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من نحن:

الشــركة المتحــدة لــألوراق الماليــة تعتبــر إحــدى الشــركات الرائــدة فــي مجــال 
إحــدى شــركات مجموعــة مســار  فــي فلســطين. وهــي  الماليــة  الوســاطة 
 عــن ســعيها إلــى 

ً
العالميــة. فمنــذ انطالقتهــا عــام 1996، لــم تتوقــف يومــا

إرضــاء عمالئهــا عــن طريــق توفيــر خدمــات الوســاطة الماليــة الكاملــة لهــم فــي 
بورصــة فلســطين والعديــد مــن البورصــات اإلقليميــة والعالميــة ممــا يمكنهــم 

مــن تحقيــق أهدافهــم الماليــة واالســتثمارية.

 „ ليعكس حرصها 
ً
حملــت الشــركة طــوال الســنوات الماضيــة شــعار „ كن مطمئنــا

علــى تلبيــة احتياجــات المســتثمرين وتنميــة اســتثماراتهم ويعكــس ايمانهــا 
 
ً
بحــق المســتثمر الدائــم فــي الحصــول علــى االفضــل. شــعار „ كــن مطمئنــا
„ ومــا انبثــق عنــه مــن سياســات عــزز الثقــة المتبادلــة بیــن الشــركة وشــركاء 
العمــل وفــي مقدمتهــم المســتثمرين الذيــن وضعــوا ثقتهــم بهــا، فالشــركة 
المحدثــة  والتقاريــر  المعلومــات  لمســتثمريها  تقــدم  أن  تحــرص  المتحــدة 
الشــركة  تلتــزم  الشــركات، كمــا  أداء ونتائــج  والموثوقــة  التــي تعتمــد علــى 
العمــل بنهــج تجنــب المخاطــر الــذي  زاد مــن هــذه الثقــة المتبادلــة وعــزز شــعار 

."
ً
"كــن مطمئنــا

الشــركة المتحــدة تؤمــن بـــأن "االشــتمال المالــي" هــو حق كل مواطــن بالحصول 
علــى الخدمــة االســتثمارية المناســبة لــه وتعزيــز وصــول كافــة فئــات المجتمــع 



 علــى صعيــد شــركات 
ً
إلــى الخدمــات والمنتجــات الماليــة، لــذا فالشــركة المتحــدة هــي األوســع انتشــارا

ــة روابــي، فإنهــا تقــدم  الوســاطة الماليــة فــي فلســطين، فباإلضافــة الــى مقرهــا الرئيــس فــي مدين
خدماتهــا مــن خــالل فروعهــا فــي كل مــن نابلــس وبيــت لحــم ومدينــة غــزة.

الشــركة المتحــدة تــرى أنهــا جــزء ال يتجــزأ مــن النســيج الوطنــي الفلســطيني، وتــرى أن مشــاركتها 
المجتمعيــة هــي مــن صلــب واجباتهــا، لــذا قامــت الشــركة بتوقيــع مذكــرات تفاهــم والتشــبيك مــع العديد 
مــن المؤسســات والجامعــات الفلســطينية، وتشــارك فــي المؤتمــرات المحليــة والدوليــة، وتســتقبل 
طلبــة ومتدربيــن وزائريــن فــي مقراتهــا، وتســتثمر فــي التوعيــة االســتثمارية بالشــراكة مــع مؤسســات 
أخــرى، تســعى مــن خــالل ذلــك الــى التعريــف ببورصــة فلســطين وجدوى االســتثمار فــي االوراق المالية.   

المصداقيــة واألمانــة والشــفافية هــي أعمــدة ثقافــة إدارة الشــركة المتحــدة لــألوراق الماليــة. ويقــف 
هــذه الثقافــة فريــق متمــرس مــن المتخصصيــن فــي مجــال الوســاطة الماليــة القادريــن علــى مواجهــة 
وحــل مشــاكل المتطلبــات االســتثمارية ممــا أدى إلــى بلــوغ الشــركة إلــى الــذروة مــن حيــث الســمعة 
ــة لألعمــال الواعــدة والمحفــزات  واإلســم. فبحــث الشــركة المســتمر عــن اإلدارة القويــة والرؤيــة الثاقب
الفريــدة القــادرة علــى تنميــة ثــروات عمالئهــا, مــا هــو إال ســبيل آخــر أدى إلــى نجــاح الشــركة وتفوقهــا.

تلتــزم الشــركة المتحــدة بكافــة القوانيــن واللوائــح والتوجيهــات الصــادرة عــن هيئــة ســوق رأس المــال 
الفلســطينية وبورصــة فلســطين، هــذا باإلضافــة إلــى قيــام إدارة الشــركة بتطويــر سياســات وإجــراءات 

لتنظيــم أعمــال الشــركة وعالقاتهــا مــع عمالئهــا وشــركائها والجهــات التنظيميــة المختصــة.
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قيمنا:

المجتمــع  مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  نحــن  متعاونــون: 
و  مجتمعنــا  خدمــة  إلــى  نطمــح  و  الفلســطيني 

ممكنــة.   طريقــة  بأفضــل  مســتثمرينا 

ملتزمــون: بقوانيــن و تعليمــات هيئــة ســوق رأس 
المــال و بورصــة فلســطين.

مهنيــون: لدينــا أفضــل فريــق عمــل فــي فلســطين 
و  ممكنــة  طريقــة  بأفضــل  المســتثمرين  لخدمــة 

ذلــك بالتدريــب والتعليــم المســتمر . 

متواصلــون: مــع الشــركات الماليــة الفلســطينية و 
مــع الشــركات العالميــة للمســاهمة فــي  تطويــر 

القطــاع المالــي. 

ذلــك  و  اإلبتــكار  و  التجديــد  نحــو  منفتحــون: 
إلســتمرارية العمــل بمــا يناســب التطــورات الماليــة 

. العالميــة  و  المحليــة 

ذوي مبــادئ: وذلــك مــن خــالل إيماننــا بــأن عملنــا 
يحمــل رســالة إنســانية  وإســتثمارية فــي آن واحــد.

مهتمــون: بــأن تكــون شــركتنا هــي الخيــار األول 
. للمســتثمرين 

مؤمنون: في هذا المجال من العمل 
ومستعدون لالستثمار و االستمرار فيه.

رؤيتنا:

أن نكــون العنــوان األول و الخيــار األمثــل لإلســتثمار 
فــي األســواق الماليــة . 

رسالتنا:

الماليــة  لــألوراق  المتحــدة  الشــركة  فــي  نحــرص 
فريــق  أكبــر  خــالل  مــن  مســتثمرينا  خدمــة  علــى 
بضــرورة  منــا   

ً
إيمانــا فلســطين،  فــي  كفــؤ  عمــل 

 . االســتثمارية  البيئــة  تطويــر  فــي  المشــاركة 

دوائرالشركة:
و 	  اإليــداع  خدمــات  و  بالزبائــن  العنايــة  دائــرة 

التحويــل 

دائرة األبحاث و تطوير األعمال	 

دائرة التداول	 

دائرة االمتثال	 

الدائرة المالية 	 

الدائرة اإلدارية 	 
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فروع الشركة:

مدينــة  فــي  الرئيســي  المقــر  إلــى  باإلضافــة 
روابــي، للشــركة ثالثــة فــروع فــي كل مــن نابلــس، 

لحــم وغــزة. بيــت 

األسواق التي نعمل بها:

تعمــل الشــركة المتحــدة فــي األســواق الماليــة 
ظبــي  وابــو  ودبــي  واالردن  فلســطين  مــن  لــكل 
والســعودية وقطــر ومصــر والســوق االمريكــي.

المدقق الخارجي 

Price Waterhouse Coopers

المستشار القانوني

اتقان للخدمات االستشارية

خدمات الشركة:

الشركة مرخصة من قبل هيئة سوق راس المال 
الفلسطينية للخدمات التالية: 

الغيــر، 	  لحســاب  التــداول  لحســابه،  التــداول 
ــداول فــي  مديــر اصــدار، ومديــر محافــظ، والت

خارجيــة.  اســواق 

التداول في بورصة فلسطين. 	 

التــداول فــي العديــد مــن  األســواق اإلقليميــة 	 
والعالمية.

الكمبيوتــر 	  خــالل  مــن  االلكترونــي  التــداول 
فلســطين  بورصــة  فــي  الذكيــة  والهواتــف 
البورصــات االقليميــة والعالميــة،  وعــدد مــن 

االمريكيــة.  االســواق  فيهــا  بمــا 

خدمــة الرســائل القصيــرة )SMS( وااليميــل الطالع 	 
المســتثمرين على حســاباتهم و تنفيذاتهم.

بورصــة 	  اداء  تلخــص  ودوريــة  يوميــة  تقاريــر 
أخــرى. وبورصــات  فلســطين 
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حضرات السيدات والسادة المستثمرين الكرام،

تحية طيبة وبعد،

ــر الســنوي ألعمــال الشــركة المتحــدة لــألوراق الماليــة عــن العــام 2020،  يســّرني أن أقــدم لكــم التقري
والــذي ال يخفــى عليكــم حجــم التحديــات التــي واجهــت االقتصــاد العالمــي عمومــا خاللــه بســبب جائحــة 
كورونــا، ولــم يكــن اقتصادنــا الفلســطيني ببعيــد عــن تلــك التحديــات، مضافــا إليهــا الظــروف الخاصــة التــي 

ألّمــت بفلســطين وأثــرت بشــكل مباشــر علــى اقتصادهــا. 

ورغــم ذلــك فقــد حافظــت الشــركة المتحــدة علــى التزاماتهــا أمــام مســتثمريها، وعملــت علــى اســتمرار 
تقديــم أفضــل الخدمــات الماليــة فــي الســوق المحلــي واألســواق الخارجيــة، بــل أكثــر مــن ذلــك تمكنــت 
الشــركة مــن تطويــر بنيتهــا التحتيــة والعديــد مــن الخدمــات المقدمــة لمســتثمريها، مــن خــالل تعزيــز 
خدماتهــا بــأن اســتوفت شــروط عــدد مــن التراخيــص الصــادرة عــن هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية، 

إدارة محافــظ، مديــر إصــدار والتــداول لحســابه وترخيــص مستشــار مالــي.

