الشركت المتحدة لألوراق الماليت
بورصة فلسطين
ملخص البيانات المالية الختامية األولية لعدد من الشركات المدرجة في
بورصة فلسطين للعام 2013

دائرة االبحاث والتطوير

إخالء مسؤوليت
تم إعذاد ٌذا التقزيز مه خالل الشزكت المتحذة لألَراق الماليت لغاياث تُفيز المعلُماث فقطَ ،ال يجب أن تعتبز
بمثابت مشُرة أَ تُصيت في مجال االستثمار ،كما اوً ال يجُس بأي حال مه األحُال إعادة طباعت ،أَ وشز ،أَ وسخ ،أَ تُسيع
ٌذي الُثيقت بأي طزيقت دَن مُافقت الشزكت الخطيت المسبقت .جميع المعلُماث َاآلراء الُاردة في ٌذي الُثيقت قذ تم وشزٌا بحسه
ويت َقذ تم استيفاءٌا مه مصادر مُثقتَ ،ان الشزكت غيز مسؤَلت عه صحت َدقت المعلُماث الُاردة أدواي ،حيث أن ٌىاك
مخاطز في جميع أوُاع االستثمارَ .عليً فان الشزكت أَ مُظفيٍا ال يتحمالن أيت مسؤَليت عه أي خسارة أَ ضزر قذ يىشأ عه
االستىاد لبعض أَ جميع المعلُماث الُاردة في ٌذا التقزيز.
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بنك فلسطين BOP
البيبنبت الوبلية الختبهية األولية للعبم ( 2013دوالر ايزٌكً)
حركة السهم خالل العام 2013

هلخص القىائن الوبلية
هلخص الويسانية العوىهية

2013

2012

إجًانً انًىجىداث

2,348,045,943

2,004,494,095

اجًانً انًطهىباث

2,096,026,969

1,783,520,186

رأس انًال انًذفىع

150,000,000

134,000,000

1,400,000

االرباح (انخضائز) انًذورة

23,839,731

27,613,975

1,200,000

دمىق انًضاهًٍٍ (غٍز شايم دمىق االلهٍت)

251,387,235

220,390,050

1,000,000

ودائع انعًالء

1,668,535,234

1,488,572,164

صافً انتضهٍالث االئتًاٍَت

1,103,641,018

976,394,928

400,000

2013

2012

200,000

صافً اٌزاداث انفىائذ و انعًىالث

99,619,607

83,681,034

اجًانً انذخم

112,693,775

101,769,248

اجًانً انًصزوفاث

)(59,655,779

)(51,802,360

صافً انزبخ

40,465,951

38,410,797

2013

2012

صافً انتذفك انُمذي يٍ (انًضتخذو فً) االَشطت
انتشغٍهٍت
صافً انتذفك انُمذي يٍ (انًضتخذو فً) االَشطت
االصتثًارٌت
صافً انتذفك انُمذي يٍ (انًضتخذو فً) االَشطت
انتًىٌهٍت

104,786,771

30,909,281

)(40,816,426

73,481,819

)(9,238,831

)(8,658,143

انتغٍز فً انُمذ و يا فً دكًه

54,731,514

95,732,957

خالل 2013

خالل 2012

انمًٍت انضىلٍت نهشزكت Market Cap

480,000,000

400,660,000

عذد األصهى انًتذاونت

16,767,340

18,842,101

لًٍت األصهى انًتذاونت (دوالر)

50,402,400

53,093,491

اعهى صعز تذاول

3.33

3.23

ادَى صعز تذاول

2.75

2.57

صعز اإلغالق

3.20

2.99

نسب هبلية

2013

2012

انمًٍت انذفتزٌت نهضهى B.V

1.68

1.64

انمًٍت انضىلٍت انى انمًٍت انذفتزٌت P/B.V

1.91

1.82

يكزر انزبذٍت P/E

11.86

11.68

انًطهىباث انى انًىجىداث

89.27%

88.98%

صافً انتضهٍالث االئتًاٍَت  /ودائع انعًالء
انعائذ عهى انًىجىداث ROA
انعائذ عهى دمىق انًضاهًٍٍ ROE
اٌزاداث انفىائذ و انعًىالث انى اجًانً انذخم
انعائذ عهى انضهى (دوالر/صهى) EPS

66.14%
1.72%
16.10%
88.40%
0.27

65.59%
1.92%
17.43%
82.23%
0.26

هلخص قبئوة الدخل

هلخص التداول
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ا نبٍاَاث انًانٍت انختايٍت األونٍت نهعاو 2013

هلخص قبئوة التدفقبت النقدية

Close Price

Trade Volume

نبذة عن بنك فلسطين
 -تأصش بُك فهضطٍٍ عاو  1960وصجم فً يذٌُت غزة فً فهضطٍٍ ،كشزكت يضاهًتعايت يذذودة انًضؤونٍت .وتى بتارٌخ ٍَ 15ضاٌ  2007تغٍٍز اصى انبُك انى شزكت يضاهًت
عايت يذذودةٌ .تأنف راصًال انبُك انًصزح به  200يهٍىٌ صهى بمًٍت اصًٍت دوالر
ايزٌكً وادذ نهضهى ،وبهغ راس يال انبُك انًذفىع  150يهٍىٌ دوالر ايزٌكً كًا فً
َهاٌت انعاو  . 2013هذا وتى ادراج اصهى انبُك نهتذاول فً بىرصت فهضطٍٍ خالل عاو
. 2005
-اسس بنك فلسطين خالل العام  2011شركة  PALPAYبهدف زيادة استخدام نقاط البيعااللكترونية التابعة له عبر تأسيس شركة جديدة الدارة هذه الخدمة ،حيث تمنح PALPAY
عمالء البنك القدرة على دفع فواتير الخدمات المختلفة من خالل  5000نقطة بيع منتشرة
في جميع انحاء فلسطين في مختلف المتاجر ،المحالت التجارية والسوبرماركت والطاعم
والفنادق وغيرها .
 -يعد بنك فلسطين من أكبر البنوك المحلية ،ووصل عدد فروعه الى حوالي  48فرعاومكتبا ،باالضافة الى ما يزيد عن  104صراف آلي منتشرة في مختلف محافظات
الوطن ،وبكادر بلغ عدده  1156موظف وموظفة ،يعملوا على خدمة أكثر من  600ألف
عميل من الشركات واألفراد والشركات والمؤسسات.
 -صادق مجلس ادارة بنك فلسطين في اجتماعه المنعقد بتاريخ  ،2014/02/09علىالبيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ  .2013/12/31وقرر مجلس االدارة وانفاذا لقرار
الهيئة العام لعام  2010باستكمال خطة رفع راس المال البنك الى  200مليون دوالر
وذلك خالل الثالث سنوات القادمة من خالل رسملة جزء من ارباح البنك عن السنوات
الثالثة القادمة اعتبارا من سنة  2013وبموافقة سلطة النقد.

