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من نحن
الركــة املتحــدة لــأوراق املاليــة تعتــر إحــدى الــركات الرائــدة يف مجــال 
الوســاطة املاليــة يف فلســطني. وهــي إحــدى رشكات مجموعــة رشكــة مســار 
العامليــة. فمنــذ انطالقتهــا عــام 1996، لــم تتوقــف يومــاً عــن ســعيها إىل 
ــة  ــة الكامل ــاطة املالي ــات الوس ــر خدم ــق توف ــن طري ــا ع ــاء عمالئه إرض
ــة  ــة والعاملي ــات اإلقليمي ــن البورص ــد م ــطني والعدي ــة فلس ــم يف بورص له
ــي(  ــوق االمريك ــعودية والس ــارات، الس ــواق االم ــر، أس ــر، قط )األردن، م

ممــا يمكنهــم مــن تحقيــق أهدافهــم املاليــة واالســتثمارية.

حملــت الركــة طــوال الســنوات املاضيــة شــعار “ كــن مطمئنــاً “ ليعكــس 
حرصهــا عــى تلبيــة احتياجــات املســتثمرين وتنميــة اســتثماراتهم ويعكس 
ايمانهــا بحــق املســتثمر الدائــم يف الحصــول عــى االفضــل. شــعار “ كــن 
ــن  ــة بی ــة املتبادل ــزز الثق ــات ع ــن سياس ــه م ــق عن ــا انبث ــاً “ وم مطمئن
الركــة ورشكاء العمــل ويف مقدمتهــم املســتثمرين الذيــن وضعــوا ثقتهــم 
بهــا، فالركــة املتحــدة تحــرص أن تقــدم ملســتثمريها املعلومــات والتقارير 
املحدثــة واملوثوقــة  التــي تعتمــد عــى أداء ونتائــج الــركات، كمــا تلتــزم 
الركــة العمــل بنهــج تجنــب املخاطــر الــذي  زاد مــن هــذه الثقــة املتبادلة 

وعــزز شــعار “كــن مطمئنــاً”.

ــن  ــق كل مواط ــو ح ــايل” ه ــتمال امل ــأن “ االش ــن بـ ــدة تؤم ــة املتح الرك
الحصــول عــى الخدمــة االســتثمارية املناســبة لــه وتعزيــز وصــول كافــة 
ــدة  ــة املتح ــذا فالرك ــة، ل ــات املالي ــات واملنتج ــع إىل الخدم ــات املجتم فئ
ــة يف فلســطني،  هــي األوســع انتشــاراً عــى صعيــد رشكات الوســاطة املالي
ــا  ــا تقــدم خدماته ــي، فإنه ــة رواب ــة اىل مقرهــا الرئيــس يف مدين فباإلضاف

ــزة. ــة غ ــم ومدين ــت لح ــس وبي ــن نابل ــا يف كل م ــالل فروعه ــن خ م

ــي  ــيج الوطن ــن النس ــزأ م ــزء ال يتج ــا ج ــرى أنه ــدة ت ــة املتح الرك
الفلســطيني، وتــرى أن مشــاركتها املجتمعيــة هــي مــن صلــب واجباتهــا، 
ــد  ــع العدي ــبيك م ــم والتش ــرات تفاه ــع مذك ــة بتوقي ــت الرك ــذا قام ل
ــة  مــن املؤسســات والجامعــات الفلســطينية، وتشــارك يف املؤتمــرات املحلي
ــا، وتســتثمر يف  ــن يف مقراته ــة ومتدربــني وزائري ــة، وتســتقبل طلب والدولي
التوعيــة االســتثمارية بالراكــة مــع مؤسســات أخــرى، تســعى مــن خــالل 
ذلــك اىل التعريــف ببورصــة فلســطني وجــدوى االســتثمار يف االوراق املاليــة.   

املصداقيــة واألمانــة والشــفافية هــي أعمــدة ثقافــة إدارة الركــة املتحــدة 
ــن  ــرس م ــق متم ــة فري ــذه الثقاف ــف ه ــف خل ــة. ويق ــأوراق املالي ل
ــل  ــة وح ــى مواجه ــن ع ــة القادري ــاطة املالي ــال الوس ــني يف مج املتخصص
ــذروة  ــة إىل ال ــوغ الرك ــا أدى إىل بل ــتثمارية، مم ــات االس ــاكل املتطلب مش
مــن حيــث الســمعة واإلســم. فبحــث الركــة املســتمر عــن اإلدارة القويــة 
والرؤيــة الثاقبــة لأعمــال الواعــدة واملحفــزات الفريــدة القــادرة عــى تنمية 
ثــروات عمالئهــا, مــا هــو إال ســبيل آخــر أدى إىل نجــاح الركــة وتفوقهــا.

تلتــزم الركــة املتحــدة بكافــة القوانــني واللوائــح والتوجيهــات الصــادرة 
ــذا  ــطني، ه ــة فلس ــطينية وبورص ــال الفلس ــوق رأس امل ــة س ــن هيئ ع
ــم  ــراءات تنظي ــات وإج ــر سياس ــة بتطوي ــام إدارة الرك ــة إىل قي باإلضاف
ــة  أعمــال الركــة وعالقاتهــا مــع عمالئهــا ورشكائهــا والجهــات التنظيمي

ــة. املختص
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رؤيتنا

رسالتنا

قيمنا

ــتثمار يف  ــل لإلس ــار األمث ــوان األول و الخي ــون العن أن نك
ــة .  ــواق املالي األس

ــة  ــى خدم ــة ع ــأوراق املالي ــدة ل ــة املتح ــرص يف الرك نح
مســتثمرينا مــن خــالل أكــر فريــق عمــل كفــؤ يف 
فلســطني، إيمانــاً منــا بــرورة املشــاركة يف تطويــر البيئــة 

االســتثمارية . 

متعاونون: نحن جزء ال يتجزأ من املجتمع الفلسطيني و نطمح 
إىل خدمة مجتمعنا و مستثمرينا بأفضل طريقة ممكنة.  

ملتزمون: بقوانني و تعليمات هيئة سوق رأس املال و بورصة 
فلسطني.                                                     

مهنيون: لدينا أفضل فريق عمل يف فلسطني لخدمة املستثمرين 
بأفضل طريقة ممكنة و ذلك بالتدريب والتعليم املستمر .

الركات  مع  و  الفلسطينية  املالية  الركات  مع  متواصلون: 
العاملية للمساهمة يف  تطوير القطاع املايل. 

العمل  اإلبتكار و ذلك إلستمرارية  التجديد و  نحو  منفتحون: 
بما يناسب التطورات املالية املحلية و العاملية .

عملنا يحمل رسالة  بأن  إيماننا  وذلك من خالل  ذوي مبادئ: 
إنسانية  وإستثمارية يف آن واحد.

مهتمون: بأن تكون رشكتنا هي الخيار األول للمستثمرين .

و  لالستثمار  ومستعدون  العمل  من  املجال  هذا  يف  مؤمنون: 
االستمرار فيه.
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دوائرالشركة

فروع الشركة

األسواق التي نعمل بها

المدقق الخارجي 

 المستشار القانوني
خدمات الشركة

دائرة العناية بالزبائن و خدمات اإليداع و التحويل 	 

دائرة األبحاث و تطوير األعمال	 

دائرة التداول	 

دائرة االمتثال	 

الدائرة المالية 	 

الدائرة اإلدارية  	 

باالضافة  إلــى المقــر الرئيســي فــي مدينــة روابـي، 
للشـركة ثالثة فـروع فـي كل مـن نابلـس، بيــت لحــم 

وغــزة.

تعمل الشركة المتحدة في األسواق المالية لكل من 
فلسطين واألردن وأسواق اإلمارات وقطر ومصر 

والسعودية والسوق االمريكي 

EY - Ernst & Young Middle

اتقان للخدمات االستشارية

الشركة مرخصة من قبل هيئة سوق راس المال 	 
الفلسطينية للخدمات التالية: التداول لحسابه،  
التداول لحساب الغير، مدير اصدار، أمين اصدار 

مدير محافظ، والتداول في اسواق خارجية. 

التداول في بورصة فلسطين. 	 

التداول في العديد من  األسواق اإلقليمية 	 
والعالمية.

التداول االلكتروني من خالل الكمبيوتر والهواتف 	 
الذكية في بورصة فلسطين وعدد من البورصات 
االقليمية والعالمية، بما فيها االسواق االمريكية. 

خدمة الرسائل القصيرة )SMS( وااليميل الطالع 	 
المستثمرين على حساباتهم و تنفيذاتهم.

تقارير يومية ودورية تلخص اداء بورصة فلسطين 	 
وبورصات أخرى.



البلدة القديمة | الخليل



8

التقــريـر السـنـوي التقــريـر السـنـوي 20212021

ــرة  ــزاً يف مس ــر تمي ــوام األكث ــد األع ــام 2021 أح ــد كان الع لق

ــها  ــي عاش ــتثنائية الت ــروف االس ــم الظ ــدة، رغ ــا الرائ رشكتن

ــة  ــات جائح ــة تداعي ــع، نتيج ــم أجم ــب والعال ــا الحبي وطنن

ــة  ــة ومالي ــرات اقتصادي ــن تأث ــا م ــب عليه ــا ترت ــا وم كورون

ــى  ــة ع ــات االقتصادي ــت كل القطاع ــة أصاب ــة عميق واجتماعي

ــواء. ــٍد س ح

تمكنــت الركــة املتحــدة يف هــذا العــام مــن تطويــر ذاتهــا وتحقيــق 

ــة  ــات مالي ــال خدم ــالل إدخ ــن خ ــا م ــدة يف خدماته ــة جدي انطالق

ــة  ــف الذكي ــر الهوات ــداول ع ــة الت ــالق خدم ــا إط ــدة يف مقدمته جدي

ــم  ــت رشكتك ــا وقع ــة، كم ــة والعاملي ــواق اإلقليمي ــن األس ــد م يف العدي

ــة  ــة العــام 2021 عقــداً إلدخــال منظومــة عمــل إلكرتوني ــل نهاي وقب

ــة. متكامل

ــاطة  ــهده رشكات الوس ــذي تش ــر ال ــور الكب ــم التط ــدرك رشكتك ت

ــال  ــز أعم ــدور يف تعزي ــا ال ــي له ــة الت ــات الهائل ــة، والتقني العاملي

ــدم  ــذا التق ــة ه ــدة إىل مواكب ــة املتح ــدف الرك ــك ته ــداول، وبذل الت

والتطــور عــر إطــالق هــذه الخدمــات للتســهيل عــى الزبائــن، إضافــة 

إىل عملهــا عــى إطــالق خدمــات جديــدة يف العــام 2022 لتكــون بذلــك 

ــة. ــة اإلقليمي ــهم واألوراق املالي ــات رشكات األس ــن كري م

املستثمرين الكرام

ــام 2006  ــذ الع ــواً ملحوظــاً هــو األفضــل من ــام 2021 نم ــهد الع ش

يف أعمالنــا، كمــا تظهــر البيانــات املاليــة للركــة املتحــدة، والتــي مــا 

ــي تحــى  ــر والخــرة املرتاكمــة الت ــوال الجهــد الكب كانــت لتتحقــق ل

بهــا طاقــم الركــة منــذ نشــأتها وحتــى اليــوم، جنبــاً إىل جنــب مــع 

التعــاون والتكامــل والتوافــق يف األداء بــني الطاقــم واإلدارة التنفيذيــة 

مــع مجلــس إدارة الركــة.

ــدم  ــاح والتق ــن النج ــد م ــدة إىل املزي ــة املتح ــع الرك ــاً، تتطل وختام

ــاج إىل  ــذ 25 عامــاً، مدركــة أن النجــاح يحت يف مســرتها املســتمرة من

ــم  ــق إال بدع ــن يتحق ــذي ل ــاء واإلرصار، وال ــذل والعط ــن الب ــد م املزي

مســتثمرينا األعــزاء وثقتهــم الكبــرة بنــا، والتــي تعتــر صمــام نجــاح 

للركــة واســتثماراتها، وكلنــا أمــل أن نلقاكــم يف العــام القــادم بمزيــد 

مــن النجاحــات واإلنجــازات.

ولكم أطيب األمنيات

كلمة رئيس مجلس االدارة: 

جعفر ابولبده
رئيس مجلس اإلدارة

يسعدني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للعام 2021، لنطلعكم على معالم عامٍ مضى من 
اإلنجازات والتحديات.
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السيد جعفر حسن ابراهيم ابولبده
رئيس مجلس اإلدارة

امجد يوسف محمود حسون
عضو مجلس ادارة

ايهاب “محمداديب” ناصر خالدي
عضو مجلس ادارة

مديــــر اســــتثمار فــــي شــــركة مســــار العالميــــة بخبــــرة تزيــــد عــــن 10 ســــنوات فــــي مجــــال االستثمار 
والتحليــــل المالــــي، عمــــل ســــابقا فــــي شـــركة ســـراج الدارة صناديـــق االســتثمار – أول شـــركة إدارة 
صناديـق اســتثمار فــي فلســطين، والتــي أدارت صنــدوق ســراج فلســطين 1 ،الــذي بلغــت قيمتــه 

90 مليــــون دوالر مخصصــــة لالستثمار فــــي الشــــركات الفلســــطينية. 

الســــيد أبــــو لبــــدة متخصــــص بهيكلــــة الصفقــــات والتقييــــم والنمذجــــة الماليــة والتحليــل المالــي، 
وتبلــــغ حاليًا القيمة الســوقية لشــركات المحفظــــة االســتثمارية التــــي يديرهــــا أكثــــر مــــن 30 مليــــون 
دوالر أمريكــــي، ويعمــــل فيهــــا أكثــــر مــــن 300 موظــــف فــــي مختلــف القطاعــات مثــــل تكنولوجيــا 

المعلومــــات واالتصــاالت، الخدمــــات الزراعيــــة والماليــــة.

 وهــــو حاصــــل علــــى درجــــة البكالوريــــوس فــــي هندســــة أنظمــــة الحاســـوب مـــن جامعـــة بيرزيـــت، 
وماجســـتير إدارة االعمال التنفيذيـــة  )EMBA ( مــــن جامعــــة نــــورث وســــترن االمريكية، كمــــا يحمــــل 

 .)CFA( شــــهادة المحلــــل المالــــي المعتمــــد

ــو  ــل باديكــ ــام 1999 ،ويمثــ ــذ العـ ــا منـ ــم اليهـ ــة حيـــث انضـ ــو القابضـ ــه لباديكـ رئيـــس االدارة  الماليـ
فــــي العديــــد مــــن مجالــــس إدارة الشــــركات الحليفــــة والتابعــــة لهــــا، ويحمــل شــــهادة البكالوريــوس 
فــــي المحاســــبة مــــن جامعــــة بيــــر زيــــت، وشــــهادة الماجســــتير فــــي تمويــل الشــــركات مــن جامعــة 

ليفربــــول البريطانيــــة.