واســتمرارا لنهــج الشــركة ورؤيتهــا فــي مواكبــة التكنولوجيــا الماليــة والتوســع فــي اســتخداماتها، 
فقــد وفــرت لمســتخدميها إمكانيــة التــداول فــي عــدد مــن األســواق اإلقليميــة والعالميــة مــن خــالل 
حواســيبهم الخاصــة والهواتــف الذكيــة. وبهــذا فــإن مجمــل اإلجــراءات التــي قامــت بهــا الشــركة للعــام 
2020، رغــم ظروفــه الصعبــة، ســيكون لــه انعــكاس إيجابــي علــى أداء الشــركة والخدمــات المقدمــة 

لمســتثمريها علــى شــكل ثمــار سنلمســها خــالل الســنوات القادمــة.

وإننــا فــي الشــركة المتحــدة، نؤمــن بــأن مــا يجعلنــا قادريــن علــى االســتمرار رغــم التحديــات، هــم عمالؤها 
الــذي يشــكلون رأس مالهــا الحقيقــي، بســبب الثقــة التــي أولوهــا لهــا علــى مــدار الســنوات الســابقة، 

هــذه الثقــة التــي كانــت اللبنــة األساســية فــي إصرارنــا علــى التقــدم والتطويــر والتوســع. 

، باعتبــاره 
ً
وتحقيقــا لرؤيتهــا، فقــد واصلــت الشــركة باالســتثمار فــي كوادرهــا البشــرية تدريبــا وتأهيــال

االســتثمار األكبــر واألهــم لدفــع الشــركة إلــى األمــام، هــذا الــكادر الــذي يضــع نصــب عينيــه تقديــم أعلــى 
مســتوى مــن الخدمــة لمســتثمرينا ملتزمــا بقواعــد الســلوك المهنــي ومبــادئ الشــفافية.

وإلــى أن نلقاكــم فــي الســنوات القادمــة، فإننــي أتقــدم بالشــكر لكــم مســتثمرينا األعــزاء، ولــإلدارة 
التنفيذيــة علــى جهودهــا فــي تخطــي تحديــات المرحلــة الســابقة، وألعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن لــم 
يبخلــوا علــى الشــركة بخبراتهــم المتنوعــة، والشــكر موصــول لبورصــة فلســطين وللســادة هيئــة ســوق 

رأس المــال الفلســطينية، علــى مــا يبذلــوه مــن أجــل ســالمة ورفعــة هــذا القطــاع.

لكم مني كل المحبة والتقدير،

جعفر أبو لبدة / رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
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جعفر ابولبده

رئيس مجلس اإلدارة 

امجد يوسف حسون

عضو مجلس ادارة

 10 عــن  تزيــد  بخبــرة  العالميــة  مســار  شــركة  فــي  اســتثمار  مديــر   
ســنوات فــي مجــال االســتثمار والتحليــل المالــي، عمــل ســابقا فــي 
شــركة ســراج إلدارة صناديــق االســتثمار – أول شــركة إدارة صناديــق 
فلســطين  ســراج  صنــدوق  أدارت  والتــي  فلســطين،  فــي  اســتثمار 
1،  الــذي بلغــت قيمتــه 90 مليــون دوالر مخصصــة لالســتثمار فــي 

الفلســطينية. الشــركات 
الســيد أبــو لبــدة متخصــص بهيكلــة الصفقــات والتقييــم والنمذجــة 
ــا القيمــة الســوقية لشــركات  الماليــة والتحليــل المالــي، وتبلــغ حاليًّ
دوالر  مليــون   30 مــن  أكثــر  يديرهــا  التــي  االســتثمارية  المحفظــة 
مختلــف  فــي  موظــف   300 مــن  أكثــر  فيهــا  ويعمــل  أمريكــي، 
الخدمــات  واالتصــاالت،  المعلومــات  تكنولوجيــا  مثــل  القطاعــات 

والماليــة. الزراعيــة 
أنظمــة  هندســة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل  وهــو 
الحاســوب مــن جامعــة بيرزيــت، وماجســتير إدارة األعمــال التنفيذيــة 
)EMBA( مــن جامعــة نــورث وســترن األمريكيــة، كمــا يحمــل شــهادة 

.)CFA( المعتمــد  المالــي  المحلــل 

أعضاء مجلس اإلدارة 

رئيــس االدارة الماليــه لباديكــو القابضــة حيــث انضــم اليهــا منــذ العــام 
الشــركات  إدارة  مجالــس  مــن  العديــد  فــي  باديكــو  ويمثــل   ،1999
فــي  البكالوريــوس  شــهادة  ويحمــل  لهــا،  والتابعــة  الحليفــة 
المحاســبة مــن جامعــة بيــر زيــت، وشــهادة الماجســتير فــي تمويــل 

البريطانيــة. ليفربــول  جامعــة  مــن  الشــركات 
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أعضاء مجلس اإلدارة 

ايهاب "محمداديب" خالدي

عضو مجلس ادارة 

فضل نعيم عبدالرحمن 

عضو مجلس ادارة 

راسم "محمد سعيد" كمال

عضو مجلس ادارة 

االردنيــة،  الجامعــة  مــن  القانــون  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل  راســم  االســتاذ 
ودرجتــي ماجســتير فــي القانــون LLM وادارة اعمــال MBA مــن الجامعــات االمريكيــة، مختــص 
بقوانيــن األعمــال Business Law ، مؤســس والشــريك الرئيــس لشــركة كمــال ومشــاركوه 
– محامــون ومستشــارون قانونيــون ومقرهــا مدينــة البيرة-فلســطين، شــارك فــي صياغــة 

العديــد مــن التشــريعات ومنهــا مشــروع قانــون الشــركات.

مختــص فــي العلــوم الماليــة وتحليــل البيانــات بخبــرة تزيــد علــى 9 ســنوات. يشــغل حاليــا 
مســاعد مديــر االســتثمار فــي مجموعــة مســار العالميــة، كمــا وعمــل ســابقا كمحلــل مالــي 
اول فــي مجموعــة اوريــدو لالتصــاالت. أشــرف علــى تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع لمجموعــة 
مســار ومجموعــة اوريــدو وشــركة ســراج، باالضافــة الــى عقــد العديــد مــن ورشــات العمــل 

والتدريبــات فــي العديــد مــن المؤسســات علــى تحليــل البيانــات وتطويــر االعمــال.
يحمــل الســيد فضــل نعيــم شــهادة الماجســتير فــي االقتصــاد وشــهادة البكالوريــوس فــي 
العلــوم الماليــة مــن جامعــة بيرزيــت، كمــا ويحمــل عــدة شــهادات عالميــة فــي االســتثمار 
 )CFA( والعلــوم الماليــة وتحليــل البيانــات كان اخرهــا شــهادة المحلــل المالــي المعتمــد
وشــهادة المحاســب االداري المعتمــد )CMA( وهــو عضــو فــي معهــد االواراق الماليــة 
فــي لنــدن )CISI( كمــا واكمــل عــدة برامــج مهنيــة فــي علــم البيانــات مــن معهــد شــركة 

مايكروســوفت.

رئيــس قســم التكنولوجيــا فــي شــركة بيتــي للتطويــر العقــاري. يتمتــع إيهــاب بخبــرة كبيــرة 
فــي اإلدارة العامــة واالبتــكار وتطويــر المشــاريع. اكتســب خبــره متنوعة على مدار العشــرين 
عاًمــا الماضيــة حيــث اضطلــع بــأدوار رئيســية فــي تطويــر المؤسســات. مســؤول فــي العديــد 
مــن مناصبــه عــن تطويــر وتحفيــز وإدارة فــرق متعــددة التخصصــات، وإدخــال أســاليب جديــدة 

فــي تســريع العمــل، مثــل المــدن الذكيــة والــذكاء االصطناعــي.
إلــى  إيهــاب عضــو مجلــس إدارة مؤسســة روابــي، وهــي مؤسســة غيــر ربحيــة تهــدف 
تعزيــز نمــوذج المدينــة للتنميــة االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة. واحتضــان حــي لريــادة 

األعمــال واالبتــكار الــذي يحافــظ علــى التــراث الفريــد لفلســطين.
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كلمة المدير العام 

مستثمرينا االعزاء

تحيه احترام وتقدير وبعد,

يســعدنا ان نجــدد التواصــل معكــم مــن خــالل تقريرنــا الســنوي, فهــا نحــن نضــع بيــن 
, والــذي يأتــي فــي ظــل اجــواء اقتصاديــه  ايديكــم التقريــر الســنوي للعــام 2020 
وصحيــه صعبــه ســادت العالــم بســبب جائحــة كورونــا التــي شــلت الحيــاه االقتصادية في 
فلســطين ألكثــر مــن شــهرين متواصليــن وشــملت ارتداداتهــا الســلبية بعــد ذلــك الحيــاه 
االقتصاديــه بــكل مرافقهــا، ولــم تكــن الشــركات المدرجــه بمعــزل عــن هــذا التأثيــر، حيــث 
اثــرت الجائحــه علــى كافــة القطاعــات، رغــم ذلــك فــإن الشــركه المتحــده، التــي اصبحــت 
جــزء مــن مجموعــة مســار العالميــة، وبفضــل ثقــه ودعــم مســتثمريها، اســتطاعت ان 
ــداول والمركــز االول  تتخطــى االزمــة، فقــد حققــت المركــز الثانــي مــن حيــث حجــم الت
مــن حيــث عــدد الصفقــات وعــدد الحســابات الجديــده، كمــا بــادرت الشــركة إلــى تزويــد 
مســتثمريها بتطبيقــات الكترونيــة مكنتهــم مــن التــداول ومتابعــة حســاباتهم مــن خالل 
الهواتــف النقالــة، ممــا حافــظ علــى تقديــم الخدمــة لمســتثمريها دون انقطــاع طــوال 
فتــرة الجائحــة، وخــالل فتــرة الجائحــة ايضــا أضافــت الشــركة أســواق جديــدة لقائمــة 
 لمســتثمري الشــركه امكانيــه التــداول فــي 

ً
االســواق التــي تتــداول بهــا ليصبــح متاحــا

٨ اســواق ماليــة، هــي ســوق فلســطين، األردن، دبــي، ابوظبــي، الســعوديه، مصــر، 
امريــكا، وقطــر.

وختامــا ال يســعنا إال التوجــه بالشــكر والعرفــان لكافــة شــركاء العمــل، مســتثمرينا االعزاء 
لثقتهــم الغاليــة التــي نعتــز بهــا، والســادة هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية علــى 
جهودهــم الحثيثــة فــي الحفــاظ علــى ســالمة البيئــة االســتثمارية فــي فلســطين، 
التــداول  وبرمجيــات  أنظمــة  لتحديــث  المتواصــل  ســعيها  علــى  فلســطين  وبورصــة 

وخدمــة شــركات الوســاطة والمســتثمرين.