تىزيعبت ارببح

السنة

رأش الوبل الودفىع

صبفي الربح

اجتوبع الهيئة العبهه تىزيعبت نقديه

تىزيعبت االسهن

2007

59,769,737

20,588,187

27/04/2008

***

29.38%

2008

81,404,137

23,556,336

24/04/2009

***

22.80%

2009

100,000,000

26,830,254

05/10/2010

21.40%

***

2010

100,000,000

30,121,967

29/04/2011

***

20.00%

2011

120,000,000

34,057,753

27/04/2012

7.50%

11.67%

2012

134,000,000

38,410,797

26/04/2013

7.50%

11.94%

النتائج السابقة ال
المالية
تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق .
تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

الشركت العبلويت الوتحدة للتأهين )(GUI
البيبنبث الوبليت الختبهيت األوليت للعبم ( 2013دٚالس اِش٠ى)ٟ
حركة السهم خالل العام 2013

هلخص القىائن الوبليت

11/10/2013

09/25/2013

09/09/2013

اٌب١بٔبث اٌّبٌ١ت اٌخخبِ١ت األ١ٌٚت ٌٍعبَ 2013

اٌمّ١ت اٌذفخش٠ت ٌٍغB.V ُٙ
اٌمّ١ت اٌغٛل١ت اٌ ٝاٌمّ١ت اٌذفخش٠ت P/B.V
ِىشس اٌشبذ١ت P/E
اٌّطٍٛببث اٌ ٝاٌّٛجٛداث
اٌّطٍٛببث اٌ ٝدمٛق اٌّغبّ٘ٓ١
اٌعبئذ عٍ ٝاٌّٛجٛداثROA
اٌعبئذ عٍ ٝدمٛق اٌّغبّ٘ROEٓ١
اٌعبئذ عٍ ٝاٌغ( ُٙدٚالس/عEPS )ُٙ

09/02/2013

1.67
0.87
7.23
72.30%
263.17%
3.32%
12.08%
0.20

1.58
0.76
2.71
70.49%
241.05%
8.17%
27.93%
0.44

نسب هبليت

08/26/2013

2013

2012

اٌمّ١ت اٌغٛل١ت ٌٍششوت (دٚالس)
عذد األع ُٙاٌّخذاٌٚت
لّ١ت األع ُٙاٌّخذاٌٚت (دٚالس)
اعٍ ٝععش حذاٚي
ادٔ ٝععش حذاٚي
ععش اإلغالق

07/24/2013

9,033,750
156,937
212,684
1.50
1.23
1.46

6,600,000
266,227
297,747
1.24
1.00
1.20

هلخص التداول

07/02/2013

2013

2012

05/23/2013

)(673,958
2,116,650

2,213,225
1,719,354

05/14/2013

)(1,657,260

)(4,532,378

صبف ٟاٌخذفك إٌمذ( ِٓ ٞاٌّغخخذَ ف )ٟاالٔشطت
اٌخشغ١ٍ١ت
صبف ٟاٌخذفك إٌمذ( ِٓ ٞاٌّغخخذَ ف )ٟاالٔشطت
االعخثّبس٠ت
صبف ٟاٌخذفك إٌمذ( ِٓ ٞاٌّغخخذَ ف )ٟاالٔشطت
اٌخّ١ٍ٠ٛت
اٌخغ١ش ف ٟإٌمذ ِ ٚب ف ٟدىّٗ

5,000

0

0.6
04/29/2013

4,447,868

4,038,507

هلخص قبئوت التدفقبث النقديت

10,000

0.8
04/21/2013

2013

2012

15,000

1

03/24/2013

1,409,782
1,249,786

4,032,841
2,433,201

20,000

1.2

03/14/2013

صبف ٟالغبط اٌخأِ ٓ١بعذ اٌعّٛالث
صبف ٟاسببح اٌخأِ ٓ١بعذ اٌّصبس٠ف االداس٠ت
ٚاٌعبِت
صبف ٟاٌشبخ اٌعبئذ ٌّغبّ٘ ٟاٌششوت األَ

27,916,729

23,620,090

25,000

1.4

03/05/2013

اجّبٌ ٟالغبط اٌخأِ ٓ١اٌّىخخبىت

33,627,026

27,444,286

هلخص قبئوت الدخل

30,000

1.6

02/13/2013

2013

2012

Close Price

01/29/2013

دمٛق اٌّغبّ٘( ٓ١غ١ش شبًِ دمٛق األلٍ١ت)

10,348,128

8,710,773

Trade Volume

01/21/2013

اٌّٛجٛداث اٌّخذاٌٚت
اٌّٛجٛداث غ١ش اٌّخذاٌٚت
إجّبٌ ٟاٌّٛجٛداث
اٌّطٍٛببث اٌّخذاٌٚت
اٌّطٍٛببث غ١ش اٌّخذاٌٚت
اجّبٌ ٟاٌّطٍٛببث
سأط اٌّبي اٌّذفٛع
االسببح (اٌخغبئش) اٌّذٚسة

