 

ــاتها. ــم سياس ــي رس ــراف ف األط

    وافــق مجلــس إدارة هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية 
ــاً  ــي ترخيص ــر التمويل ــينغ للتأجي ــو ليس ــركة جديك ــح ش ــى من عل
حيــث  فلســطين،  فــي  التمويلــي  التأجيــر  أعمــال  لممارســة 
ــي  ــدره 3,000,000 دوالر أمريك ــال ق ــرأس م ــركة ب ــتعمل الش س
لشــركة كهربــاء  والمملوكــة  التابعــة  الشــركات  إحــدى  وهــي 

محافظــة القــدس األردنيــة..
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هناك من يحلم بالنجاح،
وهناك من يستيقظ باكراً لتحقيقه

هناك من يحلم بالنجاح،
وهناك من يستيقظ باكراً لتحقيقه
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هناك من يحلم بالنجاح،
وهناك من يستيقظ باكراً لتحقيقه

هناك من يحلم بالنجاح،
هناك من يحلم بالنجاح، وهناك وهناك من يستيقظ باكراً لتحقيقه

من يســـتيقـظ باكـــراً لتحقيقـه
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اجتماعات الهيئات العامة وتوزيعات األرباح في عام 2017 عن األرباح 
المحققة في السنة المالية 2016

أسهم مجانية %نقدي %موعد اجتماع الهيئة العامةرمز الشركةاسم الشركة

-NIC30/03/201720.0%التأمين الوطنية

-GUI10/04/201710.0%العالمية المتحدة للتأمين

-PALTEL05/04/201740.0%االتصاالت الفلسطينية

-APC27/02/201740.0%العربية لصناعة الدهانات

-VOIC27/04/201760.0%مصانع الزيوت النباتية

-BPC17/04/201720.0%بيرزيت لأدوية

-AIB02/04/201712.0%البنك اإلسامي العربي

ISBK29/03/20178.5%5.60%البنك اإلسامي الفلسطيني

-PICO19/03/201740.0%فلسطين للتأمين

-ELECTRODE23/03/201712.0%مصنع الشرق لإلكترود

-PIIC04/05/20176.0%فلسطين لاستثمار الصناعي

-BJP03/05/201715.0%بيت جاال لصناعة األدوية

-AZIZA04/05/201718.0%دواجن فلسطين

APIC23/04/20176.0%6.06%العربية الفلسطينية لاستثمار "أيبك"

BOP06/04/201710.44%2.56%بنك فلسطين

-TNB20/04/20175.0%البنك الوطني

-TRUST12/04/201715.0%ترست العالمية للتأمين

-NCI27/04/20176.0%الوطنية لصناعة الكرتون

-RSR07/05/20177.0%مصايف رام الله

-PADICO15/05/20175.0%فلسطين للتنمية واالستثمار

QUDS08/05/2017-12.00%بنك القدس

-JPH27/04/201710.0%القدس للمستحضرات الطبية

-NSC27/04/201510.0%مركز نابلس الجراحي التخصصي

PIBC30/04/2017-2.35%بنك االستثمار الفلسطيني

-UCI02/05/20175.5%االتحاد لإعمار واالستثمار

-PEC19/04/201710.0%الفلسطينية للكهرباء 

-PHARMACARE21/08/20178.0%دار الشفاء لصناعة االدوية 
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اجتماعات الهيئات العامة والتوصيات للعام 2018 عن السنة المالية 2017

رمز الشركةاسم الشركة
موعد اجتماع الهيئة 

العامة
توصيات وقرارات

توصية بتوزيع ارباح نقدية بنسبة PIIC 'JOD25/04/2018 8%'فلسطين لاستثمار الصناعي

توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة APIC15/05/20187.14% $العربية الفلسطينية لاستثمار "أيبك"

توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة BOP29/03/2018 13.5% $بنك فلسطين 

TNB24/04/2018 $البنك الوطني 
"   توصية بتوزيع أرباح نقدية على 

المساهمين بنسبة 5.00% 

ISBK17/04/2018 $البنك االسامي الفلسطيني 
توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8.5%. 

وأسهم مجانية 5.07%  

QUDS12/4/2018 $بنك القدس
توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين 

بنسبة %10 ، و اسهم مجانية بنسبة 10%

توصيه بتوزيع أرباح نقدية بنسبة PSE17/04/2018 % 6 $سوق فلسطين لاوراق المالية 

NIC29/03/2018 $التأمين الوطنية 
توصية بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 25% 

وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% 

TRUST10/4/2018 $ترست العالمية للتأمين 
توصية بتوزيع اسهم مجانية بنسبة %50، و 

أرباح نقدية بنسبة 20%. 

توصية بتوزيع ارباح بنسبة TIC4/4/2018.10% $التكافل الفلسطينية للتأمين

GUI11/4/2018 $العالمية المتحدة للتأمين 
توصية بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 20%، 

وارباح نقدية بنسبة 10%  

توصيته بتوزيع أرباح نقدية بنسبة PALTEL'JOD26/03/2018 . 40%'االتصاالت الفلسطينية

توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة NSC 'JOD26/04/2018 7%'مركز نابلس الجراحي التخصصي 

BPC30/04/2018 $بيرزيت لصناعة األدوية 
توصية بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 20%. 

واسهم مجانية بنسبة 2.7% . 