رئيـس قسـم التكنولوجيـا فـي شـركة بيتـي للتطويـر العقـاري. يتمتـع إيهـاب بخبـرة كبيـرة فـي االدارة 
العامـــة واالبتكار  وتطويـــر المشـــاريع. اكتســـب خبـــره متنوعة على مدار العشـرين عامًا الماضيـة حيـث 
اضطلـــع بـــأدوار رئيســـية فـــي تطويـــر المؤسســـات. مســـؤول فـــي العديـــد مـــن مناصبـــه عـــن تطويـــر 
وتحفيـز وإدارة فـرق متعـددة التخصصـات، وإدخـال أسـاليب جديـدة فـي تسـريع العمـل، مثـل المـدن 

الذكيـة والـــذكاء االصطناعي.

إيهــــاب عضــــو مجلــــس إدارة مؤسســــة روابــــي، وهــــي مؤسســــة غيــــر ربحيــــة تهــــدف إلــــى تعزيـــز 
نمـــوذج المدينـــة للتنميـــة االجتماعية والثقافيـــة واالقتصادية. واحتضـان حـي لريـادة االعمال واالبتكار 

الــــذي يحافــــظ علــــى التــراث الفريــــد لفلســطين.

أعضاء مجلس اإلدارة:



راسم “محمد سعيد” راسم كمال
عضو مجلس ادارة 

فضل نعيم فضل عبدالرحمن
عضو مجلس ادارة

االستاذ راســــم حاصــــل علــــى درجــــة البكالوريــــوس فــــي القانــــون مــــن الجامعــــة االردنية، ودرجتـــي 
ــن  ــات االمريكيــة، مختـــص بقوانيــ ــن الجامعـ ــال MBA مـ ــون LLM وادارة اعمـ ــي القانـ ــتير فـ ماجسـ
ــاركوه – محامـــون  ــال ومشــ ــركة كمــ ــريك الرئيــــس لشــ االعمــال Business Law، مؤســــس والشــ
ومستشـــارون قانونيـــون ومقرهـــا مدينـــة البيرة-فلســـطين، شـــارك فـــي صياغـــة العديــــد مــــن 

ــا مشــــروع قانــــون الشــــركات. التشــــريعات ومنهــ

ــا  ــنوات. يشــــغل حاليــ ــد علــــى 9 ســ ــرة تزيــ ــات بخبــ ــة وتحليــــل البيانــ مختــــص فــــي العلــــوم الماليــ
مســـاعد مديـــر االستثمار فـــي مجموعـــة مســـار العالميـــة، كمـــا وعمـــل ســـابقا كمحلـــل مالـــي اول فـي 
مجموعـــة اوريـــدو لالتصاالت. أشـــرف علـــى تنفيـذ العديـد مـــن المشـاريع لمجموعـة مسـار ومجموعـة 
اوريـــدو وشـــركة ســـراج، باالضافة الـــى عقـــد العديـــد مـن ورشـــات العمل والتدريبـات فـي العديـد مـن 
المؤسســـات علـــى تحليـــل البيانـــات وتطويـــر االعمال . يحمـــل السـيد فضـل نعيـــم شـهادة الماجسـتير 
فـي االقتصاد وشـهادة البكالوريـوس فـي العلــوم الماليــة مــن جامعــة بيرزيــت، كمــا ويحمــل عــدة 
شــــهادات عالميــــة فــــي االستثمار والعلــــوم الماليــــة وتحليــــل البيانــــات كان اخرهــــا شــــهادة المحلــــل 
المالــــي المعتمــــد )CFA ( وشــــهادة المحاســــب االداري المعتمــــد )CMA (وهــــو عضــــو فــــي معهــــد 
االوراق  الماليــة فــي لنــدن )CISI (كمــا واكمــل عــدة برامــج مهنيــة فــي علــم البيانــات مــن معهــد 

شــــركة مايكروســوفت.
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مستثمرينا الكرام..

تحيه طيبه وبعد,

ــام  ــنوي لع ــا الس ــم بتقريرن ــل معك ــدد التواص ــوم نج ــن الي ــا نح ه

ــاً  ــب اقتصادي ــل االصع ــب ، ب ــام صع ــد ع ــي بع ــذي يأت 2021, ال

ــا  ــا وم ــة كورون ــم، جائح ــه لديك ــباب املعروف ــك لالس ــاً ،وذل وصحي

تبعهــا وتأثرهــا عــى الوضــع االقتصــادي العاملــي وانعكاســاته عــى 

ــا. منطقتن

نحــن اليــوم يف الركــة املتحــده لــالوراق املاليــه نحقــق نجاحــاً باهراً، 

ــن 10  ــر م ــذ أكث ــة من ــل للرك ــو االفض ــام 2021 ه ــد كان الع فق

ســنوات عــى مســتوى ربحيــة الركــة، والــذي تحقــق بفضــل احجام 

ــى  ــل ع ــي نعم ــة، والت ــا الرك ــل به ــي تعم ــواق الت ــداول يف االس الت

ــتثماراتهم.  ــم اس ــادة وتعظي ــل زي ــن أج ــتثمرينا م ــام مس ــا ام فتحه

ــواق  ــن اس ــل الركــة يف كل م ــوق فلســطني تعم ــة لس فباالضاف

االمــارات والســعوديه واالردن ومــر وقطــر والســوق االمريكــي. كل 

ذلــك مــن أجــل ايجــاد الفــرص املناســبه ووضعهــا امــام مســتثمرينا .

كان عــام 2021 عامــأ مميزاًعــى مســتوى الخدمــات املقدمــه والتوجــه 

نحــو ادخــال خدمــات الكرتونيــه جديــدة، ومــن ذلــك اطــالق منصــة 

التــداول االلكرتونــي لالســواق العامليــه بحيــث يتيــح التطبيــق 

للمســتثمر ويف اي وقــت وبــأي لحظــه مــن وضــع اوامــره بيعــاً ورشاًء 

مــن خــالل هاتفــه املحمــول, ومتابعــة اســتثماراته لحظــه بلحظــه.

ــتثمرينا  ــا؛ مس ــكل  رشكائن ــل ل ــكر الجزي ــدم بالش ــا، اود ان اتق ختام

ــكر  ــاً، والش ــا عالي ــي نقدره ــة الت ــك الثق ــا، تل ــم بن ــزاء لثقته االع

موصــول اىل هيئــة ســوق راس املــال عــى جهودهــم الحثيثــه للرقــي 

ــم  ــى جهوده ــطني ع ــة فلس ــاع االوراق املاليه،وبورص ــوض بقط والنه

ــالء. ــة العم ــاطه و خدم ــة رشكات الوس ــه يف خدم املتواصل

كلمة المدير العام: 

أحمد شحدة عمار
المدير العام
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أذينة فخري عباس
المدير االداري واالمتثالالمدير االداري واالمتثال

عبد الله كامل هماش
مدير فرع بيت لحم

ضياء طالل كمال
وسيط مالي

محمد دغيش
المدير المالي

محمد أسعد البرق
مدير فرع نابلس

عال فوزي حاج ياسين
محاسبة

دانا حسن مصري
وسيط مالي

زينب دار خليل
مدير عناية الزبائن

امجد عبدالله عالونه
مسؤول الشمال

شادي محمد شاهين
السوق االمريكي

فريق عمل الشركة المتحدة لألوراق المالية 



دالل فتحي الخليلي
محاسبه

ماهر يوسف 
موظف ابحاث

عيسى محمد الهريمي
موظف خدمات

براء محمد زكريا النتشة
موظفة ابحاث

معالي نبيل قفيشه
خدمة زبائن وتسويق

سجى ربحي غبن
امتثال

رنا سبيرو طنوس
عناية زبائن

مازن رياض خصيب
موظف خدمات

ميرنا فيكتور عبد المسيح
خدمة زبائن

هيثم مالك سليم
موظف خدمات
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مجلس
االدارة

المدير
العام

المستشار لقانوني

دائرة الشؤون
القانونية واإلدارية

الشؤون
القانونية واإلدارية

عالقات الهيئة
والبورصة

الخدمات

إدارة التداول

إدارة الفروع

قسم عناية
الزبائن

لجنة التدقيق واإلمتثال ضابط االمتثال

دائرة العمليات الدائرة المالية دائرة األبحاث
والخدمات المالية

محاسبة ومشتريات قسم األبحاث

إدارة محافظ

إدارة إصدار

الشركة المتحدة لألوراق المالية الهيكل التنظيمي  
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أداء الشركة المتحدة
لالوراق المالية عام 2021: 

حصلــت  الركــة املتحــدة لــأوراق املاليــة عــى املركــر الثانــي مــن حيــث قيــم التــداول يف بورصــة فلســطني خــالل عــام 2021. بحيــث بلغــت 
قيمــة تــداوالت الركــة يف بورصــة فلســطني 199,406,475 دوالرأمريكــي. اســتطاعت الركــة  املتحــدة الحفــاظ عــى حصتهــا الســوقية بنســبة 
تزيــد عــن %25.7 خــالل العــام.  وقامــت الركــة بفتــح 475 حســاباً جديــداً خــالل عــام 2021، ليصبــح إجمــايل عــدد الحســابات املفتوحــة 

7,010 حســاباً.
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201620172018201920202021

حجم تداوالت الشركة في بورصة 
125,010,452180,332,672118,017,028138,650,69858,921,309199,406,475فلسطين ) دوالر (

حصة الشركة من حجم التداول 
%25.71%16.93%26.91%18.54%20.04%14.50في بورصة فلسطين ) % (

ترتيب الشركة بين شركات 
المركز الثاني المركز الثانيالمركز األولالمركز الثالثالمركز الثالثالمركز الرابعاألعضاء في بورصة فلسطين

14,42025,23721,12917,56010,21318,872عدد الصفقات

عدد الحسابات المفتوحة خالل 
817571481407380475العام
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حجم تداوالت الشركة في بورصة فلسطين )دوال(
عدد الصفقات حصة الشركة من حجم التداول في بورصة فلسطين )%(



قيم تداول الشركة المتحدة لألوراق المالية في بورصة 
فلسطين خالل عام 2021 

ترتيبقيم التداول ) دوالر أمريكي(شهر

المركز  االول  22,238,284كانون الثاني

المركز االول 6,769,508شباط

المركز االول 7,707,448أذار

المركز الثاني 9,299,789نيسان

المركز االول 11,822,947أيار

المركز الثاني 27,907,455حزيران

المركز الثاني 16,472,701تموز

المركز الثاني 22,164,515اب

المركز الثاني 13,943,609أيلول

المركز االول 28,145,364تشرين األول

المركز الثالث 18,795,954تشرين الثاني

المركز  االول  14,138,901كانون األول

المركز الثاني 199,406,475خالل عام 2021

حجم تداوالت الشركة لعام 2021 )دوالر(
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مؤشر القدس و مؤشرات االسواق العربية والعالمية 
)كما في نهاية عام 2021(

حــول نشــاط العــام 2021 مقارنــة بالعــام الــذي ســبقة، شــهد مــؤرش القــدس ارتفاعــا بلــغ مــا نســبته %29.11 عــن إغــالق العــام 2020، 

مغلقــاً عنــد مســتوى 608.45 نقطــة. إذ زاد املــؤرش الرئيــي )القــدس( بــأرسع وتــرة منــذ طفــرة 2005، فيمــا بلغــت قيمــة التــداوالت أعــى 

مســتوى لهــا منــذ العــام 2017. وقــد ســجل املــؤرش أعــى قيمــة إغــالق لــه خــالل العــام 2021 عنــد مســتوى 614.17 نقطــة، بينمــا ســجل 

املــؤرش ادنــى قيمــة لــه خــالل العــام عنــد مســتوى 466.21 نقطــة.  يعــود هــذا االرتفــاع  ضمــن مســار تصحيحــي وتصاعــدي لتداعيــات 

جائحــة “كورونــا”، ومــا صاحبهــا مــن أزمــات سياســية واقتصاديــة عصفــت باالقتصــاد الفلســطيني خــالل العامــني الســابقني، لتثبــت بورصــة 

فلســطني قــدرة وكفــاءة يف التعــايف والتأقلــم مــع األزمــات املختلفــة.

امــا بالنســية ألســواق املــال يف املنطقــة العربيــة، تصــدر ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة حركــة االرتفاعــات امُلحققــة عــى مســتوى مــؤرشات أداء 

البورصــات العربيــة مــع تســجيل مؤرشهــا ارتفاعــاً بنســبة 20.66 يف املائــة بنهايــة ديســمر 2021. 

كمــا شــهدت أغلــب مــؤرشات أداء البورصــات العربيــة ارتفاعــاً يف نهايــة ديســمر مــن عــام 2021، لتواصــل محافظتهــا عــى منحنــى أدائهــا 

التصاعــدي الــذي شــهدته عــى أســاس شــهري منــذ بدايــة عــام 2021. كمــا كان إلســتمرار حركــة اإلدراجــات الجديــدة يف عــدد مــن البورصــات 

العربيــة التــي تهــدف إىل توســعة قاعــدة األســواق أثــراً ايجابيــاً عــى مــؤرشات األداء يف ظــل مواصلــة البورصــات العربيــة جهودهــا نحــو رفــع 

مســتويات الســيولة وزيــادة معــدالت التــداول، وجــذب االســتثمار األجنبــي. عــالوة عــى اســتمرار عملهــا يف إطــار تعزيــز التحــول املــايل الرقمــي، 

وتنميــة أســواق الديــن، وتفعيــل منصــات التمويــل الجماعــي. عــى الصعيــد العاملــي، عــزز تحســن أســعار النفــط العامليــة، وارتفــاع بعــض 

املــؤرشات أداء عــدد مــن األســواق املاليــة العامليــة مــن تحســن مــؤرشات أداء البورصــات العربيــة يف نهايــة شــهر ديســمر 2021.