30,765,494
6,900,200
37,665,694
26,400,043
832,650
27,232,693
6,187,500
2,030,863

24,955,138
4,833,166
29,788,304
20,468,936
528,595
20,997,531
5,500,000
2,132,009

12/31/2012

هلخص الوركس الوبلي الوىحد

2013

2012

نبذة عن الشركة العالمية المتحدة للتأمين
-حأعغج اٌششوت بخبس٠خ  2010/03/24وششوت ِغبّ٘ت عبِت ،بشأعّبيلّ١خٗ  5,000,000دٚالس ِٚصعت عٍ 5,000,000 ٝع َٙبٚالﻊ دٚالس
ٚادذ ٌوي ع.َٙ
 -دصٍج اٌششوت عٍ ٝسخصت ِضاٌٚت إٌّٙت ِٓ ٘١ئت عٛق سأط اٌّبياٌفٍغط١ٕ١ت بخبس٠خ  ، 2010/04/15حُ ص٠بدة سأعّبي اٌششوت بخبس٠خ
١ٌ 2012/03/22صبخ  5,500,000دٚالس أِش٠ىٚ ٟرٌه بخٛص٠ﻊ أعُٙ
ِجبٔ١ت عٍ ٝاٌّغبّ٘ ٓ١بٕغبت  ِٓ %10اٌشأعّبي االعّٚ ٟاٌّذفٛعٚ ،حُ
ص٠بدة سأعّبي اٌششوت بخبس٠خ ١ٌ ، 2013/03/19صبخ  6,187,500دٚالس
عٓ طش٠ك حٛص٠ﻊ أعِ ُٙجبٔ١ت بٛالﻊ  ِٓ %12.5سأط ِبي اٌششوت.
-حّخٍه اٌششوت اٌعبٌّ١ت اٌّخذذة ششوت أِالن ٌإلعخثّبس اٌعمبسٚ ٞاٌخجبسة ٟ٘ٚششوت ِغبّ٘ت خصٛص١ت ِغجٍت ٌذٚ ٜصاسة االلخصبد اٌٛطٕ ٟبشأط
ِبي  2,000,000دٚالس ،د١ث أْ اٌششوت اٌعبٌّ١ت اٌّخذذة حّخٍه %96
ِٓ سأط ِبي ٘زٖ اٌششوت.
 -لشس ِجٍظ االداسة أْ ٠بذأ بأٚي اعخثّبس ٌٗ ِٓ خالي بٕبء أٚي ِبٌٕٝششوت أِالن ٌالعخثّبس اٌعمبسٚ ٞاٌخجبسة فِ ٟذٕ٠ت اٌب١شة ،د١ث حُ اٌبذء
ف ٟعٍّ١ت اٌبٕبء ف ٟاٌّٛلﻊ  ِٓٚاٌّخٛلﻊ أٙبء اٌّششٚع ف ٟشٙش أ٠بس
 ، 2014ببالضبفت اٌِ ٝبٕ ٝاخش فِ ٟذٕ٠ت ٔببٍظ .حّخٍه اٌششوت أساضٟ
بّبٍغ  958,000دٚالس ٚاعخثّبساث ف ٟاألع ُٙبّبٍغ  160,000دٚالس.

تىزيعبث ارببح

رأش الوبل الودفىع

صبفي الربح

اجتوبع الهيئت العبهه

تىزيعبث نقديه

تىزيعبث االسهن

السنت
2010

5,000,000

38,196

2011/03/30

***

***

2011

5,000,000

813,840

2012/03/22

***

10%

2012

5,500,000

2,433,201

2013/03/19

7.5%

12.5%

النتائج السابقة ال
المالية
تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق .
تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

البنك االسالهي الفلسطيني ISBK
البيبنبت الوبلية الختبهية األولية للعبم ( 2013دٚالر أِرٌىً)
حركة السهم خالل العام 2013

هلخص القىائن الوبلية
هلخص الويزانية العوىهية

2013

2012

إجّاًٌ اٌّٛجٛداث

501,959,570

423,109,279

اجّاًٌ اٌّطٍٛباث

438,677,576

365,202,787

رأس اٌّاي اٌّدفٛع

50,000,000

47,172,207

االرباﺡ (اٌﺨضائر) اٌّدٚرة

2,772,847

4,292,639

ﺣمٛق اٌّضاٍّ٘ٓ
ٚدائغ اٌؼّالء (شاًِ ٌﺤمٛق أصﺤاب ﺣضاباث االصخثّار
اٌّطٍمت)

63,281,994

57,906,492

389,275,657

326,577,893

صافً اٌخٌّٛالث-اٌّباشرة

268,801,784

209,428,454

2013

2012

اٌراداث اٌخّٚ ًٌٛاالصخثّاراث

20,552,647

16,645,599

صافً اٌراداث اٌؼّٛالث

2,787,504

2,479,681

اجّاًٌ األٌراداث

23,496,248

19,540,182

اجّاًٌ اٌّصرٚفاث

)(14,716,264

)(12,357,722

6,345,205

5,825,988

2013

2012

صافً اٌخدفك إٌمدي ِٓ (اٌّضخﺨدَ فً) االٔشطت اٌخشغٍٍٍت
صافً اٌخدفك إٌمدي ِٓ (اٌّضخﺨدَ فً) االٔشطت
االصخثّارٌت

9,129,633

20,324,532

)(9,913,465

)(5,642,699

صٍطت إٌمد اٌفٍضطٍٍٕت ٌٍبٕه بّزاٌٚت جٍّغ األػّاي اٌّصرفٍت ٚفما ألﺣىاَ اٌشرٌؼت

صافً اٌخدفك إٌمدي ِٓ (اٌّضخﺨدَ فً) االٔشطت اٌخٌٍٍّٛت

43,506,060

25,058,256

اإلصالٍِت.

