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البيانات  عن باإلفصاحبورصة فلسطين بدء الشركات المدرجة في 

 0202 ملعا األولالمالي للربع 
 

 

 

 اخبار الشركات المدرجة في فلسطين  

 9002مليون دوالر حجم األرباح المحققة للشركات المدرجة وفق البيانات الختامية األولية للعام  603

عن البيانات المالية الختامية األولية للشركات  11/40/0404أعلنت بورصة فلسطين اليوم السبت أعلنت هيئة 

. ووفقا لتلك البيانات فقد 11/40/0404انتهاء الفترة القانونية لإلفصاح عنها في ، وذلك بعد 0412المدرجة عن العام 

دوالر أمريكي بارتفاع  148,171,622بعد الضريبة  0412بلغت حصيلة أرباح الشركات المدرجة األولية عن العام 

دوالر،  027,802,860ا ، والتي بلغت قيمته0416عن صافي األرباح المحققة للفترة ذاتها من العام  %0.21نسبته 

شركة بقيمة بلغت  12من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع  %68.87وقد شكلت الشركات الرابحة ما نسبته 

. %1.00بارتفاع نسبته  0416دوالر أمريكي للعام  148,001,770دوالر أمريكي مقارنة مع ما قيمته  118,024,710

( دوالر للعام 6,778,420( دوالر مقارنة مع ما قيمته )2,216,611)شركات خسائر بلغت قيمتها  8في حين حققت 

 .%11.40بنسبة ارتفاع في الخسائر بلغت  0416

 9090تفصح عن البيانات المالية للرب  ع االول للعام  (QUDS)ركة بنك القدسش

 بأحكام نظام  ،0404أفصحت شركة بنك القدس عن بياناتها المالية المرحلية غير مدققة للرب  ع األول للعام 
ً

وذلك عمال

 صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 0404\41\11و تشير بيانات بنك القدس كما في  .اإلفصاح الساري
ّ

إلى أن

دوالر أمريكي للفترة نفسها من  0,081,081مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  أمريكي،دوالر  0,218,012

دوالر أمريكي بعد أن   1,067,602,010. أّما مجموع الموجودات فقد بلغ %04.41ته بإرتفاع بلغت نسب 0412العام 

. وبلغ مجموع المطلوبات %1.00بلغت نسبته  بانخفاض 0412دوالر أمريكي في نهاية العام  1,114,870,401كان 

نخفاض بلغت نسبته بإ 0412دوالر أمريكي نهاية العام  1,011,108,006دوالر أمريكي بعد أن كان  1,186,480,604

دوالر أمريكي  117,101,721دوالر أمريكي بعد أن كان  112,788,170. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 1.71%

 .%1.21بإرتفاع بلغت نسبته  0412في نهاية العام 

 العامة الهيئةاجتماع  تعقدالشركات المدرجة 

بحيث اقرت  ،10/40/0404يوم الثالثاء الموافق الالعامة ( اجتماع الهيئة PECشركة الفلسطينية للكهرباء )عقدت ال

 . 10/40/0404من راس المال لحامل السهم بتاري    خ  %11المساهمين بنسبة الهيئة العامة بتوزي    ع أرباح نقدية على 

، 10/40/0404يوم الثالثاء الموافق ال( اجتماع الهيئة العامة PALTELمجموعة االتصاالت الفلسطينية ) عقدتكما 

 . 10/40/0404من راس المال لحامل السهم بتاري    خ  %04بنسبة بحيث اقرت توزي    ع أرباح نقدية على المساهمين 

، بحيث اقرت توزي    ع 10/40/0404( اجتماع الهيئة العامة اليوم الثالثاء الموافق BPCبيرزيت لألدوية ) وعقدت شركة

 .10/40/0404السهم بتاري    خ من راس المال لحامل  %00أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 

الموافق  االثنين( عقدت اجتماع الهيئة العامة اليوم TRUSTاما بالنسبة لشركة ترست العالمية للتأمين )

من راس المال لحامل السهم بتاري    خ  %1، بحيث اقرت توزي    ع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 11/40/0404

11/40/0404. 

تم انتخاب مجلس ، بحيث 18/40/0404( اجتماع هيئتها العامة في TICلتكافل الفلسطينية للتأمين )وعقدت شركة ا

يتكون من: ثالث أعضاء عن شركة ترست العالمية للتأمين، عضوين عن شركة ترست  ادارة لألعوام االربعة القادمة،

 . ن شركة البنك االسالمي الفلسطينيالعقارية، عضوين ع

 