أحمد شحدة عمار

المدير العام
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أذينة فخري عباس

المدير االداري واالمتثال

عبد الله كامل هماش

مدير فرع بيت لحم

زينب دار خليل

مدير عناية الزبائن

محمد دغيش

المدير المالي

فريق عمل الشركة المتحدة لألوراق المالية

ضياء طالل كمال

وسيط مالي

شادي محمد شاهين

السوق االمريكي

امجد عبدالله عالونه

مسؤول الشمال

دانا حسن مصري

وسيط مالي
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فريق عمل الشركة المتحدة لألوراق المالية

محمد أسعد البرق

مدير فرع نابلس

عال فوزي حاج ياسين

محاسبة

ماهر يوسف يوسف

ابحاث

براء محمد زكريا النتشة

ابحاث

معالي نبيل قفيشه

عناية زبائن وتسويق

رنا سبيرو طنوس

عناية زبائن

مازن رياض خصيب

خدمات

هيثم مالك سليم

خدمات

حسام فؤاد شيخة

خدمات
دالل فتحي خليلي

محاسبه

ميرنا فيكتور عبد المسيح

عناية زبائن

سجى ربحي غبن

امتثال
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الشركة المتحدة لألوراق المالية
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االدارة

لجنة التدقيق واإلمتثال

التدقيق الداخلي

المستشار القانوني

المدير العام

ضابط االمتثال

دائرة األبحاث 
والخدمات المالية

دائرة الشؤون 
القانونية واإلدارية

الشؤون
القانونية واإلدارية إدارة التداول محاسبة ومشتريات قسم األبحاث

إدارة الفروع إدارة محافظ

إدارة إصدار

عالقات الهيئة 
والبورصة

الخدمات قسم عناية
الزبائن

دائرة العملياتالدائرة المالية
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عدد الصفقاتحجم تداوالت الشركة في بورصة فلسطين ) دوالر (
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أداء الشركة المتحدة لالوراق المالية 
عام 2020 

حصلــت الشــركة المتحــدة لــألوراق الماليــة علــى المركــر الثانــي مــن حيــث قيــم التــداول فــي بورصــة 
فلســطين خــالل عــام 2020. بحيــث بلغــت قيمــة تــداوالت الشــركة فــي بورصــة فلســطين 58,921,309 
دوالر أمريكــي. اســتطاعت الشــركة  المتحــدة الحفــاظ علــى حصتهــا الســوقية بنســبة تزيــد عــن 16% 
 خــالل عــام 2020، ليصبــح إجمالــي عــدد الحســابات 

ً
 جديــدا

ً
خــالل العــام.  وقامــت الشــركة بفتــح 380 حســابا

.
ً
المفتوحــة 6,535 حســابا

201520162017201820192020

حجم تداوالت الشركة في 
بورصة فلسطين )دوالر(

67,058,810125,010,452180,332,672118,017,028138,650,69858,921,309

حصة الشركة من حجم 
التداول في بورصة 

فلسطين ) % (

11.01%14.50%20.04%18.54%26.91%16.93%

ترتيب الشركة بين الشركات 
األعضاء في بورصة 

فلسطين

المركز الثانيالمركز األولالمركز الثالثالمركز الثالثالمركز الرابعالمركز الرابع

11,98214,42025,23721,12917,56010,213عدد الصفقات

عدد الحسابات المفتوحة 
خالل العام

706817571481407380

المتحدة لألوراق المالية
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قيــم تــداول الشــركة المتحــدة لــأوراق الماليــة فــي بورصــة فلســطين خــالل 
عــام 2020

ترتيبقيم التداول ) دوالر أمريكي(شهر

المركز الثالث 4,818,754كانون الثاني

المركز االول 12,501,749شباط

المركز الثاني 2,997,441أذار

--*نيسان

المركز الثاني 3,075,618أيار

المركز االول 4,583,052حزيران

المركز الثالث 2,062,388تموز

المركز الثاني 3,149,999اب

المركز الثاني 10,580,789أيلول

المركز االول 3,307,963تشرين األول

المركز الثاني 4,307,790تشرين الثاني

المركز الثاني 7,535,766كانون األول

المركز الثاني 58,921,309خالل عام 2020
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2020 المركز الثاني

58,921,309 دوالر أمريكي

تم ايقاف التداول في بورصة فلسطين خالل شهر نيسان بسبب جائحة كورونا 
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مؤشر القدس و مؤشرات االسواق العربية 
والعالمية )كما في نهاية عام 2020(

 بلــغ مــا نســبته 
ً
حــول نشــاط العــام 2020 مقارنــة بالعــام الــذي ســبقة، شــهد مؤشــر القــدس انخفاضــا

 عنــد مســتوى 471.26 نقطــة، وقــد ســجل المؤشــر أعلــى قيمــة 
ً
%10.40 عــن إغــالق العــام 2019، مغلقــا

إغــالق لــه خــالل العــام 2020 عنــد مســتوى 537.37 نقطــة، بينمــا ســجل المؤشــر ادنــى قيمــة لــه خــالل 
العــام عنــد مســتوى 432.86 نقطــة. يعــود هــذا التراجــع بســبب تأثيــر جائحــة كورونــا علــى قطــاع األوراق 
الماليــة، بحيــث شــهد شــهري آذار ونيســان تعليــق التــداول لنحــو شــهر ونصــف الشــهر حيــث لــم يجــر عقــد 
26 جلســة تــداول وبالتالــي كان هنــاك انخفــاض فــي قيــم التــداول فــي العــام 2020 مقارنــة مــع 2019.

امــا بالنســية ألســواق المــال فــي المنطقــة العربيــة، فقــد حصــل مؤشــر ســوق دمشــق علــى المرتبــة 
األولــى علــى مســتوى البورصــات العربيــة، حيــث أغلــق المؤشــر فــي نهايــة عــام 2020 علــى 8,082.65 
 بنســبة %38.48 عــن العــام الماضــي. امــا بالنســبة الغلبيــة األســواق العربيــة فقــد اغلقــت 

ً
نقطــة، مرتفعــا

علــى انخفــاض الجائحــة .

امــا مؤشــرات األســهم العالميــة، فقــد شــهدت البورصــات العالميــة فــي العــام 2020 الــذي طغــت عليــه 
جائحــة كوفيــد19-، حلقــات مــن التخبــط لتتمكــن أخيــرا مــن الحــد مــن الخســائر واالقتــراب مــن 2021 مــع 

طمــوح االســتفادة مــن انتعــاش للنمــو.

فأســواق األســهم اآلســيوية انهــت عــام 2020 بقــوة، تاركــة وراءهــا نظيراتهــا األوروبيــة واألميركيــة 
 بشــكل عــام فــي الســيطرة علــى 

ً
فــي مكافحــة آثــار الجائحــة، حيــث كانــت البلــدان اآلســيوية أكثــر نجاحــا

ــة. ــات اإلغــالق المطول انتشــار العــدوى وتجنــب عملي

 %7، فيمــا ارتفــع 
ً
كمــا واصــل مؤشــر „داوجونــز“ األميركــي صعــوده للعــام الثانــي علــى التوالــي مرتفعــا

مؤشــر داكــس األلمانــي 4%.

المتحدة لألوراق المالية
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الشركة المتحدة لألوراق المالية تطلق 
 United – تطبيق التداول عبر الموبايل

Securities Co

 United Securities Co – التــداول عبــر الموبايــل لــألوراق الماليــة تطبيــق  أطلقــت الشــركة المتحــدة 
فــي الســوق االمريكــي وبعــض األســواق العربيــة، وقريبــا فــي باقــي االســواق. التطبيــق يتيــح لعمــالء 
الشــركة المتحــدة المرونــة والســرعة فــي تنفيــذ أوامــر بيــع وشــراء االســهم مــن خــالل الهواتــف الذكيــة 
والتنفيــذات  اللحظيــة،  واالســعار  والطلبــات  العــروض  بيانــات  علــى  واإلطــالع  واألندرويــد(،  األيفــون   (
والرســوم البيانيــة لألســهم، وأداء المؤشــرات الرئيســية للســوق، ومؤشــرات التحليــل الفنــي، وكذلــك 

االطــالع علــى حســاباتهم ومحافظهــم الماليــة فــي تلــك االســواق.

United Securities Co.

إبــدأ التــداول اآلن مــن جوالك
فــي األســواق الماليــة العالميــة

التقرير السنوي 2020
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توقعات و استراتيجية جديدة في قطاع 
االوراق المالية خالل عام 2021

توقعات 2021

اشــار مديــر عــام هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية، الــى التراجــع الملحــوظ فــي نتائــج الشــركات 
المســاهمة العامــة خــالل العــام الماضــي والتــي ســتظهر نتائجهــا لــدى اكتمــال عمليــة االفصــاح خــالل 
ــاح البنــوك  ــع األول مــن العــام الحالــي التــي ســتعكس مؤشــراتها وبياناتهــا حجــم التراجــع فــي أرب الرب
والشــركات جــراء تعثــر بيئــة األعمــال بشــكل عــام الســيما المؤشــرات التــي تتنــاول الفتــرة الممتــدة بيــن 

ــول الماضييــن. ــران وايل شــهري حزي

وأضــاف „ نتوقــع أن نشــهد حالــة مــن التعافــي فــي أســعار بعــض األســهم وبالتالــي نتوقــع لجميــع 
العــام  مــن  والثانــي  األول  الربــع  فــي  وضعهــا  يكــون  ان  والكهربــاء  كاالتصــاالت  الخدمــات  شــركات 
 فــي مؤشــر أســواق المــال ســواء فــي فلســطين أو فــي األســواق 

ً
الحالــي أفضــل وأن نشــهد تحســنا

، تتعافــى بشــكل فعلــي وتظهــر نتائــج ايجابيــة لبعــض 
ً
المجــاورة خاصــة وأن بعــض األســواق بــدأت، مؤخــرا

المؤشــرات عقــب طــرح اللقاحــات وبالتالــي هــذا االمــر يحســن مــن معنويــات المســتثمرين ويعطــي فرصــة 
للمســاهمين كــي يضخــوا أموالهــم مجــددا فــي أســواق األســهم“.

أمــا الرئيــس التنفيــذي لبوصــة فلســطين، فقــد توقــع أن تشــهد البورصــة إدراج مصــرف „الصفــا“، وشــركة 
„تمكيــن“ للتأميــن قبيــل نهايــة 2021.