اٌخغٍر فً إٌمد ِ ٚا فً ﺣىّٗ

42,722,228

39,740,089

2013

2012

اٌمٍّت اٌضٛلٍت ٌٍشروت (دٚالر)

77,000,000

48,115,651

ػدد األص ُٙاٌّخداٌٚت

16,209,182

15,017,148

لٍّت األص ُٙاٌّخداٌٚت (دٚالر)

18,604,048

13,434,095

اػٍى صؼر حداٚي

1.56

1.02

ادٔى صؼر حداٚي

0.91

0.78

صؼر اإلغالق

1.54

1.02

ٚ --لؼج إدارة اٌبٕه اإلصالًِ اٌفٍضطًٍٕ بخارٌخ ِ 13اٌ 2005 ٛاحفالٍت ِغ إدارة بٕه

نسب هبلية

2013

2012

اٌما٘رة ػّاْ حُ بّٛجبٙا شراء صافً ِٛجٛداث بٕه اٌما٘رة ػّاْ فرع اٌّؼاِالث

اٌمٍّت اٌدفخرٌت ٌٍضB.V ُٙ

1.27

1.23

اإلصالٍِت ِٓ لبً اٌبٕه اإلصالًِ اٌفٍضطًٍٕ بّبٍﻎ ٚلدرة ثالثت ِالٌٍٓ دٚالرٚ ،فً بداٌت

اٌمٍّت اٌضٛلٍت اٌى اٌمٍّت اٌدفخرٌت P/B.V

1.22

0.83

ػاَ  2010حُ حٛلٍغ احفالٍت ِغ بٕه األلصى اإلصالًِ حُ بّٛجبٙا شراء ِﺤفظت بٕه

ِىرر اٌربﺤٍت P/E

12.14

8.72

األلصى .

اٌّطٍٛباث اٌى اٌّٛجٛداث

87.39%

86.31%

صافً اٌخضٍٙالث االئخّأٍت ٚ /دائغ اٌؼّالء
اٌؼائد ػٍى اٌّٛجٛداث ROA
اٌؼائد ػٍى ﺣمٛق اٌّضاٍّ٘ٓ ROE
اٌؼائد ػٍى اٌض( ُٙدٚالر/صEPS )ُٙ

69.05%
1.26%
10.03%
0.127

64.13%
1.38%
10.06%
0.117

صافً اٌربﺢ (اٌﺨضارة) بؼد اٌضرٌبت

اٌبٍأاث اٌّاٌٍت اٌﺨخاٍِت األٌٍٚت ٌٍؼاَ 2013

هلخص قبئوة التدفقبت النقدية

هلخص التداول

Close Price

1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6

1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
12/31/2012
01/21/2013
02/07/2013
02/24/2013
03/11/2013
03/26/2013
04/18/2013
05/07/2013
05/22/2013
06/09/2013
06/24/2013
07/09/2013
07/25/2013
08/14/2013
09/01/2013
09/19/2013
10/06/2013
11/06/2013
11/25/2013
12/10/2013
12/31/2013

هلخص قبئوة الدخل

Trade Volume

نبذة عن البنك االسالهي الفلسطيني

 -حأصش اٌبٕه اإلصالًِ اٌفٍضطًٍٕ وشروت ِضاّ٘ت ػٍِّٛت ِﺤدٚدة بخارٌخ 1995/12/16ٚﺣصً اٌبٕه ػٍى حرخٍص صٍطت إٌمد اٌفٍضطٍٍٕت بخارٌخ  1997/5/15ﺣٍث صرﺣج

ٍ-بٍﻎ رأضّاي اٌبٕن اٌّصرﺡ بٗ  ٍٍِْٛ 100دٚالر أّرٍىً ،خَ ﺨالي إٌصف األٚي ِٓاٌؼاَ  2013ﺯٍادة رأضّاي اٌبٕن بمٍّت  2,827,793دٚالر أِرٌىً ٌٍصبﺢ 50,000,000
دٚالر أّرٍىً بمٍّت اضٍّت دٚالر أّرٍىً ٚاﺤد ٌٍض.َٙ
ٌّ -ارس اٌبٕه اإلصالًِ اٌفٍضطًٍٕ أػّاٌٗ ِٓ خالي ِروزٖ اٌرئٍضً فً ِدٌٕتاٌبٍرة ٚشبىت فرٚػٗ إٌّخشرة فً فٍضطٍٓ ٚاٌباٌﻎ ػدد٘ا خّضت ػشر فرػا ِٚىخبا ٚاﺣدا.

ٚ -لؼج شروت حطٌٛر ِدٌٕت أرٌﺤا اٌصٕاػٍت اٌزراػٍت احفالٍت شراوت إصخراحٍجٍت ِغ اٌبٕهاالصالًِ اٌفٍضطًٍٕ بٕظاَ االصخصٕاعٌٍ ،صبﺢ اٌبٕه بّٛجبٙا اٌٛاجٙت اٌّصرفٍت ٚاٌشرٌه
االصخثّاري ٌشروت حطٌٛر ِدٌٕت ارٌﺤا.