امــا مــؤرشات األســهم العامليــة، ســاد الهــدوء األســواق العامليــة يف نهايــة عــام 2021، بعــد عــام مضطــرب ســيطرت عليــه تداعيــات متحــورات 

فــروس كورونــا الــذي لــم يســتطع العالــم التغلــب عليــه رغــم حمــالت التلقيــح. ورغــم ذلــك، فقــد شــهد عــام 2021 صعــوداً يف أســعار الســلع 

األوليــة، مــن الطاقــة واملعــادن إىل املنتجــات الزراعيــة، وســط توقعــات أن يظــل الطلــب العاملــي عــى الســلع األوليــة قويــاً يف 2022.
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الشركة المتحدة لألوراق المالية تطلق تطبيق التداول 
United Securities Co – عبر الموبايل

ــواق  ــض األس ــي وبع ــوق االمريك ــل – United Securities Co يف الس ــر املوباي ــداول ع ــق الت ــة تطبي ــأوراق املالي ــدة ل ــة املتح ــت الرك أطلق

العربيــة، وقريبــا يف باقــي االســواق. التطبيــق يتيــح لعمــالء الركــة املتحــدة املرونــة والرسعــة يف تنفيــذ أوامــر بيــع ورشاء االســهم مــن خــالل 

ــة  ــوم البياني ــذات والرس ــة، والتنفي ــعار اللحظي ــات واالس ــروض والطلب ــات الع ــى بيان ــالع ع ــد(، واإلط ــون واألندروي ــة ) األيف ــف الذكي الهوات

لأســهم، وأداء املــؤرشات الرئيســية للســوق، ومــؤرشات التحليــل الفنــي، وكذلــك االطــالع عــى حســاباتهم ومحافظهــم املاليــة يف تلــك االســواق.
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مؤشرات حول أداء بورصة فلسطين 
خالل العام 2021  

ــني  ــرات العام ــات مؤث ــدي لتداعي ــي وتصاع ــار تصحيح ــام 2021 يف مس ــداوالت الع ــة لت ــؤرشات املصاحب ــم وامل ــة القي ــع يف كاف ــداد رسي ارت

ــي  ــة الت ــية واالقتصادي ــددات السياس ــن املح ــر م ــع الكث ــن م ــراءات بالتزام ــن إج ــا م ــا تاله ــة وم ــة العاملي ــار الجائح ــل انتش ــابقني يف ظ الس

عصفــت باالقتصــاد الفلســطيني باملجمــل، ولتثبــت كذلــك قــدرة وكفــاءة ســوق األوراق املــايل الفلســطيني عــى التعــايف والتأقلــم مــع األزمــات 

املختلفــة. باإلضافــة اىل االنطالقــة الجديــدة التــي توجتهــا جهــود العــام املنــرم 2021 حيــث تــم االنتهــاء من فحــص كامــل األنظمــة اإللكرتونية 

اســتعدادا ملرحــة اإلطــالق بعــد جهــد متواصــل اســتمر ألكثــر مــن ثالثــة أعــوام مــن التطويــر والفحــص ملجمــل أنظمــة التــداول ونظــام اإليــداع 

والتحويــل، حيــث مــن املتوقــع أن يبــدأ العمــل مــن خاللــه خــالل العــام الجــاري 2022، بمــا يتيــح املجــال أمــام البورصــة لتقديــم املزيــد مــن 

املنتجــات والخدمــات للمســتثمرين فيهــا وكذلــك يوســع الخيــارات أمــام الــركات األعضــاء بتقديــم عــدد مــن الخدمــات املتميــزة لجمهورهــا.

يأتــي ذلــك يف ســياق النمــو اإليجابــي لالقتصــاد الفلســطيني بحــوايل %6 خــالل العــام 2021 مدفوعــا بتحســن مســتويات الطلــب وفقــا للبيــان 

الصحفــي املشــرتك الصــادر عــن الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد، مــع توقعاتهــم بتباطــؤ النمــو للعــام الجــاري 2022 

إذ توقعــوا بــأن تصــل نســبة النمــو خاللــه اىل %3 مدفوعــة بعــدة عوامــل أهمهــا التوقــع باســتمرار اســتقرار الوضــع الصحــي وعــدم توقــع أي 

تغــر جــدي يف الوضــع الســيايس مــع الجانــب اإلرسائيــي، باإلضافــة اىل الوضــع املــايل املتعثــر للحكومــة النابــع مــن االقتطاعــات املبــارشة مــن 

أمــوال املقاصــة مــن قبــل الجانــب اإلرسائيــي وتوقــف الدعــم الخارجــي بشــكل شــبه تــام مــن قبــل الــدول املانحــة.   

وصلــت قيمــة األوراق املاليــة اململوكــة فلســطينياً مــع نهايــة العــام 2021 إىل مــا يقــارب 2.84 مليــار دوالر بنســبة تقــارب %64، فيمــا وصــل 

عــدد األوراق املاليــة التــي يملكهــا املســتثمرون الفلســطينيون يف البورصــة مــا يزيــد عــن 1.4 مليــار ورقــة ماليــة أي مــا يشــكل تقريبــاً 69% 

مــن نســبة األوراق املاليــة يف الســوق ككل. أمــا عــدد املســاهمني الفلســطينيني فبلــغ 66,352 مســاهم، بنســبة تجــاوزت %95 متصدريــن بذلــك 

نســبة توزيــع امللكيــات حســب الجنســية، علمــا أن عــدد املســاهمني الــكي وصــل اىل 69,769 مســاهم. واســتناداً اىل البيانــات اإلحصائيــة الصادرة 

عــن مركــز اإليــداع والتحويــل يف بورصــة فلســطني، فــإن االســتثمار غــر الفلســطيني يف البورصــة قــد بلــغ قرابــة 1.57 مليــار دوالر. 

وعــر نظــرة رسيعــة، فقــد شــهد مــؤرش القــدس ارتفاعــاً كبــراً بلــغ مــا نســبته %29.11 عــن إغــالق العــام الــذي ســبقه 2020 بارتفــاع 

137 نقطــة تقريبــا، مغلقــاً عنــد مســتوى 608.45 نقطــة، يذكــر أن نســبة االرتفــاع الســنوي هــذه هــي األعــى منــذ العــام 2005 حيــث ارتفــع 

مــؤرش القــدس يف حينــه %306 مســجالً اعــى قيمــة لــه بلغــت 1,128.59، وقــد وســجل املــؤرش أعــى قيمــة إغــالق لــه خــالل العــام 2021 

عنــد مســتوى 616.90 نقطــة. وبلغــت قيمــة التــداول خــالل العــام 2021 مــا يقــارب 419 مليــون دوالر أمريكــي بارتفــاع نســبته 120.25% 

ــدد  ــع ع ــه ارتف ــام 2017، ومع ــدا يف الع ــنوات تحدي ــس س ــل خم ــة قب ــم املحقق ــرب للقي ــو األق ــاع ه ــام 2020 يف ارتف ــداول للع ــم الت ــن قي ع

األســهم املتداولــة بنســبة %132.78 حيــث بلغــت مــا يفــوق بقليــل 201 مليــون ســهم عــر 33,531 صفقــة بارتفــاع نســبته %94.46 عــن 

عــدد الصفقــات املنفــذة خــالل العــام 2020. وبلــغ املعــدل اليومــي للتــداول حــوايل 1.7 مليــون دوالر موزعــة عــى 245 جلســة تــداول خــالل 

العــام. وبلغــت القيمــة الســوقية للبورصــة نهايــة العــام 2021 حــوايل 4.41 مليــار دوالر بارتفــاع كبــر بلغــت نســبته %27.86 عــن العــام 

2020 حيــث تقــدر قيمــة هــذا االرتفــاع بمليــار دوالر تقريبــا وهــي قيــم لــم تحققهــا البورصــة منــذ العــام 2005 أيضــاً.

المستثمرون المحليون يشكلون %95.10 من البورصة

مؤشرات أداء التداول للعام 2021
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أداء بورصة فلسطين عام 2021:

االغالق المؤشر )2021(
Close

االفتتاح
Open

التغير
Change

%608.45471.2629.11 مؤشر القدس

%337.38266.9326.39العام

%149.59128.6816.25مؤشر البنوك و الخدمات المالية

%116.494.8722.69مؤشر الصناعة

%108.4294.4614.78مؤشر التأمين

%32.7525.3129.40مؤشر االستثمار

%51.4837.437.65مؤشر الخدمات

ملخص أداء بورصة فلسطين
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قيم و احجام التداول

ملخص بيانات التداول

التغير20212020

%24522011.36عدد جلسات التداول

%33,53117,24394.46عدد الصفقات

%201,246,57286,454,791132.78عدد األسهم المتداولة

%418,690,354190,096,883120.25قيمة األسهم المتداولة

%1,708,940864,07797.78المعدل اليومي لقيمة األسهم المتداولة )دوالر(

%4,407,120,6353,446,913,51627.86القيمة السوقية )دوالر(

الشركات الخمس األكثر ارتفاعا

172.73%JCC

109.38%WASSEL

81.03%PIIC

68.42%VOIC

66.04%AHC

الشركات الخمس األكثر انخفاضا

-16.49%SANAD

-16.45%PICO

-10.34%AIG

-5.71%PHARMACARE

-5.03%ELECTRODE

JCC

SANAD

WASSEL

PICO

PIIC

AIG

VOIC

PHARMACARE

AHC

ELECTRODE

172.73%

-16.49%

109.38%

-16.45%

81.03%

-10.34%

68.42%

-5.71%

66.04%

-5.03%
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الشركات الخمسة األكثر نشاطا من حيث الحجم
Top 5 Trading Volume

50,737,462PADICO

29,487,398BOP

22,568,588ISBK

19,016,894APIC

16,306,298QUDS

63,129,932Others

الشركات الخمسة األكثر ارتفاعا من حيث القيمة
Top 5 Trading Value

83,293,982PALTEL

58,527,539APIC

57,874,665PADICO

53,042,955BOP

42,210,750ISBK

123,740,462OthersOthers ISBK BOP PADICO APIC PALTEL
29.55% 10.08% 12.67% 13.82% 13.98% 19.89%

Others QUDS ISBK BOPAPIC
31.37% 8.10% 11.21% 14.65%9.45%

PADICO
25.21%



عدد األسهم عدد الشركاتالقطاع
المتداولة في 2021

قيمة األسهم 
المتداولة )دوالر(

القيمة السوقية
)دوالر(

كما في خالل عام 2021
31/12/2021

778,125,989135,057,1831,220,603,909البنوك والخدمات المالية 

1080,519,688125,410,202940,855,744االستثمار

89,773,40529,566,457267,462,960التأمين

918,865,73793,592,4971,511,907,212الخدمات

1313,961,75335,064,014466,290,810الصناعة

47201,246,572418,690,3544,407,120,635اجمالي السوق

الصناعة

الخدمات

الصناعة

الصناعة
الصناعة

التأمين

الخدمات

الخدمات

الخدمات

التأميناالستثمار

التأمين
التأمين

البنوك والخدمات
المالية

االستثمار

االستثمار

االستثمار

7%

9%

9%

10%
11%

5%

22%

22%

34%

40%7%

4%
6%

39%

30%

37%

21%

التوزيع النسبي لعدد األسهم المتداولة حسب القطاع

التوزيع النسبي للقيمة السوقية حسب القطاع

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

Percentage Of Market Capitalization Per Sector

Percentage Of Value Traded Per Sector

البنوك والخدمات
المالية

البنوك والخدمات
المالية

البنوك والخدمات
المالية

32%

27%28%

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

بلغــت القيمــة الســوقية لبورصــة فلســطني يف نهايــة عــام 2021 مــا قيمتــه 4,407,120,635  دوالر أمريكــي مقارنــة مــع 3,446,913,516 

دوالر أمريكــي للعــام 2020، بارتفــاع بلغــت نســبته %27.86. يعــود جــزء كبــر مــن هــذا االرتفــاع  لالرتفــاع الحاصــل عــى القيمــة الســوقية  

ملجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بالتــل والتــي بلغــت 1.045 مليــار دوالر امريكــي نهايــة العــام(، ومــن جهــة اخــرى ارتفعــت أســعار أســهم 

العديــد مــن الــركات، أهمهــا: ســجاير القــدس  الــذي ارتفــع ســعر ســهمها بنســبة %172.73، الفلســطينية للتوزيــع والخدمــات اللوجيســتية  

ــاالت  ــة االتص ــبة %68.42، ومجموع ــة بنس ــوت النباتي ــع الزي ــبة %81.03، مصان ــي بنس ــتثمار الصناع ــطني لالس ــبة %109.38، فلس بنس

الفلســطينية بنســبة %48.16.  تشــكل القيمــة الســوقية لقطــاع الخدمــات النســبة األكــر مــن إجمــايل القيمــة الســوقية كمــا يف نهايــة 2021، 

بنســبة %34.31. تليــه القيمــة الســوقية لقطــاع البنــوك و الخدمــات املاليــة بنســبة %27.70، ثــم القيمــة الســوقية لقطــاع االســتثمار بنســبة 

%21.35، والقيمــة الســوقية لقطــاع الصناعــة بنســبة %10.58. أمــا قطــاع التأمــني تشــكل قيمتــه الســوقية أصغــر نســبة %6.07 مــن إجمــايل 

القيمــة الســوقية لنهايــة عــام 2021. 

عدد األسهم 
المتداولة

قيمة 
األسهم 

المتداولة 
)دوالر(

عدد جلسات 
التداول

عدد 
الصفقات

القيمة السوقية 
)دوالر(

مؤشر 
القدس

التغير 
الشهري 

في مؤشر 
القدس

%3,563,216,517492.074.42 2,117 28,655,27520 14,304,223 كانون ثاني

%3,547,209,308484.72.85 7,906,241201,553 3,342,301 شباط

%3.81-3,451,276,296466.21 1,785 12,405,32421 5,153,336 آذار

%3,517,007,536479.342.82 2,253 16,982,18421 8,162,708 نيسان

%3,826,072,903533.1211.22 2,631 18,478,44217 13,298,026 أيار

%3,926,351,145539.91.27 3,777 54,562,58122 28,474,819 حزيران

%4,183,335,375578.167.09 3,797 52,710,23817 24,620,171 تموز

%0.79-4,175,410,275573.57 3,409 53,802,99222 27,624,479 أب

%4,229,700,007579.51.03 3,832 36,483,63022 17,663,737 أيلول

%4,246,169,055583.060.61 2,351 30,796,76120 13,995,006 تشرين اول

%4,363,634,240599.952.90 3,566 76,669,28821 29,338,254 تشرين ثاني

%4,407,120,635608.451.42 2,460 29,237,39822 15,269,512 كانون أول

4,407,120,635  33,531 418,690,354245.00  201,246,572 إجمالي 2021
التغير من 
بداية العام 
حتى نهايته

29.11%
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تصنيف رمز السهمإسم الشركة
السوق

عملة 
التداول

أدنى سعر 
تداول

اعلى سعر 
تداول

سعر 
االغالق

سعر االغالق 
السابق

نسبة 
اجمالي عدد عدد العقودالتغير %

االسهم
اجمالي القيمة 

بالدوالر
القيمة السوقية 

بالدوالر

0.7151122,293171,882.8015,400,000.00-1.401.451.401.41دوالرABRAJ2شركة ابراج الوطنية

0.880.880.880.5366.0411,6241,238.6714,781,165.15دينارAHC2  المؤسسة العربيــة للفنـــادق

1.531.881.801.5913.216011,566,3112,665,339.63165,094,653.60دوالرAIB1  البنك االسالمي العربي

10.344781,673,148447,427.8714,040,000.00-0.230.310.260.29دوالرAIG2 المجموعة األهلية للتأمين