المتحدة لألوراق المالية
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استراتيجية جديدة

وحــول ابــرز مالمــح خطــة الهيئــة للعــام الحالــي لفــت مديــر عام الهيئة الى ما شــهده قطــاع تكنولوجيا 
المعلومــات من تطور.

وأكــد أنــه ضمــن اســتراتيجية الهيئــة التركيــز علــى تعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا الماليــة فــي القطاعــات 
المختلفــة حيــث هنــاك ابتــكارات ماليــة جديــدة ســتكون الهيئــة جاهــزة للتعامــل معهــا.

ونــوه الــى أن الهيئــة ركــزت بشــكل أساســي علــى ادخــال منتجــات تعمــل وفــق الشــريعة اإلســالمية 
حيــث إن الدراســات المتوفــرة لــدى الهيئــة تشــير الــى أن %30 مــن المواطنيــن ال يتعاملــون مــع قطــاع 
المــال „البنــوك“ بســبب المعتقــدات الدينيــة فهنــاك احجــام فــي التعامــل مــع البنــوك وشــركات التأميــن 
الحالــي والمقبــل اعتمــاد أدوات ماليــة تعمــل  العــام  النســبة المذكــورة وبالتالــي سيشــهد  وفــق 
حســب الشــريعة وهنــا نتحــدث عــن توفيــر ســوق إســالمية تلبــي احتياجــات هــذه الشــريحة الواســعة مــن 

المجتمــع.

وقــال، „تقــدم الينــا اكثــر مــن شــخص اعتبــاري مــن اجــل اصــدار صكــوك إســالمية وهــي أداة ماليــة جديدة 
تعمــل وفــق الشــريعة اإلســالمية وأضــاف „نتوقــع فــي شــهر تمــوز المقبــل مــن اصــدار نظــام للســوق 
اإلســالمية وبالتالــي هــذا سيســاعد الهيئــة وســوق رأس المــال فــي زيــادة وتوفيــر أدوات مالية جديدة 

كمــا أن هــذه الصكــوك ســتوفر أدوات تمويليــة لقطــاع االعمــال“.
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االغالق االسبوعي لمؤشر القدساالغالق اليومي لمؤشر القدس

االغالق الشهري لمؤشر القدس

أداء بورصة فلسطين عام 2020

 54.70 نقطــة اي 
ً
أغلــق مؤشــر القــدس نهايــة العــام 2020 علــى مســتوى 471.26 نقطــة، منخفضــا

بنســبة 10.40 % عــن اغــالق عــام 2019. كان مؤشــر قطــاع البنــوك والخدمــات الماليــة  األكثــر انخفاضــا بيــن 
المؤشــرات، حيــث انخفــض بنســبة %13.54، يليــه قطــاع االســتثمار انخفــض بنســبة %8.92، وانخفــض مؤشــر 
قطــاع الخدمــات بنســبة %8.58. هــذا و انخفــض مؤشــر قطــاع التأميــن بنســبة %4.73. وانخفــض مؤشــر 

قطــاع الصناعــة  بنســبة 3.97%. 

حقــق مؤشــر القــدس أعلــى ســعر اغــالق خــالل عــام 2020 فــي تاريــخ 2020/02/20 ، حيــث أغلــق علــى 
537.37 نقطــة. بينمــا وصــل الــى ادنــى ســعر اغــالق خــالل العــام فــي تاريــخ 2020/10/07، حيــث اغلــق 

علــى 432.86 نقطــة. 

ملخص أداء بورصة فلسطين

المؤشر )2020(
 االغالق 

Close
 االفتتاح
Open

 التغير
Change

%10.40-471.26525.96 مؤشر القدس

%9.44-266.93294.76المؤشر العام

%13.54-128.68148.83مؤشر البنوك و الخدمات المالية

%3.97-94.8798.79مؤشر الصناعة

%4.73-94.4699.15مؤشر التأمين

%8.92-25.3127.79مؤشر االستثمار

%8.58-37.440.91مؤشر الخدمات
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قيم و احجام التداول 

ملخص بيانات التداول

التغير20192020

%10.57-246220عدد جلسات التداول

%41.10-29,27617,243عدد الصفقات

%39.47-142,827,71986,454,791عدد األسهم المتداولة

%30.60-273,905,762190,096,883قيمة األسهم المتداولة

%22.40-1,113,438864,077المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة )دوالر(

%8.27-3,757,501,1583,446,913,516القيمة السوقية )دوالر(

الشركات الخمس األكثر ارتفاعا

48.00%NCI

9.80%APIC

7.63%ABRAJ

5.81%BJP

4.94%ARAB

الشركات الخمس األكثر انخفاضا

-29.09%PADICO

-20.53%TNB

-19.62%VOIC

-19.07%PIIC

-17.50%BOP

NIC            APIC         ABRAJ            BJP            ARAB    

PADICO         TNB          VOIC            PIIC            BOP    

48.00%

-29.09%

-20.53% -19.62% -19.07% -17.50%

9.80% 7.63% 5.81% 4.94%
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APIC 44.56%

APIC 49.84%

OTHERS 18.33%

OTHERS 16.82%

PALTEL 5.77%

PALTEL 13.68%

PADICO 9.60%

PADICO 3.84%

QUDS 10.12%

QUDS 6.55%

BOP 11.61%

BOP 9.28%

 الشركات الخمسة األكثر نشاطا من حيث الحجم
Top 5 Trading Volume

38,523,543APIC

10,040,648BOP

8,752,923QUDS

8,300,581PADICO

4,992,189PALTEL

15,844,907Others

 

 الشركات الخمسة األكثر ارتفاعا من حيث القيمة
Top 5 Trading Value

94,752,676APIC

25,996,011PALTEL

17,631,929BOP

12,442,624QUDS

7,298,830PADICO

31,974,812Others
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قطاعات بورصة فلسطين

عدد القطاع
الشركات

عدد األسهم 
المتداولة في 2020

قيمة األسهم 
المتداولة )دوالر(

القيمة السوقية 
)دوالر(

كما في 2020/12/31خالل عام 2020

723,752,47137,911,5531,023,239,849قطاع البنوك والخدمات المالية 

1048,267,618103,794,909725,066,387قطاع االستثمار

72,198,6483,304,153214,802,000قطاع التأمين

98,349,89930,649,1281,103,838,801قطاع الخدمات

133,886,15514,437,139379,966,479قطاع الصناعة

4686,454,791190,096,8833,446,913,516اجمالي السوق

االستثمار
56%

االستثمار
21%

االستثمار
55%

االستثمار
25%

التأمين
التأمين3%

2%

التأمين
التأمين6%

4%

الخدمات
10%

الخدمات
16%

الخدمات
32%

الخدمات
30%

الصناعة
4%

الصناعة
11%

الصناعة
7%

الصناعة
6%

البنوك والخدمات 
المالية

27%

البنوك والخدمات 
المالية

30%

البنوك والخدمات 
المالية

35%

البنوك والخدمات 
المالية

20%

التوزيع النسبي لعدد األسهم المتداولة حسب القطاع
Percentage Of Traded Shares Per Sector

التوزيع النسبي للقيمة السوقية حسب القطاع
Percentage Of Market Capitalization Per Sector

التوزيع النسبي لقيمة األسهم حسب القطاع
Percentage Of Value Traded Per Sector

التوزيع النسبي لعدد الصفقات حسب القطاع
Percentage Of Transactions Per Sector
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القيمة السوقية:

بلغــت القيمــة الســوقية لبورصــة فلســطين فــي نهايــة عــام 2020 مــا قيمتــه  3,446,913,516 دوالر 
أمريكــي مقارنــة مــع 3,757,501,158   دوالر أمريكــي للعــام 2019، بانخفــاض بلغــت نســبته %8.27. يعــود 
هذا االنخفاض  للتراجع في أســعار أســهم العديد من الشــركات، أهمها: فلســطين للتنمية واالســتثمار  
ــع الزيــوت النباتيــة  ــذي انخفــض ســعر ســهم بنســبة %29.09، البنــك الوطنــي  بنســبة %20.53، مصان ال
بنســبة %19.62، فلســطين لالســتثمار الصناعــي  بنســبة %19.07، و بنــك فلســطين  بنســبة %17.50. تشــكل 
القيمــة الســوقية لقطــاع الخدمــات النســبة األكبــر مــن إجمالــي القيمــة الســوقية كمــا فــي نهايــة 2020، 
بنســبة %32.02. تليــه القيمــة الســوقية لقطــاع البنــوك و الخدمــات الماليــة بنســبة %29.69، ثــم القيمــة 
الســوقية لقطــاع االســتثمار بنســبة %21.04، و القيمــة الســوقية لقطــاع الصناعــة بنســبة %11.02. أمــا 
قطــاع التأميــن تشــكل قيمتــه الســوقية أصغــر نســبة %6.23 مــن إجمالــي القيمــة الســوقية لنهايــة عــام 

 .2020

عدد األسهم 
المتداولة

قيمة األسهم 
المتداولة )دوالر(

عدد 
جلسات 
التداول

عدد 
الصفقات

القيمة السوقية 
)دوالر(

التغير مؤشر القدس
الشهري 

في مؤشر 
القدس

%0.70-3,734,415,752522.29    1,751 12,181,59820      6,229,674 كانون ثاني

%3,807,648,988534.292.30    1,743 11,612,29020      5,287,771 شباط

%6.62-3,598,662,924498.9    1,346 8,084,22014      3,701,034 آذار

-------نيسان

%4.69-3,485,453,220475.51    1,397 7,283,49418      3,230,387 أيار

%0.99-3,437,087,683470.78    1,876 8,046,69122      4,255,832 حزيران

%2.11-3,386,001,944460.86    1,116 17,367,27621      8,009,359 تموز

%3.23-3,302,426,427445.96    1,096 19   11,068,976      5,314,821 أب

%1.74-3,271,847,061438.21    1,321 21   59,005,469    25,853,134 أيلول

%0.71-3,250,310,339435.09    1,649 6,852,64421      4,656,253 تشرين اول

%3,403,669,298462.786.36    2,181 21,024,68921      8,913,590 تشرين ثاني

%3,446,913,516471.261.83    1,767 27,569,53623    11,002,936 كانون أول

التغير من 3,446,913,516  17,243 220.00 190,096,883    86,454,791 إجمالي 2020
بداية العام 
حتى نهايته

-10.40%
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تقــــــرير التـــــداول الشـــــــركات المـــــــدرجة في بورصـــــــة فلــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطين كما في 2020/12/31