تىزيعبت ارببح

السنة
2006

رأس الوبل الودفىع
31162145

صبفي الدخل
3,922,667

اجتوبع الهيئة العبهه
29-Apr-07

تىزيعبت نقديه
*

تىزيعبت االسهن
*

2007

35549388

5,298,511

21-Apr-08

*

*

2008
2009
2010
2011
2012

38,393,339

1,002,050

23-Apr-09

*

*

40,696,939
46,021,665
46,021,665
47,172,207

)(2,103,540
1,594,453
4,034,147
5,825,988

28-Sep-10
27-Apr-11
2-Feb-12
31-Mar-13

*
*
*
2.50%

*
*
2.50%
6.00%

النتائج السابقة ال
المالية
تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق .
تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

القدش للوستحضرات الطبية JPH
البيبنبت الوبلية الختبهية االولية للعبم ( 2013دوالر أيرٌكً)
حركة السهم خالل العام 2013

هلخص القىائن الوبلية
هلخص الوركس الوبلي الوىحد

انًىجىداد انًزذاونخ

30,165,563

25,568,331

انًىجىداد غٍر انًزذاونخ

23,650,617

23,307,188

إجًبنً انًىجىداد

53,816,180

48,875,519

انًطهىثبد انًزذاونخ

9,255,265

8,585,803

انًطهىثبد غٍر انًزذاونخ

6,983,695

6,579,001

اجًبنً انًطهىثبد

16,238,960

15,164,804

رأس انًبل انًذفىع

17,060,000

8,530,000

االرثبح (انخسبئر) انًذورح

6,431,156

4,332,496

دمىق انًسبهًٍٍ (غٍر شبيم دمىق االلهٍخ)

36,854,540

32,751,638

2013

2012

22,395,547

18,072,347

)(12,176,607

)(9,756,744

اجًبنً انرثخ( انرثخ انزسغٍهً)

10,218,940

8,315,603

صبفً انرثخ ثعذ انضرٌجخ

2,098,659

301,442

2013

2012

صبفً انزذفك انُمذي يٍ (انًسزخذو فً) االَشطخ
انزشغٍهٍخ
صبفً انزذفك انُمذي يٍ (انًسزخذو فً) االَشطخ
االسزثًبرٌخ
صبفً انزذفك انُمذي يٍ (انًسزخذو فً) االَشطخ
انزًىٌهٍخ

1,102,732

3,515,850

)(863,114

)(2,854,013

345,733

)(1,439,756

انزغٍر فً انُمذ و يب فً دكًه

584,090

)(777,918

2013

2012

35,826,000

33,765,862

عذد األسهى انًزذاونخ

647,755

429,046

لًٍخ األسهى انًزذاونخ

1,808,682

2,721,644

اعهى سعر رذاول

4.10

7.39

ادَى سعر رذاول

1.96

5.15

سعر اإلغالق (دوالر)

2.10

5.63

نسب هبلية

2013

2012

انمًٍخ انذفزرٌخ نهسهى B.V

2.16

3.84

انمًٍخ انسىلٍخ انى انمًٍخ انذفزرٌخ P/B.V
يكرر انرثذٍخ P/E

0.97

1.47

17.07

N/A

انًطهىثبد انى انًىجىداد

30.17%

31.03%

انًطهىثبد انى دمىق انًسبهًٍٍ
انعبئذ عهى انًىجىداد
انعبئذ عهى دمىق انًسبهًٍٍ
َسجخ هبيش انرثخ االجًبنً
َسجخ هبيش صبفً انرثخ
انعبئذ عهى انسهى (دوالر/سهى) EPS

44.06%
3.90%
5.69%
45.63%
9.37%
0.112

46.30%
0.62%
0.92%
46.01%
1.67%
0.011

هلخص قبئوة الدخل

انًجٍعبد
ركهفخ انًجٍعبد

انجٍبَبد انًبنٍخ انخزبيٍخ األونٍخ نهعبو 2013

هلخص قبئوة التدفقبت النقدية

هلخص التداول

انمًٍخ انسىلٍخ نهشركخ (دوالر)

Close Price
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Trade Volume

Stock Dividends

7
6
5
4
3
2
1
0

01/02/2013
02/17/2013
04/09/2013
04/28/2013
05/08/2013
06/03/2013
06/19/2013
06/30/2013
07/11/2013
07/24/2013
08/06/2013
08/20/2013
09/02/2013
09/15/2013
09/26/2013
10/09/2013
10/30/2013
11/13/2013
11/21/2013
12/01/2013
12/11/2013
12/26/2013

2013

2012

نبذة عن القدس للمستحضرات الطبية
عبو
-رأسسذ شركخ انمذس نهًسزذضراد انطجٍخ انًسبهًخ انعبيخ انًذذودح ،1969رذىنذ انى شركخ يسبهًخ خبصخ عبو  1975ثى انى شركخ يسبهًخ
عبيخ عبو  .1978رًبرس انشركخ َشبطهب يٍ خالل يركزهب انرئٍسً ثًذٌُخ
انجٍرح.
 -يٍ انغبٌبد األسبسٍخ نهشركخ البيخ يصبَع إلَزبج انًسزذضراد انطجٍخ وانكًٍبوٌخ ،انزجبرح انعبيخ ،انسزٍراد و انزصذٌر و انًسبهًخ فً االسزثًبراد
انًذهٍخ و انخبرجٍخ.
 -رًهك شركخ انمذس نهًسزذضراد انطجٍخ َهر االردٌ نهصُبعبد انذوائٍخ فًاالردٌ (  )%97كًب اَهب رًهك شركخ انمذس فبرو فً انجزائر (  )%100وشركخ
سىثردرٌى فً انجزائر (.)%49
-رى رفع راس يبل انشركخ خالل اَعمبد انهٍئخ انعبيخ غٍر انعبدٌخ ثزبرٌخ 2013/04/24نٍصجخ  12يهٍىٌ دٌُبر ثذال يٍ  6يهٍىٌ دٌُبر.
-الرد انهٍئخ انعبيخ انغٍر عبدٌخ انًُعمذح ثزبرٌخ  2013/04/24رذىٌم راسيبل انشركخ انى عًهخ انذوالر ثذال يٍ انذٌُبر ونٍصجخ راس يبل انشركخ
 17,060,000دوالر .كًب رًذ انًىافمخ عهى ثٍع االسهى االضبفٍخ انزً رسبهى
فً رفع راس يبل انشركخ انً  18,000,000دوالر ثبنعرض عهى شركبء
اسزرارٍجٍٍٍ او طردهب نهًسبهًٍٍ او يٍ خالل االكززبة انعبو دست االجراءاد
وانًىافمبد انرسًٍخ.
-رى رعذٌم اسعبر اغاللبد انشركخ خالل  2012فً انجذول انسبثك ورذىٌههب انًانذوالر يٍ اجم غبٌبد انًمبرَخ .عهًب ثبٌ سهى انشركخ كبٌ ٌزذاول ثبنذٌُبر .