6.006.406.406.055.7917964,8158,247,587.5713,540,195.20دينارAPC2 العربية لصناعة الدهانات

2.763.303.302.8017.864,27019,016,89458,527,538.91346,500,000.00دوالرAPIC1الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أيبك(

0.620.800.770.6518.4632261,914187,903.435,973,201.85دوالرAQARIYA2العقارية التجارية لالستثمار

0.700.940.940.8510.5982306,747342,377.9612,531,998.36دينارARAB2 المستثمرون العرب

2.703.052.902.659.432422,99794,852.6854,973,192.51دينارAZIZA2 دواجن فلسطين

2.552.902.702.555.881847,287177,108.6626,657,259.30دينارBJP2بيت جاال لصناعة األدوية

1.492.152.001.6521.213,64329,487,39853,042,955.49434,867,054.00دوالرBOP1  بنك فلسطين 

5.065.905.655.404.63206459,5142,515,759.16109,510,836.85دوالرBPC1 بيرزيت لألدوية

5.031516,89044,932.161,999,294.45-1.801.901.891.99دينارELECTRODE2مصنع الشرق لإللكترود المساهمة العامة المحدودة

0.651.030.840.7315.073646,613,5867,546,622.7417,771,506.20دينارGMC1 مطاحن القمح الذهبي

2.022.652.422.257.56160137,327332,262.4726,832,960.00دوالرGUI1العالمية المتحدة للتأمين

1.551.941.901.5820.251,50422,568,58842,210,750.37161,500,000.00دوالرISBK1البنك اإلسالمي الفلسطيني

0.882.892.400.88172.732,0873,835,34411,128,756.7133,850,488.00دينارJCC1 سجاير القدس

2.522.992.832.772.17304851,5332,350,469.3650,940,000.00دوالرJPH2 القدس للمستحضرات الطبية

0.280.280.280.280.001385,167107,846.762,800,000.00دوالرJREI2 القدس لالستثمارات العقارية

04451,569.112,468,264.75--2.502.50----دينارLADAEN2  فلسطين لصناعات اللدائن

2.563.253.252.4433.203434,864106,187.4517,875,000.00دوالرMIC2 المشرق للتأمين  

1.001.571.501.0148.5182178,030333,403.2216,925,244.00دينارNAPCO1الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت

1.412.052.001.4835.14271725,0591,266,175.8310,000,000.00دوالرNCI2الوطنية لصناعة الكرتون

3.955.004.544.0013.503003,543,75915,630,702.5878,315,000.00دوالرNIC2 التأمين الوطنية

2.012.202.112.005.501292,307280,079.529,457,241.62دينارNSC2 مركز نابلس الجراحي التخصصي

0.770.990.990.8319.281,4662,587,1302,297,628.41290,070,000.00دوالرOOREDOO2موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

0.761.291.250.7860.266,29650,737,46257,874,665.34312,500,000.00دوالرPADICO1 فلسطين للتنمية واالستثمار

0675399.861,489,335.15--0.420.42----دينارPALAQAR2بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

3.505.915.633.8048.163,58011,839,25983,293,982.221,045,202,575.80دينارPALTEL1  االتصاالت الفلسطينية

1.511.951.851.5916.352,1383,759,3786,461,196.32111,000,000.00دوالرPEC1 الفلسطينية للكهرباء

5.7163213,306700,973.4728,359,764.40-2.993.493.303.50دوالرPHARMACARE2دار الشفاء لصناعة األدوية

1.101.381.211.182.543802,901,4683,617,373.0894,380,000.00دوالرPIBC1  بنك االستثمار الفلسطيني

16.4546,50619,748.9028,350,000.00-3.003.163.153.77دوالرPICO2شركة فلسطين للتأمين

1.611.701.701.624.94321,371,0213,207,970.7811,606,080.29دينارPID2 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

1.823.153.151.7481.039281,828293,628.0183,303,935.31دينارPIIC2 فلسطين لالستثمار الصناعي

0.320.460.380.380.009162,337,3071,228,927.5434,174,528.40دينارPRICO2 فلسطين لالستثمار العقاري

0.20310,20049,979.0048,900,000.00-4.894.904.894.90دوالرPSE2سوق فلسطين لألوراق المالية 

1.351.691.541.437.692,23116,306,29824,796,462.41148,508,045.84دوالرQUDS1 بنك القدس

2.552.942.802.655.6635257,938951,813.6215,796,894.40دينارRSR2شركة مصايف رام هللا

16.491211,80020,768.60112,266,000.00-1.621.941.621.94دوالرSANAD2سند للموارد اإلنشائية

2.392.602.602.590.394695,184244,388.9226,000,000.00دوالرTIC2التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

1.352.001.601.515.966055,285,7268,674,323.39167,354,155.20دوالرTNB1البنك الوطني

234727,9491,579,691.0728,200,000.00----1.522.552.35دوالرTPIC1تمكين الفلسطينية للتأمين

3.63353,554,66811,206,047.8647,850,000.00-3.003.303.193.31دوالرTRUST2 ترست العالمية للتأمين  

0.550.670.600.600.005416,009,5483,618,574.8819,200,000.00دوالرUCI1 االتحاد لإلعمار واالستثمار

9.4918.9017.6010.4568.428132,947655,803.7199,294,764.80دينارVOIC2  مصانع الزيوت النباتية

0.320.840.670.32109.38184205,133134,275.488,710,000.00دوالرWASSEL2 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية

تقرير تداول الشركات المدرجة في بورصة فلسطين كما في 31/12/2021



تصنيف رمز السهمإسم الشركة
السوق

عملة 
التداول

أدنى سعر 
تداول

اعلى سعر 
تداول

سعر 
االغالق

سعر االغالق 
السابق

نسبة 
اجمالي عدد عدد العقودالتغير %

االسهم
اجمالي القيمة 

بالدوالر
القيمة السوقية 

بالدوالر

0.7151122,293171,882.8015,400,000.00-1.401.451.401.41دوالرABRAJ2شركة ابراج الوطنية

0.880.880.880.5366.0411,6241,238.6714,781,165.15دينارAHC2  المؤسسة العربيــة للفنـــادق

1.531.881.801.5913.216011,566,3112,665,339.63165,094,653.60دوالرAIB1  البنك االسالمي العربي

10.344781,673,148447,427.8714,040,000.00-0.230.310.260.29دوالرAIG2 المجموعة األهلية للتأمين

6.006.406.406.055.7917964,8158,247,587.5713,540,195.20دينارAPC2 العربية لصناعة الدهانات

2.763.303.302.8017.864,27019,016,89458,527,538.91346,500,000.00دوالرAPIC1الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أيبك(

0.620.800.770.6518.4632261,914187,903.435,973,201.85دوالرAQARIYA2العقارية التجارية لالستثمار

0.700.940.940.8510.5982306,747342,377.9612,531,998.36دينارARAB2 المستثمرون العرب

2.703.052.902.659.432422,99794,852.6854,973,192.51دينارAZIZA2 دواجن فلسطين

2.552.902.702.555.881847,287177,108.6626,657,259.30دينارBJP2بيت جاال لصناعة األدوية

1.492.152.001.6521.213,64329,487,39853,042,955.49434,867,054.00دوالرBOP1  بنك فلسطين 

5.065.905.655.404.63206459,5142,515,759.16109,510,836.85دوالرBPC1 بيرزيت لألدوية

5.031516,89044,932.161,999,294.45-1.801.901.891.99دينارELECTRODE2مصنع الشرق لإللكترود المساهمة العامة المحدودة

0.651.030.840.7315.073646,613,5867,546,622.7417,771,506.20دينارGMC1 مطاحن القمح الذهبي

2.022.652.422.257.56160137,327332,262.4726,832,960.00دوالرGUI1العالمية المتحدة للتأمين

1.551.941.901.5820.251,50422,568,58842,210,750.37161,500,000.00دوالرISBK1البنك اإلسالمي الفلسطيني

0.882.892.400.88172.732,0873,835,34411,128,756.7133,850,488.00دينارJCC1 سجاير القدس

2.522.992.832.772.17304851,5332,350,469.3650,940,000.00دوالرJPH2 القدس للمستحضرات الطبية

0.280.280.280.280.001385,167107,846.762,800,000.00دوالرJREI2 القدس لالستثمارات العقارية

04451,569.112,468,264.75--2.502.50----دينارLADAEN2  فلسطين لصناعات اللدائن

2.563.253.252.4433.203434,864106,187.4517,875,000.00دوالرMIC2 المشرق للتأمين  

1.001.571.501.0148.5182178,030333,403.2216,925,244.00دينارNAPCO1الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت

1.412.052.001.4835.14271725,0591,266,175.8310,000,000.00دوالرNCI2الوطنية لصناعة الكرتون

3.955.004.544.0013.503003,543,75915,630,702.5878,315,000.00دوالرNIC2 التأمين الوطنية

2.012.202.112.005.501292,307280,079.529,457,241.62دينارNSC2 مركز نابلس الجراحي التخصصي

0.770.990.990.8319.281,4662,587,1302,297,628.41290,070,000.00دوالرOOREDOO2موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

0.761.291.250.7860.266,29650,737,46257,874,665.34312,500,000.00دوالرPADICO1 فلسطين للتنمية واالستثمار

0675399.861,489,335.15--0.420.42----دينارPALAQAR2بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات

3.505.915.633.8048.163,58011,839,25983,293,982.221,045,202,575.80دينارPALTEL1  االتصاالت الفلسطينية

1.511.951.851.5916.352,1383,759,3786,461,196.32111,000,000.00دوالرPEC1 الفلسطينية للكهرباء

5.7163213,306700,973.4728,359,764.40-2.993.493.303.50دوالرPHARMACARE2دار الشفاء لصناعة األدوية

1.101.381.211.182.543802,901,4683,617,373.0894,380,000.00دوالرPIBC1  بنك االستثمار الفلسطيني

16.4546,50619,748.9028,350,000.00-3.003.163.153.77دوالرPICO2شركة فلسطين للتأمين

1.611.701.701.624.94321,371,0213,207,970.7811,606,080.29دينارPID2 الفلسطينية لالستثمار واالنماء

1.823.153.151.7481.039281,828293,628.0183,303,935.31دينارPIIC2 فلسطين لالستثمار الصناعي

0.320.460.380.380.009162,337,3071,228,927.5434,174,528.40دينارPRICO2 فلسطين لالستثمار العقاري

0.20310,20049,979.0048,900,000.00-4.894.904.894.90دوالرPSE2سوق فلسطين لألوراق المالية 

1.351.691.541.437.692,23116,306,29824,796,462.41148,508,045.84دوالرQUDS1 بنك القدس

2.552.942.802.655.6635257,938951,813.6215,796,894.40دينارRSR2شركة مصايف رام هللا

16.491211,80020,768.60112,266,000.00-1.621.941.621.94دوالرSANAD2سند للموارد اإلنشائية

2.392.602.602.590.394695,184244,388.9226,000,000.00دوالرTIC2التكافل الفلسطينية للتأمين المساهمة العامة المحدودة

1.352.001.601.515.966055,285,7268,674,323.39167,354,155.20دوالرTNB1البنك الوطني

234727,9491,579,691.0728,200,000.00----1.522.552.35دوالرTPIC1تمكين الفلسطينية للتأمين

3.63353,554,66811,206,047.8647,850,000.00-3.003.303.193.31دوالرTRUST2 ترست العالمية للتأمين  

0.550.670.600.600.005416,009,5483,618,574.8819,200,000.00دوالرUCI1 االتحاد لإلعمار واالستثمار

9.4918.9017.6010.4568.428132,947655,803.7199,294,764.80دينارVOIC2  مصانع الزيوت النباتية

0.320.840.670.32109.38184205,133134,275.488,710,000.00دوالرWASSEL2 الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية
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ملخص أداء البورصة )2021-2011(

عدد السنة
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

201443,257181,545,154353,917,1251,444,5603,187,259,624511.77

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

201435,030185,071,060353,476,0191,454,6343,734,921,019529.35

201529,276142,827,719273,905,7621,113,4383,757,501,158525.96

201617,24386,454,791190,096,883864,0773,446,913,516471.26

202133,531201,246,572418,690,3541,708,9404,407,120,635608.45

0

0

500,000,000

500,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

3,500,000,000

3,500,000,000

4,500,000,000

4,500,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

2021

2021

2020

2020

2019

2019

2018

2018

2015

2015

2012

2012

2017

2017

2014

2014

2011

2011

2016

2016

2013

2013

القيمة السوقية )دوالر(

قيمة االسهم المتداولة  )دوالر(



ملخص البيانات المدققة 2021

ملخص االداء للبيانات المالية المدققة للعام 2021 

46عدد الشركات المفصحة 

AIG: 1عدد الشركات الغير المفصحة

42عدد الشركات التي حققت ارباحا خالل الفترة

4عدد الشركات التي منيت بخسائر

33عدد الشركات التي شهدت تحسن في نتائجها

13عدد الشركات التي شهدت تراجع في نتائجها

33عدد الشركات التي شهدت ارتفاع في اسعار اسهمها

8عدد الشركات التي شهدت تراجع في اسعار اسهمها

الشركات الخمس األكثر تحسناً في نتائجها المالية

11466.45%NAPCO JOD

5845.89%PALAQAR JOD

421.00%PADICO $

343.95%LADAEN JOD

340.96%WASSEL $

الشركات الخمس األكثر تراجعا في نتائجها المالية

-1228.21%GMC JOD

-93.45%ARAB JOD

-60.82%NIC $

-45.65%TRUST $

-44.64%RSR JOD

NAPCO

GMC

PALAQAR

ARAB

PADICO

NIC

LADAEN

TRUST

WASSEL

RSR

11466.45%

-1228.21%

5845.89%

-93.45%

421.00%

-60.82%

343.95%

-45.65%

340.96%

-44.64%
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31/12/202131/12/202031/12/202131/12/202031/12/202131/12/202031/12/202131/12/202031/12/202131/12/2020

PADICO $250,000,00021,137,0004,124,000412.54%405,954,000371,415,0001.621.490.0850.01614.530.771.250.7860.26%50,737,46257,874,665
APIC $105,000,00033,560,83519,862,21968.97%163,211,268145,871,4951.551.540.3200.20910.382.123.302.8017.86%19,016,89458,527,539

SANAD $69,300,000576,751(9,654,650)105.97%42,824,15042,247,3990.620.610.008(0.139)202.502.621.621.94-16.49%11,80020,769
PRICO 'JOD'63,762,486(889,049)(4,562,222)80.51%33,332,71934,344,9950.520.54(0.014)(0.072)-0.730.380.380.00%2,337,3071,228,928