رمز السهمإسم الشركة
تصنيف 
السوق

عملة 
التداول

أدنى سعر 
تداول

اعلى سعر
تداول

سعر 
االغالق

سعر االغالق 
السابق

نسبة 
التغير %

عدد 
العقود

اجمالي عدد 
االسهم

اجمالي القيمة 
بالدوالر

القيمة السوقية 
بالدوالر

1.281.411.411.317.632619,08926,108.1715,510,000.00دوالرABRAJ2ابراج الوطنية
000.0014,709,297.60--0.530.53----دينارAHC2المؤسسة العربيــة للفنـــادق

6.47448902,6911,383,890.24140,666,110.68-1.391.751.591.70دوالرAIB1البنك االسالمي العربي
9.384041,331,134356,637.8115,660,000.00-0.210.330.290.32دوالرAIG2 المجموعة األهلية للتأمين

6.006.306.056.000.8320393,2713,328,167.4312,799,715.78دينارAPC2 العربية لصناعة الدهانات
2.352.802.802.559.802,10838,523,54394,752,676.18266,000,000.00دوالرAPIC1العربية الفلسطينية لالستثمار )أيبك(

8.4530115,01475,519.535,042,313.25-0.620.720.650.71دوالرAQARIYA2العقارية التجارية لالستثمار
0.770.850.850.814.9442,3462,659.4911,332,126.18دينارARAB2المستثمرون العرب

8.3055,06319,741.4550,234,124.19-2.652.892.652.89دينارAZIZA2دواجن فلسطين
2.452.552.552.415.81380,550276,430.1425,176,300.45دينارBJP2بيت جاال لصناعة األدوية

17.501,82710,040,64817,631,929.23343,332,000.00-1.502.051.652.00دوالرBOP1بنك فلسطين 
4.805.505.405.331.31192678,2093,502,804.78102,612,965.40دوالرBPC1 بيرزيت لألدوية

0.502826,94072,843.982,105,077.22-1.902.001.992.00دينارELECTRODE2مصنع الشرق لإللكترود
1.355391,24093,874.0215,444,285.15-0.640.800.730.74دينارGMC1مطاحن القمح الذهبي

10.0035213,468504,851.5423,760,000.00-2.102.602.252.50دوالرGUI1العالمية المتحدة للتأمين
14.131,2952,041,4033,287,385.01126,400,000.00-1.361.971.581.84دوالرISBK1البنك اإلسالمي الفلسطيني

0.670.930.880.871.15230244,664270,753.5712,411,845.60دينارJCC1 سجاير القدس
1.07276627,8861,623,587.0949,860,000.00-2.352.852.772.80دوالرJPH2 القدس للمستحضرات الطبية
0.280.280.280.280.002172,19848,215.442,800,000.00دوالرJREI2 القدس لالستثمارات العقارية

2.502.502.502.500.002204719.322,468,264.75دينارLADAEN2فلسطين لصناعات اللدائن
2.202.442.442.382.521023,62452,565.1412,688,000.00دوالرMIC2 المشرق للتأمين  

11.402351,81073,769.7910,419,095.58-0.991.061.011.14دينارNAPCO1الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت
0.871.481.481.0048.00203317,973370,250.897,400,000.00دوالرNCI2الوطنية لصناعة الكرتون

3.804.504.003.951.27149478,6421,918,694.4960,000,000.00دوالرNIC2التأمين الوطنية
1.481193,022263,222.108,964,210.07-1.922.102.002.03دينارNSC2مركز نابلس الجراحي التخصصي

11.709421,062,187895,085.08243,190,000.00-0.730.990.830.94دوالرOOREDOO2موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت
29.091,7568,300,5817,298,829.61195,000,000.00-0.701.130.781.10دوالرPADICO1 فلسطين للتنمية واالستثمار

015088.861,489,335.15--0.420.42----دينارPALAQAR2بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات
9.522,8364,992,18925,996,011.45705,465,326.48-3.314.403.804.20دينارPALTEL1االتصاالت الفلسطينية
1.271.681.591.533.921,2542,031,2713,041,052.9195,400,000.00دوالرPEC1 الفلسطينية للكهرباء

3.303.503.503.500.00301,355,8214,596,700.0830,078,538.00دوالرPHARMACARE2دار الشفاء لصناعة األدوية
7.09119889,3741,030,118.1592,040,000.00-1.061.251.181.27دوالرPIBC1بنك االستثمار الفلسطيني

4.8021,0503,958.5027,144,000.00-3.773.773.773.96دوالرPICO2فلسطين للتأمين
2.9917467,0691,092,110.2011,059,911.81-1.601.661.621.67دينارPID2الفلسطينية لالستثمار واالنماء

19.073269,373203,570.0146,015,507.13-1.742.271.742.15دينارPIIC2فلسطين لالستثمار الصناعي
0.290.390.380.380.00184381,651183,389.8034,174,528.40دينارPRICO2فلسطين لالستثمار العقاري

4.904.904.904.900.001100490.0049,000,000.00دوالرPSE2سوق فلسطين لألوراق المالية 
9.491,6318,752,92312,442,624.28133,237,032.50-1.321.581.431.58دوالرQUDS1 بنك القدس

8.6222100,760410,701.7714,950,632.20-2.603.002.652.90دينارRSR2مصايف رام الله
11.0152,6105,108.50134,442,000.00-1.942.151.942.18دوالرSANAD2سند للموارد اإلنشائية

8.16147,26620,014.5225,900,000.00-2.582.822.592.82دوالرTIC2التكافل الفلسطينية للتأمين
20.536711,125,3322,135,116.02138,564,706.06-1.512.151.511.90دوالرTNB1البنك الوطني

7.0212143,464447,431.1949,650,000.00-3.073.503.313.56دوالرTRUST2ترست العالمية للتأمين  
6.25186233,233132,830.4019,200,000.00-0.460.650.600.64دوالرUCI1االتحاد لإلعمار واالستثمار

19.623212,524207,496.8658,956,266.60-10.4513.2010.4513.00دينارVOIC2مصانع الزيوت النباتية
13.5111351,23116,857.674,160,000.00-0.300.390.320.37دوالرWASSEL2الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

17,24386,454,791190,096,882.673,446,913,516.21 المجموع
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تقــــــرير التـــــداول الشـــــــركات المـــــــدرجة في بورصـــــــة فلــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطين كما في 2020/12/31

رمز السهمإسم الشركة
تصنيف 
السوق

عملة 
التداول

أدنى سعر 
تداول

اعلى سعر
تداول

سعر 
االغالق

سعر االغالق 
السابق

نسبة 
التغير %

عدد 
العقود

اجمالي عدد 
االسهم

اجمالي القيمة 
بالدوالر

القيمة السوقية 
بالدوالر

1.281.411.411.317.632619,08926,108.1715,510,000.00دوالرABRAJ2ابراج الوطنية
000.0014,709,297.60--0.530.53----دينارAHC2المؤسسة العربيــة للفنـــادق

6.47448902,6911,383,890.24140,666,110.68-1.391.751.591.70دوالرAIB1البنك االسالمي العربي
9.384041,331,134356,637.8115,660,000.00-0.210.330.290.32دوالرAIG2 المجموعة األهلية للتأمين

6.006.306.056.000.8320393,2713,328,167.4312,799,715.78دينارAPC2 العربية لصناعة الدهانات
2.352.802.802.559.802,10838,523,54394,752,676.18266,000,000.00دوالرAPIC1العربية الفلسطينية لالستثمار )أيبك(

8.4530115,01475,519.535,042,313.25-0.620.720.650.71دوالرAQARIYA2العقارية التجارية لالستثمار
0.770.850.850.814.9442,3462,659.4911,332,126.18دينارARAB2المستثمرون العرب

8.3055,06319,741.4550,234,124.19-2.652.892.652.89دينارAZIZA2دواجن فلسطين
2.452.552.552.415.81380,550276,430.1425,176,300.45دينارBJP2بيت جاال لصناعة األدوية

17.501,82710,040,64817,631,929.23343,332,000.00-1.502.051.652.00دوالرBOP1بنك فلسطين 
4.805.505.405.331.31192678,2093,502,804.78102,612,965.40دوالرBPC1 بيرزيت لألدوية

0.502826,94072,843.982,105,077.22-1.902.001.992.00دينارELECTRODE2مصنع الشرق لإللكترود
1.355391,24093,874.0215,444,285.15-0.640.800.730.74دينارGMC1مطاحن القمح الذهبي

10.0035213,468504,851.5423,760,000.00-2.102.602.252.50دوالرGUI1العالمية المتحدة للتأمين
14.131,2952,041,4033,287,385.01126,400,000.00-1.361.971.581.84دوالرISBK1البنك اإلسالمي الفلسطيني

0.670.930.880.871.15230244,664270,753.5712,411,845.60دينارJCC1 سجاير القدس
1.07276627,8861,623,587.0949,860,000.00-2.352.852.772.80دوالرJPH2 القدس للمستحضرات الطبية
0.280.280.280.280.002172,19848,215.442,800,000.00دوالرJREI2 القدس لالستثمارات العقارية

2.502.502.502.500.002204719.322,468,264.75دينارLADAEN2فلسطين لصناعات اللدائن
2.202.442.442.382.521023,62452,565.1412,688,000.00دوالرMIC2 المشرق للتأمين  

11.402351,81073,769.7910,419,095.58-0.991.061.011.14دينارNAPCO1الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت
0.871.481.481.0048.00203317,973370,250.897,400,000.00دوالرNCI2الوطنية لصناعة الكرتون

3.804.504.003.951.27149478,6421,918,694.4960,000,000.00دوالرNIC2التأمين الوطنية
1.481193,022263,222.108,964,210.07-1.922.102.002.03دينارNSC2مركز نابلس الجراحي التخصصي

11.709421,062,187895,085.08243,190,000.00-0.730.990.830.94دوالرOOREDOO2موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت
29.091,7568,300,5817,298,829.61195,000,000.00-0.701.130.781.10دوالرPADICO1 فلسطين للتنمية واالستثمار

015088.861,489,335.15--0.420.42----دينارPALAQAR2بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات
9.522,8364,992,18925,996,011.45705,465,326.48-3.314.403.804.20دينارPALTEL1االتصاالت الفلسطينية
1.271.681.591.533.921,2542,031,2713,041,052.9195,400,000.00دوالرPEC1 الفلسطينية للكهرباء

3.303.503.503.500.00301,355,8214,596,700.0830,078,538.00دوالرPHARMACARE2دار الشفاء لصناعة األدوية
7.09119889,3741,030,118.1592,040,000.00-1.061.251.181.27دوالرPIBC1بنك االستثمار الفلسطيني