AZIZA 'JOD'دواجن فلسطين 
النصف الثاني من شهر 

نيسان 2018
توصية بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 15%.

توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة BPJ 'JOD26/04/2018.15%'بيت جاال لصناعة األدوية 

الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيات 
"نابكو"

'NAPCO 'JOD19/04/2018.5% توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة

توصية بتوزيع ارباح نقدية بنسبة VOIC 'JOD25/04/2018.60%'مصانع الزيوت النباتية 

 توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة APC 'JOD5/3/2018 50%'العربية لصناعة الدهانات 

مصنع الشرق لالكترود 
 ELECTRODE

''JOD
توصية بتوزيع ارباح نقدية بنسبه 50%. 20/03/2018

توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة PEC28/03/201810% $الفلسطينية للكهرباء

** كما في تاريخ 29.03.2018
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القوائم المالية

50



 المالیة المساھمة الخصوصیة المحدودة الشركة المتحدة لألوراق
  2017 األولكانون  31 فيالبیانات المالیة للسنة المنتھیة 

 
5

والدخل الشاملبیان الدخل
 األردني)المبالغ بالدینار(جمیع 

 
.تشكل جزءا ال یتجزأ منھا )21 - 1 إیضاح(من  انات المالیةإن اإلیضاحات المرفقة للبی-

 

 2016  2017  إیضاح 
      

624,055 738,455 (15) صافي ربح أعمال الوساطة
59,575 71,097 (16) أخرى  إیرادات

   809,552683,630
   

(582,663) (615,464)  (17) المصاریف اإلداریة والعمومیة
(22,714) (24,823)  (7) دیون مشكوك في تحصیلھا مصروف

78,253 169,265   قبل ضریبة الدخل سنةلا ربح
   

(18,850) (30,758) (18) سنةضریبة الدخل لل
59,403 138,507   صافي الربح للسنة 

     
- -   بنود الدخل الشامل األخرى 

59,403 138,507   الدخل الشامل للسنة
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مصطفى أبو حجلة
مهندس حاسوب

ضياء كمال
وسيط معتمد

براء نتشة
موظف ابحاث

فريق عمل الشركة المتحدة 
لأوراق المالية

مروه االطرش
وسيط معتمد

عال الحاج ياسين 
محاسبة

دالل الخليلي
محاسبة

كمال عابد
وسيط مالي

عطا حلبية
وسيط مالي

موظف شهر أذار وتموز وتشرين الثاني

موظف شهر حزيران وتشرين األول موظف شهر كانون األول
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رنا جاسر
عناية زبائن

معالي قفيشة
عناية زبائن وتسويق

مريم غانم
عناية زبائن

دانا مصري
عناية زبائن

هيثم سليم
موظف خدمات

محمد الغزالي
عناية زبائن

سالم زهد 
مسؤول الخدمات

موظف شهر أيارموظف شهر كانون الثاني و أيلول

موظف شهر نيسان وحزيران وتموز
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نعمـل معــاً ضمن،
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فريق واحد متكامل
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إخالء مسؤولية
تــم اعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل الشــركة المتحــدة لــاوراق الماليــة لغايــات توفيــر المعلومــات فقــط ، وال يجــب أن 

تعتبــر بمثابــة مشــورة أو توصيــة فــي مجــال االســتثمار، كمــا أنــه ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال إعــادة طباعــة ، أو 

نشــر، أو نســخ، أو توزيــع هــذه الوثيقــة بــأي طريقــة دون موافقــة الشــركة الخطيــة المســبقة . جميــع المعلومــات 

واألراء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة قــد تــم نشــرها بحســن نيــة وقــد تــم اســتيفاءها مــن مصــادر موثوقــة، وأن الشــركة 

غيــر مســؤولة عــن صحــة ودقــة المعلومــات الــواردة أدنــاه ، حيــث أن هنــاك مخاطــر فــي جميــع أنــواع االســتثمار. 

وعليــه فــان الشــركة وموظفيهــا ال يتحملــون أيــة مســؤوليه عــن أي خســارة أو ضــرر قــد ينشــأ عــن االســتناد لبعــض 

أو جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر.

حسابات الشركة لدى البنوك
البنك العربي 655445

بنك فلسطين 225025

البنك العربي- فرع الدوار الخامس »االردن« 106838

بنك القاهرة عمان 139920

بنك االستثمار الفلسطيني 43720

بنك القدس 43965

البنك األردني الكويتي 507669

البنك الوطني 3970

البنك االسامي العربي 1210415

البنك العقاري المصري 610606

البنك التجاري االردني 3401695

بنك األردن 2064946

المقر العام
رام الله،البيرة – فلسطين

شارع المدائن، عمارة مسروجي، الطابق الرابع ,ص.ب 2030

Info@united.ps هاتف: 2423090-02، فاكس 2423091-02، بريد الكتروني

الشركة المتحدة لأوراق المالية

فرع نابلس
الدوار , مجمع بلدية نابلس التجاري , الطابق السادس

هاتف: 2393090-09، فاكس: 09-2393091

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

هاتف: 2753090-02، فاكس: 02-2753080

فرع جنين
شارع حيفا , بجانب مبنى محافظة جنين, عمارة البريق, الطابق الرابع

هاتف 2438801-04، فاكس 04-2438803

فرع غزة
شارع الوحدة، عمارة غازي الشوا, الطابق الثالث

هاتف: 2833090-08، فاكس: 08-2833000
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