تىزيعبت ارببح (الدينبر)
السنة

رأش الوبل الودفىع

صبفي الربح

اجتوبع الهيئة العبهه

تىزيعبت نقديه

تىزيعبت االسهن

2006

4,470,000

1,449,789

27/3/2007

10%

***

2007

4,470,000

1,450,756

28/4/2008

15%

***

2008

5,000,000

1,538,755

23/4/2009

15%

***

2009

5,000,000

1,155,120

29/4/2010

12%

***

2010

5,000,000

2,030,951

28/4/2011

20%

***

2011

5,000,000

1,219,226

29/4/2012

10%

20%

2012

6,000,000

212,034

24/4/2013

***

100%

جميع األرقام الموجودة في جدول توزيعات األرباح هي بالدينار األردني ،حيث قامت الشركة بتحويل عملة رأس المال من الدينار الى الدوالر
تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق المالية.النتائج السابقة ال
تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

شركة التأهين الىطنية )(NIC
البيبنبت الوبلية الختبهية االوليه للعبم ( 2013دٔالس ايشٚك)ٙ
حركة السهم خالل العام 2013

هلخص القىائن الوبلية
هلخص الوركس الوبلي الوىحد

2013

2012

انًٕجٕداث انًخذأنت
انًٕجٕداث غٛش انًخذأنت
إجًبن ٙانًٕجٕداث
انًطهٕببث انًخذأنت
انًطهٕببث غٛش انًخذأنت
اجًبن ٙانًطهٕببث
سأط انًبل انًذفٕع
االسببح (انخغبئش) انًذٔسة

58,436,714
20,834,997
79,271,711
47,554,016
3,059,865
50,613,881
12,000,000
7,062,223

52,366,185
21,066,120
73,432,305
45,785,349
2,713,008
48,498,357
12,000,000
6,253,418

دمٕق انًغبًْ( ٍٛغٛش شبيم دمٕق االلهٛت)

27,025,663

23,530,996

2013

2012

اجًبن ٙالغبط انخأي ٍٛانًكخخبىت

27,894,892

22,502,321

صبف ٙالغبط انخأي ٍٛبعذ انعًٕالث
صبف ٙاسببح انخأي ٍٛبعذ االٚشاداث ٔانًصبسٚف
االداسٚت ٔانعبيت
انًصبسٚف ٔاالٚشداث غٛش انًٕصعت عهٗ فشٔع
انخبيٍٛ
صبف ٙانشبخ بعذ انضشائب

26,549,397

26,517,672

4,508,896

5,527,653

)(5,806,419
5,490,644

)(5,671,751
4,712,693

2013

2012

-حأعغج ششكت انخأي ٍٛانٕطُٛت عبو  1992كششكت يغبًْت عبيت بشأعًبل يمذاسِ 3.5يه ٌٕٛدُٚبس اسدَ ٙيمغى انٗ  3.5يه ٌٕٛعٓى بمًٛت اعًٛت دُٚبس اسدَٔ ٙادذ نكم عٓىٔ .حًج
صٚبدة ساعًبل انششكت خالل عبو  1994انٗ  3.85يه ٌٕٛعٓىٔ ،الدمب لبيج انششكت بخٕصٚع
 %40نهًغبًْ ٍٛف ٙعبو  ،2006بذٛث اصبخ ساط انًبل  5.4يه ٌٕٛدُٚبس يمغى انٗ 5.4
يه ٌٕٛعٓى بمًٛت اعًٛت دُٚبسٔ ،ف 2008 ٙحى حذٕٚم ساعًبل انششكت يٍ انذُٚبس انٗ انذٔالس
ٔرنك بًُخ  1.41يه ٌٕٛعٓى بمًٛت اعًٛت دٔالس ٔحى اٚضب حٕصٚع اعٓى يجبَٛت بمًٛت %5
ٔبزنك اصبخ سأعًبل انششكت  8يه ٌٕٛدٔالس ايشٚك ٙيمغى انٗ  8يه ٌٕٛعٓى ،خالل عبو
 2010حى حٕصٚع اعٓى يُذت يجبَٛت بُغبت ٔ %25بزنك اصبخ سأعًبل انششكت  10يهٌٕٛ
دٔالسٔ .حى خالل  2012انًٕافمت عهٗ سفع سأط يبل انششكت بُغبت  %20نٛشحفع سأط يبل
انششكت انٗ  12يه ٌٕٛدٔالس.
-اٌ األْذاف األعبعٛت نهششكت ْ ٙيضأنت جًٛع أعًبل انخبئ ٍٛإعبدة انخبئ ٍٛانمٛبوببعخثًبس سأط انًبل ٔانًٕجٕداث انًُمٕنت ٔغٛش انًُمٕنت.