UCI $32,000,0001,172,8621,203,225-2.52%41,105,60340,843,6951.281.280.0370.037616.350.470.600.600.00%6,009,5483,618,575
PIIC 'JOD'18,750,0006,656,8504,140,33560.78%56,366,85645,657,2893.012.440.3550.2218.871.053.151.7481.03%81,828293,628

JREI $ 10,000,00079,551(39,719)300.28%7,686,4867,601,3060.770.760.008(0.004)35.000.360.280.280.00%385,167107,847
ARAB 'JOD'9,452,32828,553435,687-93.45%12,979,38410,953,8631.371.160.0030.046313.330.680.940.8510.59%306,747342,378
AQARIYA '$'7,757,405851,527962,640-11.54%9,864,2649,029,4471.271.160.1100.1247.060.610.770.6518.46%261,914187,903

PID 'JOD'4,840,4191,024,599(832,126)223.13%3,437,8422,505,5650.710.520.212(0.172)7.562.391.701.624.94%1,371,0213,207,971

BOP $217,433,52749,132,66419,881,004147.13%435,371,043379,220,3612.001.820.230.108.701.002.001.6521.21%29,487,39853,042,955
QUDS $96,433,79614,066,13310,897,86829.07%136,176,040119,454,9491.411.280.1460.11710.271.091.541.437.69%16,306,29824,796,462
TNB $104,553,9488,500,085(5,819,453)246.06%145,744,808119,488,3211.391.300.08(0.06)20.001.151.601.515.96%5,285,7268,674,323
AIB $91,719,25211,689,1748,014,33645.85%130,978,505120,243,7301.431.360.1270.09114.171.261.801.5913.21%1,566,3112,665,340

ISBK $85,000,00013,685,18911,169,72322.52%138,649,080123,334,8041.631.540.160.1411.881.161.901.5820.25%22,568,58842,210,750
PIBC $78,000,0003,765,6823,675,3022.46%102,627,20498,853,3631.321.270.0480.04725.210.921.211.182.54%2,901,4683,617,373
PSE $10,000,0001,002,595282,996254.28%12,872,30412,087,6861.291.210.1000.02848.903.804.894.90-0.20%10,20049,979

NIC $17,250,0003,024,7657,719,585-60.82%44,948,41845,246,0562.613.020.1750.51525.941.744.544.0013.50%3,543,75915,630,703
TRUST $15,000,0001,802,5103,316,682-45.65%51,524,98052,795,0453.433.520.120.2226.580.933.193.31-3.63%3,554,66811,206,048

AIG $13,500,000--0.260.29-10.34%1,673,148447,428
TPIC $ 727,9491,579,691---16,415,73113,087,3981.371.090.0960.08424.481.722.35%12,000,0001,148,0951,003,94114.36تمكين للتأمين
GUI $11,088,0003,447,2202,305,73749.51%22,356,72319,896,8082.021.880.310.227.811.202.422.257.56%137,327332,262
TIC $10,000,0002,027,2122,218,526-8.62%22,442,38620,885,1482.242.090.200.2213.001.162.602.590.39%95,184244,389

PICO $9,000,0002,605,6591,189,750119.01%15,557,26612,441,1941.731.730.290.1710.861.833.153.77-16.45%6,50619,749
MIC $5,500,000875,9111,031,052-15.05%11,773,9929,785,5012.141.880.160.2020.311.523.252.4433.20%34,864106,187

OOREDOO $293,000,00013,423,8027,541,21578.01%117,008,921103,585,1190.400.350.04580.025721.622.480.990.8319.28%2,587,1302,297,628
PALTEL'JOD'131,625,00067,430,00043,038,00056.68%489,723,000429,549,0003.723.260.5120.32711.001.515.633.8048.16%11,839,25983,293,982

PEC $60,000,00010,187,36911,329,690-10.08%103,400,48599,213,1161.721.650.170.1910.881.071.851.5916.35%3,759,3786,461,196
AHC 'JOD'11,908,918(1,349,818)(2,922,560)53.81%7,566,5408,916,3580.640.75(0.11)(0.25)-1.390.880.5366.04%1,6241,239
WASSEL $13,000,000707,551160,457340.96%7,644,8136,908,8810.590.530.0540.01212.411.140.670.32109.38%205,133134,275
ABRAJ $ 122,293171,883%0.71-25,752,08124,498,0582.342.230.1080.11612.960.601.401.41%6.94-11,000,0001,188,9211,277,524أبراج الوطنية
RSR 'JOD'4,000,000145,775263,307-44.64%13,514,14113,360,7663.383.340.0360.06677.780.832.802.655.66%257,938951,814
NSC 'JOD'3,177,8131,131,584315,693258.44%6,381,5355,408,8422.011.700.360.105.861.052.112.005.50%92,307280,080

PALAQAR 'JOD'2,514,14122,4163775845.89%1,693,4311,671,0150.670.660.0090.0001546.670.620.420.420.00%675400

BPC $19,382,44912,078,8727,368,99163.91%91,864,83478,874,5214.744.150.620.399.111.195.655.404.63%459,5142,515,759
JPH $18,000,0006,597,7313,725,10877.12%66,472,13759,322,2123.693.300.3670.2077.710.772.832.772.17%851,5332,350,469

GMC 'JOD'15,000,000(734,118)65,069-1228.21%15,360,87615,934,7631.021.06(0.049)0.004-0.820.840.7315.07%6,613,5867,546,623
AZIZA 'JOD'13,440,0002,972,7384,572,586-34.99%37,042,68535,244,3312.762.620.2210.34013.121.052.902.659.43%22,99794,853

JCC 'JOD'10,000,0004,114,4162,013,500104.34%22,411,49717,678,9932.241.770.4110.2015.841.072.400.88172.73%3,835,34411,128,757
PHARMACARE$8,593,8684,778,7752,857,17067.26%26,140,96927,037,1063.043.150.55610.33245.931.083.303.50-5.71%213,306700,973

BJP 'JOD'7,000,000871,094745,32716.87%12,447,77811,997,2611.781.710.1240.10621.771.522.702.555.88%47,287177,109
NAPCO 'JOD'11,000,000862,2797,45511466.45%16,146,64412,284,3651.471.680.0780.00119.231.021.501.0148.51%178,030333,403

NCI  $5,000,0001,147,856804,30842.71%8,046,7306,902,6971.611.380.22950.16088.711.242.001.4835.14%725,0591,266,176
VOIC 'JOD'4,000,00012,497,0496,203,171101.46%57,034,59740,418,03614.2610.103.121.555.641.2317.6010.4568.42%32,947655,804
APC 'JOD'1,500,0001,005,572863,30516.48%5,713,6505,129,5303.813.420.6700.5769.551.686.406.055.79%964,8158,247,588

ELECTRODE 'JOD'750,000(32,365)(23,978)-34.98%2,748,4272,783,2643.663.71-0.043(0.032)-0.521.891.99-5.03%16,89044,932
LADAEN 'JOD'700,00033,151(13,589)343.95%338,914305,7630.480.440.047(0.019)53.195.162.502.500.00%4451,569
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العقارية التجارية لالستثمار المساهمة العامة

التأمين الوطنية 
ترست العالمية للتأمين 

رأس المال  
دينار/دوالر

صافي الدخل
التغير

B.Vالقيمة الدفترية  حقوق المساهمين

الفلسطينية لالستثمار و االنماء 
( $ 1,220,603,909=القيمة السوقية للقطاع )قطاع البنوك والخدمات المالية 

بنك اإلسالمي الفلسطيني 
بنك االستثمار الفلسطيني

فلسطين للتنمية واالستثمار 
"أيبك"العربية الفلسطينية لالستثمار 

($ 940,855,744=القيمة السوقية للقطاع )قطاع االستثمار 

البنك الوطني 

سوق فلسطين لالوراق المالية 
($ 267,462,960=   القيمة السوقية للقطاع)قطاع التأمين 

سند للموارد االنشائية 
فلسطين لالستثمار العقاري
االتحاد لالعمار واالستثمار
فلسطين لالستثمار الصناعي
القدس لالستثمارات العقارية 

المستثمرون العرب 

بنك القدس
بنك فلسطين 

الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية 

مصايف رام هللا 
مركز نابلس الجراحي التخصصي 

بال عقار لتطوير وادارة وتشغيل العقارات 

مصانع الزيوت النباتية 

بيرزيت لصناعة األدوية 
القدس للمستحضرات الطبية 

مطاحن القمح الذهبي 
دواجن فلسطين 
سجاير القدس

النتائج المالية المرحلية المدققة للشركات المدرجة
2021بورصة فلسطين  لعام 

الشركة المتحدة لالوراق المالية
Tel: +970-2-242-3090

العربية لصناعة الدهانات 
مصنع الشرق لاللكترود 
فلسطين لصناعة اللدائن 

 (AIGِ ): لم تفصح الشركات التالية عن بياناتها حتى تاريخ إعداد التقرير   . 2021باالعتماد على حصة السهم من األرباح السنوية لعام :   يتم احتساب مكرر الربحية  .*  دوالر0.25صافي الدخل في الجدول أعاله هو الربح العائد لمساهمي الشركة االم، و حقوق المساهمين ال تشمل حقوق االقلية، القيمة االسمية لسهم المجموعة االهلية للتامين *

(26.04.2022تم اعداد هذا التقرير في تاريخ  )ال تضمن الشركة المتحدة لألوارق المالية دقة هذا التقرير، كما ان جميع المعلومات خاضعة للتعديل دون اي اشعار . النتائج السابقة ال تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. جميع المعلومات الواردة قد تم اعدادها و نشرها بقصد توفير المعلومات وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة في مجال االستثمار

( $ 466,290,810=القيمة السوقية للقطاع )قطاع الصناعة 

($ 1,511,907,212=القيمة السوقية للقطاع )قطاع الخدمات 

EPSP/Eحصة السهم 
مكرر الربحية

P/B.V
القيمة السوقية 

الى الدفترية
31/12/2021

سعر االغالق
التغير

عدد االسهم 
المتداولة  لعام 

2021

قيمة االسهم 
المتداولة   لعام 

(دوالر) 2021

دار الشفاء لصناعة األدوية 
بيت جاال لصناعة األدوية 

"نابكو"الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون 

موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 
االتصاالت الفلسطينية
الفلسطينية للكهرباء 

المؤسسة العربية للفنادق 

التكافل الفلسطينية للتأمين
فلسطين للتأمين
المشرق للتأمين 

الرمز

البنك االسالمي العربي 

العالمية المتحدة للتأمين 

المجموعة األهلية 



8

31/12/202131/12/202031/12/202131/12/202031/12/202131/12/202031/12/202131/12/202031/12/202131/12/2020

PADICO $250,000,00021,137,0004,124,000412.54%405,954,000371,415,0001.621.490.0850.01614.530.771.250.7860.26%50,737,46257,874,665
APIC $105,000,00033,560,83519,862,21968.97%163,211,268145,871,4951.551.540.3200.20910.382.123.302.8017.86%19,016,89458,527,539

SANAD $69,300,000576,751(9,654,650)105.97%42,824,15042,247,3990.620.610.008(0.139)202.502.621.621.94-16.49%11,80020,769
PRICO 'JOD'63,762,486(889,049)(4,562,222)80.51%33,332,71934,344,9950.520.54(0.014)(0.072)-0.730.380.380.00%2,337,3071,228,928

UCI $32,000,0001,172,8621,203,225-2.52%41,105,60340,843,6951.281.280.0370.037616.350.470.600.600.00%6,009,5483,618,575
PIIC 'JOD'18,750,0006,656,8504,140,33560.78%56,366,85645,657,2893.012.440.3550.2218.871.053.151.7481.03%81,828293,628

JREI $ 10,000,00079,551(39,719)300.28%7,686,4867,601,3060.770.760.008(0.004)35.000.360.280.280.00%385,167107,847
ARAB 'JOD'9,452,32828,553435,687-93.45%12,979,38410,953,8631.371.160.0030.046313.330.680.940.8510.59%306,747342,378
AQARIYA '$'7,757,405851,527962,640-11.54%9,864,2649,029,4471.271.160.1100.1247.060.610.770.6518.46%261,914187,903

PID 'JOD'4,840,4191,024,599(832,126)223.13%3,437,8422,505,5650.710.520.212(0.172)7.562.391.701.624.94%1,371,0213,207,971

BOP $217,433,52749,132,66419,881,004147.13%435,371,043379,220,3612.001.820.230.108.701.002.001.6521.21%29,487,39853,042,955
QUDS $96,433,79614,066,13310,897,86829.07%136,176,040119,454,9491.411.280.1460.11710.271.091.541.437.69%16,306,29824,796,462
TNB $104,553,9488,500,085(5,819,453)246.06%145,744,808119,488,3211.391.300.08(0.06)20.001.151.601.515.96%5,285,7268,674,323
AIB $91,719,25211,689,1748,014,33645.85%130,978,505120,243,7301.431.360.1270.09114.171.261.801.5913.21%1,566,3112,665,340

ISBK $85,000,00013,685,18911,169,72322.52%138,649,080123,334,8041.631.540.160.1411.881.161.901.5820.25%22,568,58842,210,750
PIBC $78,000,0003,765,6823,675,3022.46%102,627,20498,853,3631.321.270.0480.04725.210.921.211.182.54%2,901,4683,617,373
PSE $10,000,0001,002,595282,996254.28%12,872,30412,087,6861.291.210.1000.02848.903.804.894.90-0.20%10,20049,979

NIC $17,250,0003,024,7657,719,585-60.82%44,948,41845,246,0562.613.020.1750.51525.941.744.544.0013.50%3,543,75915,630,703
TRUST $15,000,0001,802,5103,316,682-45.65%51,524,98052,795,0453.433.520.120.2226.580.933.193.31-3.63%3,554,66811,206,048

AIG $13,500,000--0.260.29-10.34%1,673,148447,428
TPIC $ 727,9491,579,691---16,415,73113,087,3981.371.090.0960.08424.481.722.35%12,000,0001,148,0951,003,94114.36تمكين للتأمين
GUI $11,088,0003,447,2202,305,73749.51%22,356,72319,896,8082.021.880.310.227.811.202.422.257.56%137,327332,262
TIC $10,000,0002,027,2122,218,526-8.62%22,442,38620,885,1482.242.090.200.2213.001.162.602.590.39%95,184244,389

PICO $9,000,0002,605,6591,189,750119.01%15,557,26612,441,1941.731.730.290.1710.861.833.153.77-16.45%6,50619,749
MIC $5,500,000875,9111,031,052-15.05%11,773,9929,785,5012.141.880.160.2020.311.523.252.4433.20%34,864106,187

OOREDOO $293,000,00013,423,8027,541,21578.01%117,008,921103,585,1190.400.350.04580.025721.622.480.990.8319.28%2,587,1302,297,628
PALTEL'JOD'131,625,00067,430,00043,038,00056.68%489,723,000429,549,0003.723.260.5120.32711.001.515.633.8048.16%11,839,25983,293,982