4.8021,0503,958.5027,144,000.00-3.773.773.773.96دوالرPICO2فلسطين للتأمين
2.9917467,0691,092,110.2011,059,911.81-1.601.661.621.67دينارPID2الفلسطينية لالستثمار واالنماء

19.073269,373203,570.0146,015,507.13-1.742.271.742.15دينارPIIC2فلسطين لالستثمار الصناعي
0.290.390.380.380.00184381,651183,389.8034,174,528.40دينارPRICO2فلسطين لالستثمار العقاري

4.904.904.904.900.001100490.0049,000,000.00دوالرPSE2سوق فلسطين لألوراق المالية 
9.491,6318,752,92312,442,624.28133,237,032.50-1.321.581.431.58دوالرQUDS1 بنك القدس

8.6222100,760410,701.7714,950,632.20-2.603.002.652.90دينارRSR2مصايف رام الله
11.0152,6105,108.50134,442,000.00-1.942.151.942.18دوالرSANAD2سند للموارد اإلنشائية

8.16147,26620,014.5225,900,000.00-2.582.822.592.82دوالرTIC2التكافل الفلسطينية للتأمين
20.536711,125,3322,135,116.02138,564,706.06-1.512.151.511.90دوالرTNB1البنك الوطني

7.0212143,464447,431.1949,650,000.00-3.073.503.313.56دوالرTRUST2ترست العالمية للتأمين  
6.25186233,233132,830.4019,200,000.00-0.460.650.600.64دوالرUCI1االتحاد لإلعمار واالستثمار

19.623212,524207,496.8658,956,266.60-10.4513.2010.4513.00دينارVOIC2مصانع الزيوت النباتية
13.5111351,23116,857.674,160,000.00-0.300.390.320.37دوالرWASSEL2الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

17,24386,454,791190,096,882.673,446,913,516.21 المجموع
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ملخص أداء البورصة )2020-2011(

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

201441,257181,545,154353,917,1251,444,5603,187,259,624511.77

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

201835,030185,071,060353,476,0191,454,6343,734,921,019529.35

201929,276142,827,719273,905,7621,113,4383,757,501,158525.96

202017,24386,454,791190,096,883864,0773,446,913,516471.26
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SANAD $

ELECTRODE ‹JOD›

PID ‹JOD›

TNB $

AHC ‹JOD›

-934.08%

-433.82%

-201.10%

-173.22%

-138.96%

992.67%

595.35%

571.45%

181.98%

146.04%

1700%

1200%

700%

200%

-300%

JCC ‹JOD›

ARAB ‹JOD›

OOREDOO $

NCI  $

PICO $

ملخص البيانات المدققة 2020 

ملخص االداء للبيانات المالية المدققة للعام 2020

)PALAQAR: 45عدد الشركات المفصحة )الشركة غير المفصحة

37عدد الشركات التي حققت ارباحا خالل الفترة

8عدد الشركات التي منيت بخسائر

23عدد الشركات التي شهدت تحسن في نتائجها

22عدد الشركات التي شهدت تراجع في نتائجها

11عدد الشركات التي شهدت ارتفاع في اسعار اسهمها

28عدد الشركات التي شهدت تراجع في اسعار اسهمها

الشركات الخمس األكثر تراجعا في نتائجها المالية

-934.08%SANAD $

-433.82%ELECTRODE ‹JOD›

-201.10%PID ‹JOD›

-173.22%TNB $

-138.96%AHC ‹JOD›

 في نتائجها المالية
ً
الشركات الخمس األكثر تحسنا

992.67%JCC ‹JOD›

595.35%ARAB ‹JOD›

571.45%OOREDOO $

181.98%NCI  $

146.04%PICO $
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*صافي الدخل في الجدول أعاله 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 

PALAQAR ):الربحية : باالعتماد على حصة السهم من األرباح السنوية لعام 2020 . لم تفصح الشركات التالية عن بياناتها حتى تاريخ إعداد التقرير

النتــــــائج المــــــالية المـــدققــة للشـــركات المـــــدرجة في بورصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فلســــــطين لعـــــام 2020 
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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 لألوارق المالية دقة هذا التقرير، كما ان جميع المعلومات خاضعة للتعديل دون اي اشعار (تم اعداد هذا التقرير في تاريخ 09.05.2021

النتــــــائج المــــــالية المـــدققــة للشـــركات المـــــدرجة في بورصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فلســــــطين لعـــــام 2020 

التقرير السنوي 2020

35



المتحدة لألوراق المالية

36



أخبار الهيئة والبورصة 

هيئة سوق راس المال

تعمــل الهيئــة وبشــكل حثيــث وبصفتهــا هيئــة رقابيــة فاعلــة علــى االرتقــاء بســوق رأس المــال فــي 
ــا 

ً
فلســطين وحمايــة مصالــح المتعامليــن فيــه بمــا يحقــق مبــادئ الشــفافية والعدالــة والنزاهــة وفق

الفضــل الممارســات الدوليــة، وفــي ظــل الظــروف الصحيــة الطارئــة بخصــوص فيــروس كورونــا، فقــد 
أصــدرت الهيئــة قــرارا بتمديــد موعــد االفصــاح عــن البيانــات الماليــة للربــع االول عــن العــام 2020، كمــا 

قامــت ايضــا بتمديــد فتــرة تقديــم االفصــاح عــن البيانــات الماليــة النصفيــة لعــام 2020 .

ومــن جهــة أخــرى وافقــت الهيئــة علــى نشــرة االصــدار الخاصــة بســندات تجاريــة لشــركة أبيــك بقيمــة 
74 مليــون دوالر أمريكــي.

لــدى بورصــة فلســطين بهــدف تعزيــز قــدرة  الســاري  المجلــس تعديــل نظــام اإلفصــاح  قــرر  كمــا 
المســتثمرين علــى اتخــاذ قراراتهــم االســتثمارية اســتنادا علــى معلومــات أكثــر دقــة وشــفافية.

وأقر المجلس ايضا اســتراتيجية الهيئة الخمســية ) ٢٠٢١-٢٠٢٥(، وٕاقرار البرامج والمشــاريع الرئيســية 
الستراتيجية الهيئة.

وفــي ســياق اخــر وفيمــا يخــص الشــمول المالــي فــي فلســطين إطــالق الموقع االلكتروني للشــمول 
المالــي بجهــود مشــتركة مــا بيــن الهيئــة وســلطة النقد.

قامــت هيئــة ســوق رأس المــال بتوقيــع العديــد مــن االتفاقيــات ومــذركات تفاهــم ومــن اهمهــا، 
اتفاقيــة خدمــات استشــارية مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة )IFC(، تهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى بنــاء 
خارطــة طريــق لدعــم الخدمــات الماليــة االســالمية فــي فلســطين مــن خــالل وضــع إطــار شــامل لتطويــر 
ــة ســوق رأس المــال  ــادئ الشــريعة االســالمية. كمــا أبرمــت هيئ النظــام المالــي المتوافــق مــع مب
وبوابــة اقتصــاد فلســطين التابعــة للمجلــس االقتصــادي الفلســطيني للتنميــة واالعمــار – بكــدار 
مذكــرة تفاهــم مشــتركة، تهــدف الــى التعــاون المشــترك فــي تعزيــز وتطويــر االعــالم االقتصــادي 

فيمــا يخــص القطــاع المالــي غيــر المصرفــي.

بورصة فلسطين 

اعلنــت بورصــة فلســطين ان حصيلــة توزيعــات األربــاح للشــركات المدرجــة فــي بورصــة فلســطين علــى 
مســاهميها للســنة الماليــة 2019 والتــي أعلنــت الشــركات عــن توزيعهــا خــالل العــام 2020 قــد بلغــت 
قرابــة 160 مليــون دوالر أمريكــي، بانخفــاض بلغــت نســبته %14.89 عــن توزيعــات العــام 2018 والتــي 

بلغــت مــا يقــارب 188 مليــون دوالر أمريكــي.

 مــع نهايــة العــام 2020 إلــى مــا يقــارب 2.23 
ً
وصلــت قيمــة األوراق الماليــة المملوكــة فلســطينيا

المســتثمرون  يملكهــا  التــي  الماليــة  األوراق  عــدد  وصــل  فيمــا   ،65% تقــارب  بنســبة  دوالر  مليــار 
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 %68 مــن نســبة 
ً
الفلســطينيون فــي البورصــة مــا يزيــد عــن 1.3 مليــار ورقــة ماليــة أي مــا يشــكل تقريبــا

األوراق الماليــة فــي الســوق ككل. أمــا عــدد المســاهمين الفلســطينيين فبلــغ 66,638 مســاهم، بنســبة 
تجــاوزت %95.12 متصدريــن بذلــك نســبة توزيــع الملكيــات حســب الجنســية، حيــث وصــل عــدد المســاهمين 
الكلــي الــى 70,085 مســاهم. وتجــدر اإلشــارة الــى أن االســتثمار االجنبــي فــي البورصــة قــد بلــغ قيمتــه 
قرابــة 1.2 مليــار دوالر مــا يشــكل حوالــي 630 مليــون ســهم وعــدد مســاهمين بنحــو 3,420 مســاهم 

موزعيــن علــى جنســيات مختلفــة.

ومــن جهــة أخــرى، أعلنــت بورصــة فلســطين  أنــه وبنــاء علــى المنهجيــة الســنوية المتبعــة فقــد تــم 
تعديــل عينــة الشــركات المكونــة لمؤشــر القــدس للعــام 2020. حيــث تمثــل العينــة المختــارة لهــذا العــام 

مــا نســبته %74.92 مــن القيمــة الســوقية للشــركات المدرجــة. 

الشــركات الممثلــة لعينــة مؤشــر القــدس للعــام 2020: قطــاع البنــوك والخدمــات المالية )بنك فلســطين، 
البنــك اإلســالمي الفلســطيني، بنــك االســتثمار الفلســطيني، بنــك القــدس(، قطــاع  البنــك الوطنــي، 
التأميــن ) المجموعــة األهليــة للتأميــن(، قطــاع االســتثمار ) فلســطين للتنميــة واالســتثمار „باديكــو“، 
االتصــاالت   ( الخدمــات  قطــاع  واالســتثمار(،  لإلعمــار  االتحــاد  „أيبــك،  لالســتثمار  الفلســطينية  العربيــة 
الفلســطينية، موبايــل الوطنيــة الفلســطينية لالتصــاالت، الفلســطينية للكهربــاء(، وأخيــرا قطــاع الصناعــة ) 

بيرزيــت لصناعــة األدويــة، القــدس للمســتحضرات الطبيــة(. 