هلخص قبئوة التدفقبت النقدية

صبف ٙانخذفك انُمذ٘ يٍ (انًغخخذو ف )ٙاالَشطت
انخشغٛهٛت
صبف ٙانخذفك انُمذ٘ يٍ (انًغخخذو ف )ٙاالَشطت
االعخثًبسٚت
صبف ٙانخذفك انُمذ٘ يٍ (انًغخخذو ف )ٙاالَشطت
انخًٕٚهٛت
انخغٛش ف ٙانُمذ ٔ يب ف ٙدكًّ
هلخص التداول

انمًٛت انغٕلٛت نهششكت Market Cap
عذد األعٓى انًخذأنت
لًٛت األعٓى انًخذأنت (دٔالس)
اعهٗ ععش حذأل
ادَٗ ععش حذأل
ععش اإلغالق
نسب هبلية

انمًٛت انذفخشٚت نهغٓى B.V
انمًٛت انغٕلٛت انٗ انمًٛت انذفخشٚت P/B.V
يكشس انشبذٛت P/E
انًطهٕببث انٗ انًٕجٕداث
انًطهٕببث انٗ دمٕق انًغبًٍْٛ
انعبئذ عهٗ انًٕجٕداث ROA
انعبئذ عهٗ دمٕق انًغبًْROE ٍٛ
انعبئذ عهٗ انغٓى (دٔالس/عٓى) EPS

503,890

168,226

2,741,578

)(3,824,434

)(1,716,775
1,528,693

)(1,932,964
)(5,589,172

2013

2012

43,200,000
524,550
1,700,046
3.79
3.02
3.60

46,440,000
642,276
2,204,292
4.38
3.10
3.87

2013

2012

2.25
1.60
7.87
63.85%
187.28%
6.93%
20.32%
0.458

1.96
1.97
9.85
66.04%
206.10%
6.42%
20.03%
0.393

3.9
3.7
3.5
3.3
3.1
2.9
2.7
2.5

200000
175000
150000

125000
100000

75000
50000

25000
0
01/08/2013
01/21/2013
01/28/2013
02/13/2013
02/25/2013
03/18/2013
04/04/2013
04/11/2013
04/18/2013
04/23/2013
04/29/2013
05/12/2013
05/16/2013
05/26/2013
06/03/2013
06/16/2013
06/23/2013
06/27/2013
07/03/2013
07/11/2013
07/18/2013
08/05/2013
08/14/2013
08/21/2013
09/01/2013
09/05/2013
09/18/2013

انبٛبَبث انًبنٛت انخخبيٛت األٔنٛت نهعبو 2013

هلخص قبئوة الدخل

Close Price

Trade Volume

نبذة عن شركة التأمين الوطنية

-حخكٌٕ انًجًٕعت ببإلضبفت إنٗ ششكت انخبي ٍٛانٕطُٛت يٍ انششكبث انخبنٛت:شركة ابراج الىطنية ْٙ :ششكت يذسجت ف ٙبٕسصت فهغطٚ ٍٛبهغ ساعًبنٓب كًب فَٓ ٙبٚت
 11 ،2012يه ٌٕٛدٔالس حًخهك انخبي ٍٛانٕطُٛت  %90.35يٍ يجًٕع ساط انًبل.
شركة النخبة للخدهبت واالستثشبرات الطبية  :حأعغج ف ٙبذاٚت  2007بشاعًبل  350انف
يهٌٕٛ
دُٚبسٔ ،حى عهٗ يذٖ انغُٕاث انًبضٛت بشفع ساعًبل انششكت حذسٚجٛب نٛصم انٗ
دٔالس بعذ يٕافمت انٓٛئت انعبيت نهششكت بخبسٚخ  2012/03/29بذٛث حًهك ششكت انخبيٍٛ
انٕطُٛت  %80يُٓب.
 -أصٗ يجهظ اداسة انششكت بخٕصٚع أسببح َمذٚت عهٗ انًغبًْ ٍٛبُغبت  %20يٍ انمًٛتاإلعًٛت نهغٓى ،كًب حى حذذٚذ حبسٚخ  2014/03/27يٕعذاً نعمذ اجخًبع انٓٛئت انعبيت انعبدٚت
نهغُت انًبنٛت .2013

تىزيعبت ارببح

السنة

رأش الوبل الودفىع

صبفي الربح

اجتوبع الهيئة العبهه

تىزيعبت نقديه

تىزيعبت االسهن

2006

7,627,119

580,746

21/03/2007

15%

***

2007

7,627,119

2,559,754

27/03/2008

***

5%

2008

8,000,000

2,397,216

26/03/2009

15%

***

2009

8,000,000

3,915,958

25/03/2010

20%

25%

2010

10,000,000

5,277,065

24/03/2011

20%

***

2011

10,000,000

2,949,868

29/03/2012

15%

20%

2012

12,000,000

4,712,693

25/03/2013

20%

***

تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق المالية .النتائج السابقة
ال تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

فهسطين نهتنًية واالستثًبر (ببديكى) PADICO
انبيبنبت انًبنية انختبيية األونية نهعبو ( 2013دوالر اِرَىٍ)
حركة السهم خالل العام 2013

يهخص انقىائى انًبنية
يهخص انًيسانية انعًىيية

2013

2012

اٌّىجىداد اٌّزذاوٌخ
اٌّىجىداد غُر اٌّزذاوٌخ
إجّبٌٍ اٌّىجىداد
اٌّطٍىثبد اٌّزذاوٌخ
اٌّطٍىثبد غُر اٌّزذاوٌخ
إجّبٌٍ اٌّطٍىثبد
رأس اٌّبي اٌّذفىع
االرثبح (اٌخضبئر) اٌّذورح

76,223,000
732,003,000
808,226,000
121,199,000
165,593,000
286,792,000
250,000,000
152,889,000

82,529,000
691,217,000
773,746,000
102,708,000
175,218,000
277,926,000
250,000,000
139,321,000

حمىق اٌّضبهُّٓ (غُر شبًِ حمىق االلٍُخ)

419,742,000

398,486,000

2013

2012

67,722,000
42,525,000
112,700,000
)(26,973,000
26,413,000

61,618,000
38,257,000
101,814,000
)(19,908,000
19,351,000

2013

2012

6,677,000

)(10,661,000

7,188,000

15,124,000

)(17,916,000
)(4,051,000

)(14,563,000
)(10,100,000

2013

2012

337,500,000
87,763,174
100,424,118
1.38
0.85
1.35

225,000,000
30,914,622
30,524,034
1.12
0.82
0.90

2013

2012

1.68
0.80
12.78
35.48%
68.33%
3.27%
6.29%
60.09%

1.59
0.56
11.63
35.92%
69.75%
2.50%
4.86%
60.52%

37.73%
0.106

37.58%
0.077

االَراداد اٌزشغٍُُخ
حصخ اٌشروخ ِٓ ٔزبئج اعّبي اٌشروبد اٌحٍُفخ
ِجّىع االَراداد
ِجّىع اٌّصبرَف
صبفٍ اٌذخً (اٌعبئذ ٌّضبهٍّ اٌشروخ االَ)