PEC $60,000,00010,187,36911,329,690-10.08%103,400,48599,213,1161.721.650.170.1910.881.071.851.5916.35%3,759,3786,461,196
AHC 'JOD'11,908,918(1,349,818)(2,922,560)53.81%7,566,5408,916,3580.640.75(0.11)(0.25)-1.390.880.5366.04%1,6241,239
WASSEL $13,000,000707,551160,457340.96%7,644,8136,908,8810.590.530.0540.01212.411.140.670.32109.38%205,133134,275
ABRAJ $ 122,293171,883%0.71-25,752,08124,498,0582.342.230.1080.11612.960.601.401.41%6.94-11,000,0001,188,9211,277,524أبراج الوطنية
RSR 'JOD'4,000,000145,775263,307-44.64%13,514,14113,360,7663.383.340.0360.06677.780.832.802.655.66%257,938951,814
NSC 'JOD'3,177,8131,131,584315,693258.44%6,381,5355,408,8422.011.700.360.105.861.052.112.005.50%92,307280,080

PALAQAR 'JOD'2,514,14122,4163775845.89%1,693,4311,671,0150.670.660.0090.0001546.670.620.420.420.00%675400

BPC $19,382,44912,078,8727,368,99163.91%91,864,83478,874,5214.744.150.620.399.111.195.655.404.63%459,5142,515,759
JPH $18,000,0006,597,7313,725,10877.12%66,472,13759,322,2123.693.300.3670.2077.710.772.832.772.17%851,5332,350,469

GMC 'JOD'15,000,000(734,118)65,069-1228.21%15,360,87615,934,7631.021.06(0.049)0.004-0.820.840.7315.07%6,613,5867,546,623
AZIZA 'JOD'13,440,0002,972,7384,572,586-34.99%37,042,68535,244,3312.762.620.2210.34013.121.052.902.659.43%22,99794,853

JCC 'JOD'10,000,0004,114,4162,013,500104.34%22,411,49717,678,9932.241.770.4110.2015.841.072.400.88172.73%3,835,34411,128,757
PHARMACARE$8,593,8684,778,7752,857,17067.26%26,140,96927,037,1063.043.150.55610.33245.931.083.303.50-5.71%213,306700,973

BJP 'JOD'7,000,000871,094745,32716.87%12,447,77811,997,2611.781.710.1240.10621.771.522.702.555.88%47,287177,109
NAPCO 'JOD'11,000,000862,2797,45511466.45%16,146,64412,284,3651.471.680.0780.00119.231.021.501.0148.51%178,030333,403

NCI  $5,000,0001,147,856804,30842.71%8,046,7306,902,6971.611.380.22950.16088.711.242.001.4835.14%725,0591,266,176
VOIC 'JOD'4,000,00012,497,0496,203,171101.46%57,034,59740,418,03614.2610.103.121.555.641.2317.6010.4568.42%32,947655,804
APC 'JOD'1,500,0001,005,572863,30516.48%5,713,6505,129,5303.813.420.6700.5769.551.686.406.055.79%964,8158,247,588

ELECTRODE 'JOD'750,000(32,365)(23,978)-34.98%2,748,4272,783,2643.663.71-0.043(0.032)-0.521.891.99-5.03%16,89044,932
LADAEN 'JOD'700,00033,151(13,589)343.95%338,914305,7630.480.440.047(0.019)53.195.162.502.500.00%4451,569

 Info@Unitedco.ps ، 00972022423090- ، هاتف1روابي، كيو سنتر، عمارة المكاتب ط - المقر العام 

العقارية التجارية لالستثمار المساهمة العامة

التأمين الوطنية 
ترست العالمية للتأمين 

رأس المال  
دينار/دوالر

صافي الدخل
التغير

B.Vالقيمة الدفترية  حقوق المساهمين

الفلسطينية لالستثمار و االنماء 
( $ 1,220,603,909=القيمة السوقية للقطاع )قطاع البنوك والخدمات المالية 

بنك اإلسالمي الفلسطيني 
بنك االستثمار الفلسطيني

فلسطين للتنمية واالستثمار 
"أيبك"العربية الفلسطينية لالستثمار 

($ 940,855,744=القيمة السوقية للقطاع )قطاع االستثمار 

البنك الوطني 

سوق فلسطين لالوراق المالية 
($ 267,462,960=   القيمة السوقية للقطاع)قطاع التأمين 

سند للموارد االنشائية 
فلسطين لالستثمار العقاري
االتحاد لالعمار واالستثمار
فلسطين لالستثمار الصناعي
القدس لالستثمارات العقارية 

المستثمرون العرب 

بنك القدس
بنك فلسطين 

الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية 

مصايف رام هللا 
مركز نابلس الجراحي التخصصي 

بال عقار لتطوير وادارة وتشغيل العقارات 

مصانع الزيوت النباتية 

بيرزيت لصناعة األدوية 
القدس للمستحضرات الطبية 

مطاحن القمح الذهبي 
دواجن فلسطين 
سجاير القدس

النتائج المالية المرحلية المدققة للشركات المدرجة
2021بورصة فلسطين  لعام 

الشركة المتحدة لالوراق المالية
Tel: +970-2-242-3090

العربية لصناعة الدهانات 
مصنع الشرق لاللكترود 
فلسطين لصناعة اللدائن 

 (AIGِ ): لم تفصح الشركات التالية عن بياناتها حتى تاريخ إعداد التقرير   . 2021باالعتماد على حصة السهم من األرباح السنوية لعام :   يتم احتساب مكرر الربحية  .*  دوالر0.25صافي الدخل في الجدول أعاله هو الربح العائد لمساهمي الشركة االم، و حقوق المساهمين ال تشمل حقوق االقلية، القيمة االسمية لسهم المجموعة االهلية للتامين *

(26.04.2022تم اعداد هذا التقرير في تاريخ  )ال تضمن الشركة المتحدة لألوارق المالية دقة هذا التقرير، كما ان جميع المعلومات خاضعة للتعديل دون اي اشعار . النتائج السابقة ال تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. جميع المعلومات الواردة قد تم اعدادها و نشرها بقصد توفير المعلومات وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة في مجال االستثمار

( $ 466,290,810=القيمة السوقية للقطاع )قطاع الصناعة 

($ 1,511,907,212=القيمة السوقية للقطاع )قطاع الخدمات 

EPSP/Eحصة السهم 
مكرر الربحية

P/B.V
القيمة السوقية 

الى الدفترية
31/12/2021

سعر االغالق
التغير

عدد االسهم 
المتداولة  لعام 

2021

قيمة االسهم 
المتداولة   لعام 

(دوالر) 2021

دار الشفاء لصناعة األدوية 
بيت جاال لصناعة األدوية 

"نابكو"الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت
الوطنية لصناعة الكرتون 

موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 
االتصاالت الفلسطينية
الفلسطينية للكهرباء 

المؤسسة العربية للفنادق 

التكافل الفلسطينية للتأمين
فلسطين للتأمين
المشرق للتأمين 

الرمز

البنك االسالمي العربي 

العالمية المتحدة للتأمين 

المجموعة األهلية 



أخبار الهيئة والبورصة

ــة فلســطني “ عصفــور الشــمس”. ويأتــي  ــي لدول ــة املســتوحاة مــن الطرالوطن ــة ســوق رأس املــال هويتهــا البري أطلقــت هيئ

إطــالق الهويــة البريــة تعزيــزا ملســاحات التفاعــل مــا بــني الهيئــة ورشكائهــا، وقطاعاتهــا والجمهــور ووســائل االعــالم. حيــث 

أن الهويــة البريــة للهيئــة جــاءت تتويجــا الســرتاتيجية االتصــال التــي طورتهــا واعتمدهــا مجلــس إدارة الهيئــة والتــي تهــدف 

إىل تعزيــز جســور التواصــل مــع مختلــف الــركاء بمــا يخلــق نشــاطا اتصــايل فاعــل للهيئــة يرفــع مــن مســتوى الوعــي املــايل يف 

القطاعــات املاليــة غــر املرفيــة ويطــور معرفــة املتعاملــني بحقوقهــم وباليــات الرقابــة والتنظيــم واالرشاف والتطويــر يف القطــاع 

غــر املــريف الهــام عــى صعيــد االقتصــاد الوطنــي.

وكانــت هيئــة ســوق رأس املــال قــد أطلقــت حــوار مجتمعيــا شــامال حــول مســودة قانــون التأمــني الجديــد، وأرســلت املســودة إىل 

مجموعــة مــن النقابــات واالتحــادات واملؤسســات البحثيــة والقانونيــة واألكاديميــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي الفلســطيني لتوســيع 

دائــرة املشــاركة والتشــاور حــول املســودة وصــوال إىل قانــون يلبــي كافــة االحتياجــات، ويعالــج مواطــن القصــور.

ــة التطــورات يف صناعــة التأمــني بمــا يتمــاىش مــع أفضــل املمارســات  ــد للتأمــني بهــدف مواكب ويأتــي العمــل عــى قانــون جدي

واملبــادئ الدوليــة الصــادرة عــن الجمعيــة الدوليــة ملراقبــي التأمــني )IAIS(، ويف ســياق تمتــني وتحصــني البيئــة التريعيــة الناظمــة 

لقطــاع التأمــني يف فلســطني ومعالجــة القصــور يف التريعــات القائمــة.

كمــا أطلقــت هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية منصــة “ ابتكــر” الرقابيــة للريــادة يف القطــاع املــايل غــر املــريف خــالل ورشــة 

عمــل حــول التكنولوجيــا املاليــة يف فلســطني مــا بــني الفــرص والتحديــات. 

ــات “أســبوع املســتثمر العاملــي  ــة ســوق رأس املــال الفلســطينية بالراكــة والتعــاون مــع بورصــة فلســطني فعالي وأطلقــت هيئ

2021” ، تحــت عنــوان “التمويــل املســتدام ومنــع االحتيــال”، وفــق املبــادرة التــي أطلقتهــا املنظمــة الدوليــة للهيئــات املرفــة عــى 

 ، ”IOSCO“ أسواق املال ايوسكو

مــن جانــب اخــر، منحــت هيئــة ســوق رأس املــال رســالة عــدم ممانعــة لركــة مبــادرة الــرق األوســط لالســتثمار غــر الربحيــة 

االجنبيــة املالكــة ملنصــة “ تمويــي” يف فلســطني والتــي تؤهلهــا لتقديــم خدمــات تشــبيك تأمينيــة عــر املنصــة. وتتضمــن الرســالة 

املوافقــة عــى إدمــاج رشيحــة جديــدة مــن طالبــي التأمــني يف قطــاع التأمــني وذلــك مــن خــالل تشــبيكهم مــع رشكات التأمــني..

هيئة سوق راس المال
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ــة  ــاح للــركات املدرجــة يف بورصــة فلســطني عــى مســاهميها للســنة املالي ــة توزيعــات األرب اعلنــت بورصــة فلســطني ان حصيل

2020 والتــي أعلنــت الــركات عــن توزيعهــا خــالل العــام 2021 قــد بلغــت قرابــة 134 مليــون دوالر أمريكــي، بانخفــاض بلغــت 

نســبته %16.25 عــن األربــاح املوزعــة للعــام الــذي ســبقه 2019 والــذي بلــغ مــا يقــارب 160 مليــون دوالر. 

ــة محــاكاة  ــت بورصــة فلســطني عــن إطــالق بيئ ــة:  أعلن ــة الفعلي ــة اإلنتاجي ــق إطــالق األنظمــة بالبيئ ــدة عــى طري خطــوة جدي

افرتاضيــة مخصصــة الســتخدام الــركات األعضــاء بهــدف التشــغيل األويل وفحــص األنظمــة اإللكرتونيــة الجديــدة املتمثلــة بنظــام 

ــك التشــغيل  ــث يشــمل ذل ــداول “اكســرتيم”، بحي ــداول الوســيط BMS ونظــام الت ــل CSD ونظــام إدارة ت ــداع والتحوي مركــز اإلي

بورصة فلسطين 



االفــرتايض كافــة امليــزات واإلضافــات والخدمــات التــي توفرهــا تلــك األنظمــة تمهيــدا إلطالقهــا بالبيئــة اإلنتاجيــة بعــد االنتهــاء مــن 

أعمــال الفحــص.

وضمــن اجتماعــه الســنوي واجتمــاع هيئتــه العامــة: تــم انتخــاب بورصــة فلســطني عضــواً يف لجنــة التدقيــق التحــاد البورصــات 

األوروبيــة اآلســيوية. 

قامــت رشكــة تمكــني للتأمــني، يــوم األحــد املوافــق 6/6/2021، بــإدراج وبــدء تــداول أســهمها يف بورصــة فلســطني، تحــت الرمــز 

)TPIC(، وذلــك بعــد إتمــام كافــة املتطلبــات الالزمــة. 

أعلنــت بورصــة فلســطني يــوم األحــد 31/10/2021 عــن إعــادة ســهم الركــة العربيــة للفنــادق AHC للتــداول يف الســوق اعتبــاراً 

مــن يــوم الثالثــاء 02/11/2021، حيــث تــم إيقــاف ســهم AHC عــن التــداول بتاريــخ 23/02/2021 عــى إثــر قــرار الهيئــة 

العامــة غــر العاديــة للركــة بنفــس التاريــخ بتخفيــض رأســمالها بنســبة %39.47 أي مــا يعــادل 7,768,240 ســهما، وتــم وقــف 

التــداول عــى أســهم الركــة يف حينــه اســتنادا لإلجــراءات املتبعــة يف حــال تخفيــض رأس مــال الركــة.

ومــن جهــة أخــرى، أعلنــت بورصــة فلســطني  أنــه وبنــاء عــى املنهجيــة الســنوية املتبعــة فقــد تــم تعديــل عينــة الــركات املكونــة 

ــركات  ــوقية لل ــة الس ــن القيم ــبته %74.92 م ــا نس ــام م ــذا الع ــارة له ــة املخت ــل العين ــث تمث ــام 2021. حي ــدس للع ــؤرش الق مل

املدرجــة. 