مــع نهايــة العــام 2020 تــم اإلعــالن عــن بــدء مرحلــة التطبيــق الفعلــي لألنظمــة الجديــدة، فــي مقدمتهــا 
نظــام التــداول الــذي تــم توقيــع اتفاقيــة توريــده مــع شــركة „ناســدك“ فــي مطلــع العــام 2018 أن 
البورصــة قــد اتمــت كافــة التجهيــزات الالزمــة وتــم تطبيــق النســخة األوليــة مــن األنظمــة وتجريبهــا بعــد 

عمليــات الربــط النهائيــة.
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اخبار الشركات المدرجة 

)PALTEL( شركة االتصاالت الفلسطينية

أعلنــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية عــن دعمهــا لخطــة الحكومــة لمواجهــة فيــروس كورونــا بقيمــة 
نصــف مليــون دوالر أمريكــي.

واســتثمرت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية فــي شــركتي WeDeliver وReceet الناشــئتين بحيــث اشــار 
الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة بــأن اســتثمار المجموعــة فــي الشــركات الناشــئة سيســاهم فــي دعــم هــذه 
الشــركات الرياديــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، وتوفيــر فــرص عمــل لهــا فــي فلســطين وتمكينهــا 
، ووقعــت شــركة االتصــاالت العديــد مــن االتفاقيــات مــن 

ً
ــا ــر منتجاتهــا وتســويق أفكارهــا عالمي مــن تطوي

ضمنهــا اتفاقيــة شــراكة مــع  شــركة maalchat لخدمــات الدفــع اإللكترونــي  العتمادهــا قنــاة تســديد 
رســمية. و اتفاقيــة شــراكة مــع البنــك االســالمي الفلســطيني  لتزويــد البنــك بخدمــات الحلــول التكنولوجيــة 
المتكاملــة ICT وخدمــة االســتضافة فــي مراكــز بيانــات „بالتل“.وإتفاقيــة تعــاون مشــترك مــع اتحــاد شــركات 
واالتصــاالت  المعلومــات  لتكنولوجيــا  الفلســطينية  والحاضنــة  „بيتــا“،  الفلســطينية  المعلومــات  أنظمــة 

„بيكتــي، تدعــم وترعــى المجموعــة بموجبهــا، مشــاريع أنشــطة بيتــا وبيكتــي فــي الضفــة وغــزة.

)APICِ( الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار – ايبك

عقــدت الشــركة اجتمــاع هيئــة عامــة غيــر عــادي فــي مدينــة رام اللــه للمصادقــة علــى توزيــع أربــاح علــى 
مســاهمي الشــركة المســجلين بتاريــخ 20 أيــار 2020 بنســبة %13.48 مــن رأس المــال المدفــوع أليبــك 
والبالــغ 89 مليــون دوالر أمريكــي كمــا بتاريخــه، منهــا %6.74 أربــاح نقديــة بقيمــة 6 مليــون دوالر أمريكي 
و %6.74 أســهم مجانيــة عددهــا 6 مليــون ســهم وبذلــك يصبــح رأس المــال المدفــوع أليبــك بعــد توزيــع 
األســهم المجانيــة 95 مليــون دوالر أمريكــي. كمــا صادقــت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي 

علــى اصــدار ســندات قــرض جديــدة مدتهــا خمــس ســنوات عــن طريــق إكتتــاب خــاص.  

أصــدرت الشــركة العربيــة الفلســطينية لالســتثمار- أيبــك بتاريــخ 2020/06/25 ســندات قــرض جديــدة لمــدة 
خمــس ســنوات مــن خــالل إصداريــن موازييــن بعملتــي الــدوالر األمريكــي واليــورو بقيمــة إســمية إجماليــة 
73.841 مليــون دوالر أمريكــي منهــا 58 مليــون دوالر أمريكــي و14 مليــون يــورو فــي اكتتــاب خــاص، 
حيــث ســيتم اســتخدام حصيلــة اإلصــدار لســداد قيمــة الســندات الحاليــة بقيمــة 35 مليــون دوالر أمريكــي 
 إضافــة الــى ســداد قيمــة عــالوة اإلطفــاء 

ً
والمســتحقة بتاريــخ 2022/01/18 مــن خــالل إطفاءهــا مبكــرا

المبكــر لســندات اإلصــدار الحاليــة، وســداد عــدد مــن القــروض البنكيــة القائمــة علــى أيبــك وشــركاتها 
التابعــة إضافــة الــى تمويــل اســتثمارات عامــة للشــركة. 

اجتمــاع الهيــة العامــة غيــر العــادي ل“ايبــك“ بتاريــخ 2020/12/22 تمــت المصادقــة علــى   زيــادة حصــة 
شــركة ابيــك  فــي شــركتها التابعــة، شــركة يونيبــال للتجــارة العامــة م.خ.م. مــن خــالل شــراء أســهم 
مملوكــة مــن قبــل احــد المســاهمين، بحيــث يصبــح رأســمال الشــركة المســجل والمدفــوع )96,200,000( 
ســتة وتســعون مليــون ومئتــان ألــف دوالر امريكــي. و المصادقــة علــى رفــع رأســمال الشــركة المصــرح 
بــه مــن )100,000,000( مئــة مليــون دوالر أمريكــي إلــى )125,000,000( مئــة وخمســة وعشــرون مليــون 

دوالر أمريكــي بقيمــة اســمية 1.00 دوالر أمريكــي لــكل ســهم.
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 )PADICO( شركة  فلسطين للتنمية واالستثمار – باديكو

وقعــت الشــركة اتفاقيــة حــول ترخيــص مشــروع إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــة الشمســية لمدينــة 
غــزة الصناعيــة، وذلــك خــالل اجتمــاع ضــم مجلــس إدارة الهيئــة. قــد بلغــت تكلفــة المشــروع مــا يزيــد عــن 
10 مليــون دوالر، وســيتولد عنــه 7,3 ميجــاواط، وسيســتفيد المســتثمرين داخــل المدينــة الصناعيــة مــن 
المشــروع بشــكل حيــوي. والفائــض الناتــج ســيعود لشــركة توزيــع الكهربــاء فــي غــزة دون مقابــل حتــى 
يتــم االســتثمار بكامــل المصانــع والمســاحة فــي المدينــة الصناعيــة. وتــم االشــارة إلــى أن ســعر كيلــو 

وات الواحــد هــو 60 أغــورة فقــط للمســتثمر.

مــن جهــة أخــرى، وقعــت باديكــو جامعــة بيرزيــت اتفاقيــة شــراكة واســتثمار لتطويــر مبنــى تجــاري فــي 
شــارع اإلرســال وســط مدينــة رام اللــه. وسيشــمل المبنــى بعــد تجهيــزه ســبعة طوابــق تضــم محــالت 
تجاريــة ومكاتــب للجامعــة بمســاحة إجماليــة تصــل إلــى 2800م2، ويأتــي هــذا المبنــى كإضافــة وتوســعة 

لمكاتــب الجامعــة مــع المحافظــة علــى المبنــى القديــم فــي الموقــع مــن الناحيــة األثريــة. 

)BOP( بنك فلسطين
 للســيد رشــدي الغاليينــي الــذي قــدم 

ً
 للبنــك خلفــا

ً
 عامــا

ً
تــم تعييــن  الســيد محمــود الشــوا كمديــرا

اســتقالته. كمــا عيــن مجلــس إدارة شــركة PalPay لحلــول الدفــع اإللكترونــي، إحــدى شــركات مجموعــة 
 للشــركة.

ً
 عامــا

ً
بنــك فلســطين، الســيد معاويــة القواســمي مديــرا

ووقــع البنــك مــع البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة اتفاقيــة تعــاون مشــترك لدعــم المشــاريع 
الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر ورائــدات األعمــال فــي فلســطين مــن خــالل تقديــم حزمــة تمويــل بقيمــة 15 

مليــون دوالر أمريكــي مــن خــالل بنــك فلســطين.

كمــا أعلــن بنــك فلســطين والشــركة الوطنيــة لصناعــة األلمنيــوم والبروفيــالت/ نابكــو، إحــدى شــركات 
مجموعــة „أبيــك“، ائتالفهمــا فــي تأســيس شــركة „قــدرة“ للعمــل فــي مجــاالت الطاقــة المتجــددة. 

كمــا صادقــت الجمعيــة العموميــة للبنــك علــى زيــادة راســمال البنــك بتوزيــع أربــاح بنســبة %2 مــن رأس 
المــال المدفــوع بمــا يعــادل 4,080,000 دوالر أمريكــي كأســهم مجانيــة. 

)QUDS( بنك القدس
وقــع البنــك العديــد مــن االتفاقيــات ومــن ضمنهــا اتفاقيــة تعــاون اســتراتيجي مــع شــركة مالتشــات 
لخدمــات الدفــع االلكترونــي  إلطــالق تطبيــق محفظــة الكترونيــة تهــدف إلــى تقديــم خدمــات ماليــة 
 مذكــرة تفاهــم مــع شــركة الشــديد للخدمــات 

َ
البنــك أيضــا ــع 

ّ
وحلــول للمدفوعــات الرقميــة. كمــا وق

التعليميــة والتدربيــة ُممثــل جامعــة واشــنطن فــي فلســطين تهــدف إلــى تقديــم تســهيالت للطلبــة 
الفلســطينيين. باالضافــة الــى اتفاقيــة رعايــة مــع شــركة „uMake“ لإلستشــارات والتدريــب لدعــم رواد 

األعمــال والشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي فلســطين.

كمــا اقــرت الهيئــة العامــة للبنــك توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أرباحــا بقيمــة 8.410.365 مليــون دوالر 
شــكل مانســبتة %9.33 مــن رأس المــال، بحيــث تــوزع أرباحــا نقديــة علــى المســاهمين بنســبة %6 

ُ
والتــي ت

و %3.33 أســهم مجانيــة. 
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)ISBK( البنك االسالمي الفلسطيني

 
ً
 عامــا

ً
أعلــن مجلــس إدارة البنــك عــن تســلم المصرفــي عمــاد الســعدي مهــام منصبــه الجديــد مديــرا

للبنــك وذلــك بعــد مصادقــة ســلطة النقــد الفلســطينية علــى ترشــيحه مــن قبــل المجلــس. فيمــا حصــل 
 PCI DSS البنــك اإلســالمي الفلســطيني علــى شــهادة االمتثــال لمعاييــر أمــن بيانــات بطاقــات الدفــع

ــات العمــالء. ــة بيان ــد يســجله البنــك فــي مجــال أمــن وحماي وذلــك فــي إنجــاز جدي

 .Jawwal Pay ووقع  البنك االسالمي الفلسطيني اتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للدفع اإللكتروني

ضمــن المســؤولية االجتماعيــة للبنــك تــم االنتهــاء مــن أعمــال إنشــاء 12 محطــة لتحليــة الميــاه فــي قطــاع 
غــزة، فــي مشــروع جــرى تنفيــذه علــى مــدار الســنوات األخيــرة وشــمل مناطــق مختلفــة مــن القطــاع 

يعانــي المواطنــون فيهــا مــن نقــص فــي الميــاه الصالحــة للشــرب.

)PIBC( بنك االستثمار الفلسطيني

 وقــع البنــك ومؤسســة فاتــن لالقــراض والتنميــة ،  اتفاقيــة تعــاون لقبــول دفــع االقســاط من مســتفيدي 
 بواســطة تطبيــق المحفظــة االلكترونيــة Cash Cab الــذي طوره البنك.

ً
مؤسســة فاتــن الكترونيــا

 )AIB( البنك االسالمي العربي

حصــل البنــك علــى جائــزة افضــل بنــك اســالمي فــي فلســطين للعــام 2020 وفــق اربعــة مؤسســات 
.IFN و emeafinance و World Finance و Global Finance عنــى بتقييــم المصــارف و هــي

ُ
عالميــة ت

شركة ترست العالمية للتأمين

أقرت الهيئة العامة توصية مجلس االدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة %5 من رأس مال الشركة.

شركة التأمين الوطنية

أقــرت الهيئــة العامــة توصيــة مجلــس االدارة توزيــع أربــاح نقديــة بواقــع %20 مــن القيمــة االســمية 
للســهم بمبلــغ إجمالــي قــدره 3,000,000 دوالر أمريكــي.

)TIC( شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

 بأعمــال مديــر عــام شــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن، خلفــا للســيد 
ً
عيــن الســيد ريــاض األطــرش، قائمــا

جمــال عــواد، الــذي أنهــى مهــام عملــه مؤخــرا، لوصولــه لســن التقاعــد.
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توزيعات ارباح الشركات المدرجة 
في بورصة فلسطين عن السنة 

المالية 2019

اسهم المجانية التوزيعات النقدية رمز التداولاسم الشركة #

 APIC6.74% 6.74% العربية الفلسطينية لالستثمار „أيبك“1

-PIIC7.50% فلسطين لالستثمار الصناعي2

BOP8%2% بنك فلسطين 3

QUDS 6% 3.33% بنك القدس4

AIB4.70%4.18% البنك االسالمي العربي 5

-PIBC  4% بنك االستثمار الفلسطيني6

ISBK- 3.9% بنك اإلسالمي الفلسطيني 7

-NIC20% التأمين الوطنية 8

-TRUST5% ترست العالمية للتأمين 9

- MIC 2.5% المشرق للتأمين 10

- PALTEL40%االتصاالت الفلسطينية11

- PEC 15% الفلسطينية للكهرباء 12

- BPC% 22 بيرزيت لصناعة األدوية 13

- JPH10% القدس للمستحضرات الطبية 14

- GMC6% مطاحن القمح الذهبي 15

- AZIZA10% دواجن فلسطين 16

-  BJP15% بيت جاال لصناعة األدوية 17

- VOIC60% مصانع الزيوت النباتية 18

- APC40% العربية لصناعة الدهانات 19

 -ELECTRODE 6% مصنع الشرق لاللكترود 20

الوطنيه لصناعة األلمنيوم 21
والبروفيالت - نابكو

NAPCO5%-

-PHARMACARES8%دار الشفاء لصناعة االدوية 22

-NSC5%مركز نابلس جراحي التخصصي 23
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رمز التداولاسم الشركة 
التوزيعات 
النقدية 

 اسهم 
المجانية 

APIC7.5%9.15% العربية الفلسطينية لالستثمار „أيبك“1

-UCI2.5% االتحاد لالعمار واالستثمار2

BOP4.0%1.00% بنك فلسطين 3

QUDS4.5%3.50% بنك القدس4

AIB2.90%3.67% البنك االسالمي العربي 5

ISBK-6.25% بنك اإلسالمي الفلسطيني 6

-PSE4.0% سوق فلسطين لالوراق المالية 7

NIC22.5%15.00% التأمين الوطنية 8

 TRUST10.00% ترست العالمية للتأمين 9

-TIC15.0% التكافل الفلسطينية للتأمين10

GUI10.0%5.00% العالمية المتحدة للتأمين 11

PICO-25.00% فلسطين للتأمين12

MIC2.50%5.77% المشرق للتأمين 13

-PALTEL30.0%االتصاالت الفلسطينية14

-PEC10.0% الفلسطينية للكهرباء 15

-NSC5.0% مركز نابلس الجراحي التخصصي 16

BPC15.0%2.00% بيرزيت لصناعة األدوية 17

 JPH8.0% القدس للمستحضرات الطبية 18

-AZIZA18.0% دواجن فلسطين 19

 BJP10.0% بيت جاال لصناعة األدوية 20

NAPCO-9.38% الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت“نابكو“21

-NCI10.0%  الوطنية لصناعة الكرتون 22

-VOIC50.0% مصانع الزيوت النباتية 23

-APC40.0% العربية لصناعة الدهانات 24

توزيعات ارباح الشركات المدرجة 
في بورصة فلسطين عن السنة 

المالية 2020

التقرير السنوي 2020

43



        
     31    2020  

)   (  

   
     

  

    
31    

2020  
31    2019  

)  21( 
1   2019  

  )21(  
           

            
     )5(  118,209 82,837  103,547 

   (6) 149,018  169,507  181,439  
    (7) 69,548  69,548  139,095  

     336,775  321,892  424,081  
       

       
       

   (8) 1,424,756 6,495  8,700 
     ُ  (9) 1,397,478  1,110,960  1,118,145  

     (10) 1,472,439  3,072,584  2,000,990  
    4,294,673  4,190,039  3,127,835  

    4,631,448  4,511,931  3,551,916  
       

         
        

   (1) 2,834,000 1,500,000  1,500,000 
   (11) 161,532  161,532  161,532  

  )1,084,734 (  )933,054 (  )757,476 (  
    1,910,798  728,478  904,056  

 
       

          
  (5)  99,397 66,520  86,722 
      (12) 229,392  206,678  238,455 

    328,789  273,198  325,177  
       

         
  (5)  33,161 20,202  16,825 

     (13) 2,358,700  3,490,053  2,305,858  
    2,391,861  3,510,255  2,322,683  

    2,720,650  3,783,453  2,647,860  
       4,631,448  4,511,931  3,551,916  

 
-       ) 8 - 28 ً  (       . 
-          )4 - 28 (    ِ      ---------------

-      .  
 
 
 
  

  
          

          
  
  
 

القوائم المالية للشركة المتحدة 
لألوراق المالية 

        
     31     2020  

 )     (  

5 

    
   31     

  
  

  2020  
2019 

   )21(  
 

     (14) 368,805 491,567 
         (14) (30,550)  (27,849) 

       338,255  463,718  
       

    (16) (443,783) (536,462) 
     (261,960)  )161,932 (  

       24,940  1,303 
     )342,548 (   )233,373 (  
  ،  (15) 56,656  65,111 

   )8(  4,776  - 
 )(          

    )8(  137,330  )2,205 ( 

    )5(  (7,894) (5,111) 
        (151,680) )175,578 ( 
      -  -  
    (151,680)  (175,578) 

      - -  
     )151,680 (   )175,578 (  

  
  

-      ) 8 -28 ( ً       . 
  

المتحدة لألوراق المالية

44



        
     31     2020  

 )     (  

5 

    
   31     

  
  

  2020  
2019 

   )21(  
 

     (14) 368,805 491,567 
         (14) (30,550)  (27,849) 

       338,255  463,718  
       

    (16) (443,783) (536,462) 
     (261,960)  )161,932 (  

       24,940  1,303 
     )342,548 (   )233,373 (  
  ،  (15) 56,656  65,111 

   )8(  4,776  - 
 )(          

    )8(  137,330  )2,205 ( 

    )5(  (7,894) (5,111) 
        (151,680) )175,578 ( 
      -  -  
    (151,680)  (175,578) 

      - -  
     )151,680 (   )175,578 (  

  
  

-      ) 8 -28 ( ً       . 
  

التقرير السنوي 2020

45



إخالء مسؤولية:

تــم اعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل الشــركة المتحــدة لــالوراق الماليــة لغايــات توفيــر المعلومــات فقــط 
، و ال يجــب اعتبارهــا 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 و األراء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة قــد تــم نشــرها بحســن نية و قد تم 
اســتيفاءها مــن مصــادر موثوقــة، و أن الشــركة غيــر مســؤولة عــن صحــة و دقــة المعلومــات الــواردة 
أدنــاه ، حيــث أن هنــاك مخاطــر فــي جميــع أنــواع االســتثمار. و عليــه فــان الشــركة و موظفيهــا ال 
يتحملــون أيــة مســؤوليه عــن أي خســارة أو ضــرر قــد ينشــأ عــن االســتناد لبعــض أو جميــع المعلومــات 

الــواردة فــي هــذا التقريــر .

المقر العام 

مدينة روابي  – فلسطين 

عمارة المكاتب، الطابق االول 

هاتف 2423090-02 ، فاكس 02-2423091

Info@unitedco.ps

فرع نابلس

الدوار، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق السادس                                                                      

هاتف 2393090-09 ، فاكس 09-2393091 

فرع بيت لحم 

شارع القدس الخليل، عمارة النتشة، الطابق األرضي 

هاتف 2753090-02 ، فاكس 02-2753080

فرع غزة 

الرمال، شارع الشهداء، شاطئ الصيادين، عمارة أبو 
رمضان، الطابق الخامس

هاتف  2833090-٠٨ ، فاكس 2833000-٠٨

حسابات الشركة لدى البنوك 

البنك العربي 655445

بنك فلسطين 225025

بنك القاهرة عمان 139920

بنك االستثمار الفلسطيني 43720

بنك القدس 43965

البنك الوطني 3970

البنك االسالمي العربي 1210415

البنك العقاري المصري 610606

 البنك العربي – فرع الدوار الخامس، عمان - االردن 106838
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