الــركات املمثلــة لعينــة مــؤرش القــدس للعــام 2021: قطــاع البنــوك والخدمــات املاليــة )بنــك فلســطني، البنــك الوطنــي، البنــك 

اإلســالمي الفلســطيني، البنــك اإلســالمي العربــي، بنــك القــدس(، قطــاع التأمــني ) التأمــني الوطنيــة(، قطــاع االســتثمار ) فلســطني 

ــار  ــاد لإلعم ــاري، االتح ــتثمار العق ــطني لالس ــك”، فلس ــتثمار “أيب ــطينية لالس ــة الفلس ــو”، العربي ــتثمار “باديك ــة واالس للتنمي

واالســتثمار.(، قطــاع الخدمــات ) االتصــاالت الفلســطينية، موبايــل الوطنيــة الفلســطينية لالتصــاالت، الفلســطينية للكهربــاء(، وأخــرا 

قطــاع الصناعــة ) ســجاير القــدس، القــدس للمســتحرات الطبيــة(. 
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أعلنــت رشكــة االتصــاالت الفلســطينية “بالتــل” إحــدى رشكات مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية عــن حصــول مركــز بيانــات بالتــل 

ــز  ــم مراك ــة وتقيي ــة يف دراس ــة “Uptime Institute” املتخصص ــن مؤسس ــدة Tier III م ــة جدي ــهادة اعتمادي ــى ش ــرة ع يف الب

البيانــات العامليــة بعــد أن أثبــت املركــز نجاحــه باالمتثــال ملعايــر مراكــز البيانــات العامليــة مــن ناحيــة التصميــم والبنــاء.

وقعــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية مجموعــة مــن االتفاقيــات اهمهــا: ســت اتفاقيــات اســتثمارية جديــدة، مــع رشكات ناشــئة، 

والتــي تــم تنفيذهــا عــن طريــق مركــز مجموعــة االتصــاالت لإلبــداع “فكــرة”، وذلــك يف مقــر مركــز فكــرة بالبــرة. كمــا وقعــت 

اتفاقيــة رشاكــة مــع جامعــة النجــاح الوطنيــة  لتدريــب طلبــة تخصــص “االتصــال والتســويق الرقمــي” يف كليــة االقتصــاد والعلــوم 

ــة  ــه الجامعــة مؤخــراً. كمــا وقعــت رشكــة بوابــة أريحــا والركــة االســتثمارية “ ســكاي جيــت” اتفاقي ــة الــذي طرحت االجتماعي

إلنشــاء أعــى بــرج تجــاري وســكني يف مــروع بوابــة أريحــا. 

 PLUS”أطلقــت رشكــة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية “جــوال إحــدى رشكات مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية برنامــج وتطبيــق

بشــعار “َع مزاجــك” كأول برنامــج رقمــي يف فلســطني ملشــرتكي الدفــع املســبق، حيــث يقــدم ميـّـزات عديــدة تضمن رىض مشــرتكيها 

وتلبــي اســتخداماتهم املختلفــة بــكل ســهولة ورسعــة لتالئــم حاجــة وخصوصيــة كل مشــرتك بطريقــة تكنولوجيــة متطــورة.

ــة  ــل رشك ــن قب ــة FTTH م ــاف الضوئي ــبكة األلي ــاء ش ــا لبن ــطينية موافقته ــات الفلس ــا املعلوم ــاالت وتكنولوجي ــح وزارة االتص من

ــوزارة  لعــدد مــن الــركات التــي تقدمــت لهــا لالســتثمار يف شــبكات  حضــارة ضمــن مجموعــة رخــص وموافقــات  منحتهــا ال

األليــاف الضوئيــة املنزليــة. حيــث اقدمــت رشكــة حضــارة لالســتثمار التكنولوجــي عــن بــدء العمــل عــى توفــر خدمــة اإلنرتنــت 

ــاول األرس  ــة يف متن ــعار منافس ــا وبأس ــل إىل 1000 ميج ــة تص ــات عالي ــازل FTTH   وبرسع ــة للمن ــاف الضوئي ــة األلي ــر تقني ع

ــطينية. الفلس

ــادي  ــة الع ــة العام ــاع الهيئ ــار، 2021 اجتم ــق 5 أي ــاء املواف ــوم األربع ــك، ي ــتثمار- أيب ــطينية لالس ــة الفلس ــة العربي ــدت الرك عق

ــه، فلســطني. وصادقــت الهيئــة العامــة يف اجتماعهــا عــى توزيــع أربــاح عــى مســاهمي الركــة املســجلني كمــا  يف مدينــة رام الل

بتاريــخ 2021/5/4 بنســبة %16.65 مــن رأس املــال املدفــوع أليبــك والبالــغ 96.2 مليــون دوالر أمريكــي كمــا بتاريخــه، منهــا 

%7.5 أربــاح نقديــة بقيمــة 7.215 مليــون دوالر أمريكــي و%9.147 أســهم مجانيــة عددهــا 8.8 مليــون ســهم وبذلــك يصبــح رأس 

املــال املدفــوع أليبــك بعــد توزيــع األســهم املجانيــة 105 مليــون دوالر أمريكــي.

ــذه  ــي ه ــو(، وتأت ــوق )براف ــز التس ــطينية ملراك ــة الفلس ــة العربي ــا يف الرك ــل حصته ــع كام ــك ببي ــت أيب ــك: قام ــتثمارات أيب اس

الصفقــة يف إطــار رؤيــة أيبــك بالرتكيــز عــى التطويــر والتوســع بالعمــل يف القطاعــات االســرتاتيجة االخــرى، وبلغــت مجمــل قيمــة 

الصفقــة )شــاملة قيمــة االســهم وســداد مديونيــة برافــة تجــاه البنــوك وقيمــة املخالصــة الريبيــة( مبلــغ 23 مليــون دوالر، وقــد 

بلغــت قيمــة الربــح املعــرتف بــه يف قائمــة االربــاح والخســائر املوحــدة املوجــزة مبلــغ 4.67 ملــون دوالر امريكــي. 

قامــت رشكــة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة التابعــة اليبــك بــراء ماركــة Polonez الشــهرة لصناعــة اللحــوم يف تركيــا يف صفقــة 

بلغــت قيمتهــا االجماليــة 28.3 مليــون دوالر امريكــي. ويأتــي هــذا االســتحواذ تماشــياً مــع خطــط ســنيورة االســرتاتيجية للنمــو 

)PALTEL( شركة االتصاالت الفلسطينية

)APICِ( الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار – ايبك

أخبار الشركات المدرجة
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ــندات  ــدار س ــرار إص ــى ق ــه ع ــت في ــخ 09/08/2021 صادق ــادي بتاري ــر ع ــا غ ــاهمني اجتماع ــة للمس ــة العام ــدت الهيئ عق

بقيمــة 120 مليــون دوالر مدتهــا خمــس ســنوات لتســتخدم حصيلتهــا يف إطفــاء ســندات القــرض الســابقة التــي تــم إصدارهــا يف 

العــام 2016 واســتحقت يف تاريــخ 15/08/2021. وتــم إنجــاز عمليــة االصــدار الثالــث بنجــاح حيــث كان يــوم االغــالق بتاريــخ 

ــاب  ــة اكتت ــة لالصــدار وذلــك عــر عملي ــة كامــل قيمــة االصــدار بفائــض %15 عــن القيمــة االجمالي 15/08/2021 ،وتــم تغطي

ــة.  خــاص شــارك فيهــا مجموعــة مــن البنــوك وصناديــق االدخــار املحليــة واالقليمي

أعلنــت رشكــة فلســطني للتنميــة واالســتثمار املحــدودة )باديكــو القابضــة(، عــن تعيــني فــؤاد نجــاب، بمنصــب الرئيــس التنفيــذي 

ــا  ــل كمديره ــي عم ــي، والت ــتثمار الزراع ــطني لالس ــل فلس ــة نخي ــس إدارة رشك ــس مجل ــرا رئي ــاب مؤخ ــغل نج ــة. وش للمجموع

التنفيــذي لعــدة ســنوات ســابقة، حيــث قــاد الركــة لتصبــح أكــر مصــدر فلســطيني للتمــور، وكذلــك األكــر يف التســويق الزراعــي 

فلســطينيا.

 أطلقــت رشكــة “باديكــو القابضــة”، مــروع توليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــة الشمســية عــى أســطح البنايــات يف مدينــة 

غــزة الصناعيــة، وهــو األضخــم يف فلســطني والثانــي يف الــرق األوســط. ويشــمل املــروع عــى أكثــر مــن 21 ألــف خليــة شمســية 

ــة  ــة إجمالي ــا واط، بقيم ــل إىل )7.3( ميغ ــة تص ــة إنتاجي ــة، بطاق ــزة الصناعي ــة غ ــة يف مدين ــة صناعي ــى 32 بناي ــا ع ــم تركيبه ت

بلغــت حــوايل 12 مليــون دوالر. وســيؤمن املــروع الكهربــاء لكافــة املصانــع واملكاتــب الحكوميــة، واملؤسســات الدوليــة، واملنشــآت 

التجاريــة القائمــة يف مدينــة غــزة الصناعيــة. كمــا حصــل املــروع عــى جائــزة األمــم املتحــدة للعمــل املناخــي العاملــي بعنــوان 

“االعتمــاد عــى الــذات”، وذلــك ضمــن فئــة التمويــل بغــرض االســتثمار يف املشــاريع الصديقــة للبيئــة بالتعــاون مــا بــني مؤسســة 

التمويــل الدوليــة ومجموعــة البنــك الــدويل وباديكــو القابضــة. 

ــة  ــغيل املنطق ــر وإدارة وتش ــا لتطوي ــة أريح ــع رشك ــة، م ــدن الصناعي ــتثمار وامل ــجيع االس ــة تش ــت هيئ ــرى، وقع ــة أخ ــن جه م

الزراعيــة الصناعيــة التابعــة ملجموعــة باديكــو، اتفاقيــة إدارة وتشــغيل وصيانــة ملــروع الطاقــة الشمســية يف مدينــة أريحــا الزراعية 

الصناعيــة، وأخــرى لتزويــد املنطقــة الصناعيــة بمــوارد ميــاه إضافيــة مــن خــالل ســلطة امليــاه. يهــدف مــروع نظــام الطاقــة 

الشمســية إىل توفــر طاقــة بديلــة بقــدرة انتاجيــة تبلــغ 2 ميجــا واط تســاهم يف تخفيــض تكلفــة الطاقــة الكهربائيــة للمصانــع ممــا 

سيســاهم يف زيــادة تنافســية املنطقــة الصناعيــة، وتــم تنفيــذ هــذا املــروع بدعــم مــن برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي والحكومــة 

اليابانيــة.

فيمــا أن االتفاقيــة الثانيــة تهــدف لتزويــد مدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة بمصــدر إضــايف منتظــم للميــاه مــن املصــادر املتوفــرة 

لــدى ســلطة امليــاه يف محافظــة أريحــا واألغــوار، بمعــدل 150 كــوب يوميــا، وذلــك ألغــراض االســتخدام الصناعــي والــرب.

ــاء الشــمال املســاهمة  ــة واالســتثمار املحــدودة )باديكــو القابضــة( مــع رشكــة توزيــع كهرب كمــا اتفقــت رشكــة فلســطني للتنمي

العامــة املحــدودة )نيدكــو(، عــى العمــل املشــرتك لتطويــر مشــاريع إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة مــن الطاقــة الشمســية يف محافظتــي 

نابلــس وجنــني، وذلــك لخدمــة املواطنــني بتوفــر كهربــاء صديقــة للبيئــة وبتكلفــة أقــل.

 )PADICO( شركة فلسطين للتنمية واالستثمار – باديكو

وزيــادة حصتهــا الســوقية االقليميــة والدوليــة مــن خــالل توســيع خطــوط االنتــاج يف مصانعهــا، وكذلــك اســتهداف اســواق جديــدة. 

ســاهمت أيبــك خــالل عــام 2021، بنحــو 2.3 مليــون دوالر أمريكــي، مــا نســبته %6 مــن صــايف أرباحهــا يف برنامــج املســؤولية 

االجتماعيــة أو مــا يعــرف بـ”العمــل املســؤول املســتمر”، حيــث تعمــل املجموعــة، كجهــة فاعلــة ليــس فقــط مــن خــالل الترعــات 

واألعمــال الخريــة، وإنمــا يف عمليــة التنميــة املجتمعيــة، مــن خــالل مواصلــة الدعــم االســرتاتيجي للعديــد مــن املؤسســات منــذ عــدة 

ســنوات، وتوســيع نطــاق دعمهــا يف العــام 2021 لعــدد آخــر مــن املؤسســات واملناطــق التــي لــم تكــن مســتهدفة ســابقا.



أعلــن بنــك فلســطني عــن إدراج أســهم جديدة وذلــك إتمامــا إلتفاقية دخــول مؤسســة FISEA الفرنســية “فاســيليتيه دانفيستيســمون 

ايــه دو ســوتيان او انرتبريــز او فريــك” التابعــة ملؤسســة بروباركــو كريــك اســرتاتيجي بتاريــخ 15 تمــوز 2021. حيــث تمــت 

الصفقــة عــر إصــدار خــاص لأســهم عددهــا 7,272,727 ســهم عــادي بقيمــة اســمية واحــد دوالر لــكل ســهم وبعــالوة إصــدار 

65 ســنت أي بســعر بيــع 1.65 دوالر أمريكــي تــم احتســابه عــى أســاس معــدل ســعر إغــالق الســهم اليومــي آلخــر ثالثــة شــهور 

ــك  ــوع لبن ــال املدف ــح رأس امل ــث يصب ــك حي ــع الري ــبق م ــاق املس ــك باإلتف ــوز 2021 وذل ــى 12 تم ــان 2021 حت ــن 12 نيس م

ــة ســوق رأس املــال الفلســطينية  ــل هيئ فلســطني 217,433,527 دوالر أمريكــي اســتنادا لنــرة اإلصــدار املوافــق عليهــا مــن قب

وبعــد الحصــول عــى موافقــة ســلطة النقــد الفلســطينية.

ــخ 29/03/2018  ــم 52 بتاري ــادي رق ــر الع ــا غ ــة يف اجتماعه ــة العام ــرار الهيئ ــع ق ــيا م ــاص تماش ــدار الخ ــذا االص ــي ه ويأت

ــات  ــار آلي ــس االدارة باختي ــض مجل ــون دوالر وتفوي ــك اىل 250 ملي ــال البن ــع رأس م ــى رف ــة ع ــة العام ــة الهيئ ــوص موافق بخص

ــذ. التنفي

كمــا أعلــن كل مــن بنــك فلســطني ومؤسســة التمويــل الدوليــة عــن بيــع مؤسســة التمويــل الدوليــة حصتهــا يف بنــك فلســطني بعــد 

إنجازهــا األهــداف التنمويــة يف هــذا االســتثمار عقــب 13 ســنة مــن االســتثمار يف أســهم بنــك فلســطني. وكانــت مؤسســة التمويــل 

ــايل  ــمول امل ــز الش ــى تعزي ــك ع ــع إدارة البن ــث م ــكل حثي ــت بش ــام 2008، وعمل ــك يف ع ــهم البن ــن أس ــة م ــرتت حص ــة اش الدولي

وخاصــة للمــرأة، ومنظومــة إدارة املخاطــر، إضافــة إىل تحقيــق غرهــا مــن اإلنجــازات. 

وقــع البنــك العديــد مــن االتفاقيــات ومــن ضمنهــا اتفاقيــة رعايــة رســمية مــع اتحــاد رشكات أنظمــة املعلومــات الفلســطينية “بيتا” 

ــبوتك  ــر “أكس ــابع ع ــي الس ــطني التكنولوج ــبوع فلس ــرتاتيجي ألس ــي اإلس ــة الراع ــذه اإلتفاقي ــب ه ــدس بموج ــك الق ــح بن ليصب

2021” . كمــا ابــرم اتفاقيــة مشــاركة مخاطــر الول مــرة بقميــة مليونــي يــورو مــع مؤسســة بروباركــو “ذراع التمويــل للقطــاع 

  .)AFD( الخــاص التابــع للوكالــة الفرنســية للتنميــة

وحصــل بنــك القــدس عــى جائــزة  أفضــل مــرف مــن حيــث مــؤرشات األداء العــام يف فلســطني للعــام 2021”. كمــا حصــل ايضــا 

عــى جائــزة” البنــك األكثــر نشــاطاً يف فلســطني يف مجــال تنفيــذ تمويــالت عمليــات التجــارة الدوليــة لعــام 2020” وذلــك بحســب 

معايــر البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة.

ــوع  ــال املدف ــن راس امل ــبة 4.5 % م ــة بنس ــاح نقدي ــع ارب ــك  بتوزي ــس ادارة البن ــة مجل ــك توصي ــة للبن ــة العام ــرت الهيئ ــا اق كم

ــغ3,261,046 دوالر  ــوع وبمبل ــال املدف ــن رأس امل ــبة 3.5 % م ــة بنس ــهم مجاني ــاح اس ــع ارب ــة 4,192,774 دوالر.، و بتوزي وبقيم

أمريكــي.

ــة  ــد الريب ــاح بع ــايف األرب ــغ ص ــام 2021، إذ بل ــة للع ــه املالي ــف مؤرشات ــواً يف مختل ــطيني نم ــالمي الفلس ــك اإلس ــق البن حق

ــبته  ــت نس ــاٍع بلغ ــك بارتف ــام 2020 وذل ــي يف الع ــن 11,169,723 دوالر أمريك ــوداً م ــك صع ــي وذل 13,685,189 دوالر أمريك

.22.52%

)BOP( بنك فلسطين

)QUDS( بنك القدس

)ISBK( البنك االسالمي الفلسطيني
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ــاون  ــة تع ــطني، اتفاقي ــدة يف فلس ــي الرائ ــع اإللكرتون ــول الدف ــة وحل ــة PalPay ألنظم ــطيني ورشك ــتثمار الفلس ــك االس ــع بن وق

ــك. ــة للبن ــات اإللكرتوني ــالل الخدم ــن خ ــك م ــي، وذل ــديد اإللكرتون ــة للتس ــات الرك ــن خدم ــتفادة م لالس

أعلــن بنــك االســتثمار الفلســطيني عــن افتتــاح مكتــب تمثيــي يف مدينــة لنــدن عاصمــة اململكــة املتحــدة، وتــم إطــالق نشــاط املكتــب 

يف شــهر آب مــن العــام الحــايل 2021 وذلــك بعــد حصــول إدارة البنــك عــى املوافقــات الالزمــة الفتتــاح املكتــب.

كمــا وقــع بنــك االســتثمار الفلســطيني ومبــادرة الــرق االوســط لالســتثمار  Middle East  Investment Initiative اتفاقيــة تعاون 

مشــرتكة. التفاقيــة تأتــي ضمــن توجهــات البنــك االســرتاتيجية يف اســتهداف قطــاع املشــاريع الصغــرة واملتوســطة SMEs  وان ذلــك 

ــاء  ــا النس ــها وتديره ــي تؤسس ــاريع الت ــك املش ــا تل ــتهدفة وخصوص ــات املس ــك الفئ ــول لتل ــي يف الوص ــر اإليجاب ــه األث ــيكون ل س

الرياديــات يف فلســطني اضافــة اىل مشــاريع الطاقــة املتجــددة وحلــول االنتــاج النظيــف، هــذا وطــور البنــك برامجــه املخصصــة لهــذا 

القطــاع ضمــن رشوط مالئمــة وبأســعار منافســة.

وقعت رشكة maalchat لخدمات الدفع اإللكرتوني ورشكة ترست للتأمني اتفاقية عمل العتمادها قناة تسديد رسمية.

 كمــا اقــرت الهيئــة العامــة بتوصيــة مجلــس االدارة بتوزيــع اربــاح نقديــة بنســبة %10 مــن القيمــة االســمية عــى املســاهمني عــن 

الســنة املاليــة املنتهيــة يف 31/12/2020.

)PIBC( بنك االستثمار الفلسطيني

شركة ترست العالمية للتأمين

ــن  ــدة World Mastercard® وPlatinum Mastercard® األوىل م ــة الجدي ــه االئتماني ــطيني بطاقات ــالمي الفلس ــك اإلس ــق البن أطل

نوعهــا يف ســوق الصرفــة اإلســالمية يف فلســطني.

ــطة  ــرة واملتوس ــاريع الصغ ــاع املش ــم قط ــي لدع ــند العامل ــدوق س ــع صن ــتثمار م ــة اس ــطيني اتفاقي ــالمي الفلس ــك اإلس ــع البن وق

ــه. ــة رام الل ــوزراء بمدين ــة ال ــر رئاس ــك يف مق ــطني وذل ــر يف فلس ــة الصغ واملتناهي

وبموجــب االتفاقيــة ســيقوم “صنــدوق ســند” باالســتثمار مــن خــالل البنــك اإلســالمي الفلســطيني لدعــم قطــاع املشــاريع الصغــرة 

واملتوســطة واملتناهيــة الصغــر بقيمــة مليــون دوالر بهــدف دعــم هــذه املشــاريع خاصــة التــي تــررت بفعــل التداعيــات االقتصادية 

ــة كورونا. لجائح

ــغ إجمــايل  أقــرت الهيئــة العامــة توصيــة مجلــس االدارة توزيــع أربــاح نقديــة بواقــع %22.5 مــن القيمــة االســمية للســهم بمبل

ــي. ــدره 3,375,000 دوالر أمريك ق

شركة التأمين الوطنية



صادقــت الهيئــة العامــة للركــة الوطنيــة لصناعــة األملنيــوم والروفيــالت )نابكــو( يف اجتماعهــا غــر العــادي الــذي انعقــد يف الرابــع 

ــار  ــة اىل أحــد عــر مليــون دين والعريــن مــن شــهر آب 2021 عــى رفــع رأس مــال الركــة املــرح بــه واملدفــوع مــن ثماني

أردنــي.

افتتحــت رشكــة قــدرة لحلــول الطاقــة املتجــّددة وجامعــة برزيــت  ، محطــة الطاقــة الشمســية بقــدرة 1 ميغــاواط، حيــث قامــت 

رشكــة ُقــدرة والتــي تأسســت بمبــادرة مشــرتكة مــن الركــة الوطنيــة لصناعــة األملنيــوم والروفيــالت )نابكــو( ومجموعــة بنــك 

فلســطني؛ بتطويــر وتشــييد مــروع محطــة الطاقــة الشمســية لصالــح الجامعــة، وذلــك وفــق نمــوذج التأجــر التمويــي املنتهــي 

بالتملــك، والــذي ســيمّكن الجامعــة مــن امتــالك طاقــة نظيفــة وُمســتدامة ومنخفضــة التكلفــة. وستُســهم محطــة الطاقــة الشمســية 

ــم  ــة معظ ــروع؛ يف تغطي ــي للم ــص الفن ــص الفح ــا يخ ــدس فيم ــة الق ــاء محافظ ــة كهرب ــع رشك ــاون م ــيِّدت بالتع ــي ُش والت

احتياجــات الجامعــة مــن الطاقــة الكهربائيــة حتــى تتمكــن مــن رفــد مبانيهــا ومختراتهــا ومختلــف األقســام الداخليــة بالكهربــاء. 

كمــا بــارشت رشكــة “قــدرة ، بتشــغيل محطــة الطاقــة الشمســية بقــدرة 1 ميغــاواط لصالــح هيئــة كهربــاء يعبــد، التــي تــزّود 

أكثــر مــن 13 مجلــس قــروي و7 خــرب يف املنطقــة بالكهربــاء، وذلــك تنفيــذاً لالتفاقيــة التــي وقعتهــا رشكــة نابكــو مــع هيئــة 

كهربــاء يعبــد بدايــة العــام 2020 لتمويــل وتشــييد محطــة للطاقــة الشمســية بقــدرة 1 ميغــاواط.

حصلــت الركــة الوطنيــة لصناعــة الكرتــون عــى شــهادة الجــودة الفلســطينية )PSI(، مــن  مؤسســة املواصفــات واملقاييــس. جــاء 

ذلــك اســتكماالً لخطــة الركــة يف تطبيــق أنظمــة إدارة الجــودة الشــاملة. 

الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت )نابكو(

الوطنية لصناعة الكرتون
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اجتماعات الهيئات العامة وتوزيعات األرباح في عام 2021 عن 
األرباح المحققة في السنة المالية 2020

أسهم مجانية %نقدي %اجتماع الهيئة العامةرمز الشركةرمز الشركة

APIC05/05/20217.5%9.15%العربية الفلسطينية لالستمثار – ابيك 

UCI04/05/20212.5%االتحاد لالعمار و االستثمار 

BOP31/03/20214%1%بنك فلسطين 

QUDS08/04/20214.5%3.5%بنك القدس 

AIB30/03/20212.9%3.67%البنك االسالمي العربي 

ISBK23/03/2021-6.25%البنك االسالمي الفلسطيني

NIC01/04/202122.5%15% شركة التأمين الوطنية 

-TRUST08/04/202110% شركة ترست العالمية للتأمين

-TIC11/04/202115% شركة التكافل الفلسطينية للتأمين 

GUI23/03/202110%5% الشركة العالمية المتحدة للتأمين 

PICO19/05/2021-25%فلسطين للتأمين

MIC28/04/20212.50%5.77% شركة المشرق للتأمين

-PALTEL29/03/202130%مجموعة االتصاالت الفلسطينية 

-PEC07/04/202110%الفلسطينية للكهرباء

BPC28/04/202115%2%شركة بيرزيت لالدوية

-JPH27/05/20218%القدس للمستحضرات الطبية 

-BJP19/05/202110%شركة بيت جاال لصناعة االدوية

- VOIC28/04/202150%شركة مصانع الزيت النباتية 

-AZIZA20/05/202118%شركة دواجن فلسطين 

-NCI28/04/202110%شركة الوطنية لصناعة الكرتون

-APC22/03/202140%شركة العربية لصناعة الدهانات 

NAPCO29/04/2021-9.38%الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت

-NSC25/03/20215%مركز نابلس الجراحي التخصصي 

-PSE25/03/20214%سوق فلسطين لالوراق المالية 



مواعيد اجتماعات مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة في 
بورصة فلسطين وهيئاتها العامة وتوصياتها للعام 2021 

أسهم مجانية %نقدي %موعد اجتماع الهيئة العامةرمز الشركةرمز الشركة

 APIC09/05/202210.476% 6.666% العربية الفلسطينية لالستثمار "أيبك"

  PIIC21/04/202210% فلسطين لالستثمار الصناعي

BOP19/04/20229.0%3.00% بنك فلسطين 

QUDS 26/04/2022 6.5% 3.7% بنك القدس

AIB12/04/20224.36%4.90%البنك االسالمي العربي 

ISBK19/04/2022 5.88%  5.88% بنك اإلسالمي الفلسطيني 

TNB--8.13%البنك الوطني 

- PSE18/04/202210.0% سوق فلسطين لالوراق المالية 

- NIC30/03/202217.5% التأمين الوطنية 

- TRUST31/03/202210.00% ترست العالمية للتأمين 

- TPIC31/03/20226.00%تمكين للتامين 

- TIC30/03/202215.0% التكافل الفلسطينية للتأمين

- GUI 29/03/202210.0% العالمية المتحدة للتأمين 

- PICO-23.5% فلسطين للتأمين

MIC05/04/2022 2.5%27.2727% المشرق للتأمين 

-PALTEL22/03/202240.0%االتصاالت الفلسطينية

-PEC29/03/2022 17% الفلسطينية للكهرباء 

RSR-  -7.50% مصايف رام هللا 

-NSC17/03/202210.0% مركز نابلس الجراحي التخصصي 

BPC20/04/202210.0% 100% بيرزيت لصناعة األدوية 

-  JPH11/04/2022 12% القدس للمستحضرات الطبية 

-AZIZA21/04/202218% دواجن فلسطين 

- JCC- 10% سجاير القدس

-NCI 21/04/202210.0%  الوطنية لصناعة الكرتون 

-VOIC21/04/202250.0% مصانع الزيوت النباتية 

-APC07/03/202270.0% العربية لصناعة الدهانات 

كما بتاريخ 20.04.2022	 
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القوائم المالية للشركة المتحدة لألوراق المالية 
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ــا  ــب اعتباره ــط ، و ال يج ــات فق ــر املعلوم ــات توف ــة لغاي ــالوراق املالي ــدة ل ــة املتح ــل الرك ــن قب ــر م ــذا التقري ــداد ه ــم اع ت

ــأي حــال مــن األحــوال إعــادة طباعــة ، أو نــر، أو نســخ، أو  ــه ال يجــوز ب ــا أن ــة يف مجــال االســتثمار، كم مشــورة أو توصي

توزيــع هــذه الوثيقــة بــأي طريقــة دون موافقــة الركــة الخطيــة املســبقة . جميــع املعلومــات و األراء الــواردة يف هــذه الوثيقــة 

ــة  ــة و دق ــن صح ــؤولة ع ــر مس ــة غ ــة، و أن الرك ــادر موثوق ــن مص ــتيفاءها م ــم اس ــد ت ــة و ق ــن ني ــا بحس ــم نره ــد ت ق

املعلومــات الــواردة فيــه، حيــث أن هنــاك مخاطــر يف جميــع أنــواع االســتثمار. و عليــه فــان الركــة و موظفيهــا ال يتحملــون أيــة 

مســؤوليه عــن أي خســارة أو رضر قــد ينشــأ عــن االســتناد لبعــض أو جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذا التقريــر 

إخالء مسؤولية:

المقر العام 
مدينة روابي – فلسطين 

عمارة المكاتب, الطابق االول 

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 

“االردن” 106838

فرع نابلس                                                                                                                  
الدوار, مجمع بلدية نابلس التجاري, الطابق السادس       

فرع بيت لحم                                                                                                                   
شارع القدس الخليل, عمارة النتشة, الطابق األرضي        

فرع غزة                                                                                                                   
الرمال – شارع الشهداء – شاطئ الصيادين  

عمارة أبو رمضان – الطابق الخامس        
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 Info@unitedco.ps
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