اٌجُبٔبد اٌّبٌُخ اٌخزبُِخ األوٌُخ ٌٍعبَ 2013

يهخص قبئًة انتذفقبت اننقذية

صبفٍ اٌزذفك إٌمذٌ ِٓ (اٌّضزخذَ فٍ) االٔشطخ
اٌزشغٍُُخ
صبفٍ اٌزذفك إٌمذٌ ِٓ (اٌّضزخذَ فٍ) االٔشطخ
االصزثّبرَخ
صبفٍ اٌزذفك إٌمذٌ ِٓ (اٌّضزخذَ فٍ) االٔشطخ
اٌزّىٍَُخ
اٌزغُر فٍ إٌمذ و ِب فٍ حىّه
يهخص انتذاول

اٌمُّخ اٌضىلُخ ٌٍشروخ (دوالر)
عذد األصهُ اٌّزذاوٌخ
لُّخ األصهُ اٌّزذاوٌخ (دوالر)
اعًٍ صعر رذاوي
ادًٔ صعر رذاوي
صعر اإلغالق
نسب يبنية

اٌمُّخ اٌذفزرَخ ٌٍضهُ B.V
اٌمُّخ اٌضىلُخ اًٌ اٌمُّخ اٌذفزرَخ P/B.V
ِىرر اٌرثحُخ P/E
اٌّطٍىثبد اًٌ اٌّىجىداد
اٌّطٍىثبد اًٌ حمىق اٌّضبهُّٓ
اٌعبئذ عًٍ اٌّىجىداد ROA
اٌعبئذ عًٍ حمىق اٌّضبهُّٓ ROE
االَراداد اٌزشغٍُُخ اًٌ ِجّىع االَراداد
حصخ اٌشروخ ِٓ اعّبي اٌشروبد اٌحٍُفخ اًٌ
ِجّىع االَراداد
اٌعبئذ عًٍ اٌضهُ (دوالر/صهُ) EPS

Close Price

1.2

1,800,000
1,600,000

1.1

1,400,000

1

1,200,000
1,000,000

0.9

800,000

0.8

600,000

400,000

0.7

200,000

0.6

0
01/02/2013
01/16/2013
01/28/2013
02/06/2013
02/17/2013
02/26/2013
03/07/2013
03/18/2013
03/27/2013
04/07/2013
04/16/2013
04/25/2013
05/07/2013
05/19/2013
05/28/2013
06/10/2013
06/19/2013
06/30/2013
07/09/2013
07/18/2013
07/29/2013
08/12/2013
08/21/2013
09/01/2013
09/10/2013
09/19/2013
09/30/2013

يهخص قبئًة انذخم

Trade Volume

نبذة عن شركة فلسطين للتنمية واالستثمار (باديكو)
 -رأصضذ شروخ فٍضطُٓ ٌٍزُّٕخ واالصزثّبر اٌّحذودح (ثبدَىى) وشروخ ِضبهّخلبثضخ ِحذودح اٌّضؤوٌُخ ثّىجت لبٔىْ اٌشروبد غُر اٌّمُّخ ٌجّهىرَخ ٌُجُرَب
ثزبرَخ  14رشرَٓ االوي  1993فٍ ِٕىرفُب ،واصهّهب ِذرجخ فٍ ثىرصخ فٍضطُٓ .
رُ ثزبرَخ  3وبٔىْ االوي  2009رضجًُ اٌشروخ ٌذي ِرالت اٌشروبد فٍ فٍضطُٓ
وشروخ اجٕجُخ.
 ِٓ -اٌغبَبد االصبصُخ ٌجبدَىى اٌمُبَ ثزُّٕخ ورشجُع االصزثّبراد فٍ اٌّجبالدااللزصبدَخ اٌّخزٍفخ وِٓ ضّٕهب اٌصٕبعُخ واٌعمبرَخ واٌضُبحُخ واالصىبْ ورمذَُ
اٌذراصبد اٌفُٕخ واالصزشبرَخ ،ورٌه ِٓ خالي رأصُش اٌشروبد واٌّشروعبد اٌّضزمٍخ
واٌزبثعخ واٌّزفرعخ واالشزران واٌزعبوْ ِع اٌشروبد اٌزبثعخ واٌّررجطخ ثغبَبرهب.

 -رضزثّر شروخ ثبدَىى فٍ عذد ِٓ اٌمطبعبد اٌحُىَخ ِٓ خالي عذد ِٓ اٌشروبداٌزبثعخ ثشىً ِجبشر أو غُر ِجبشر ،نفٍضطُٓ ٌالصزثّبر اٌصٕبعٍ فٍ لطبع اٌصٕبعخ،
وفٍضطُٓ ٌالصزثّبر اٌعمبرٌ فٍ لطبع اٌعمبراد ،فٍضطُٓ ٌالصزثّبر اٌضُبحٍ فٍ لطبع
اٌضُبحخٔ ،خًُ فٍضطُٓ ٌالصزثّبر اٌزراعٍ ،و"رذوَر" فٍ لطبع اٌجُئخ و اٌجُٕخ
اٌزحزُخ ،فُّب رجمً اصزثّبرارهب فٍ لطبع اٌخذِبد ِزروزح فٍ شروزٍ :االرصبالد
اٌفٍضطُُٕخ ،وصىق فٍضطُٓ ٌألوراق اٌّبٌُخ.
-لبِذ شروخ االرصبالد اٌفٍضطُُٕخ ) (PATELةشراء حصخ صٕذوق االصزثّبراٌفٍضطٍُٕ فٍ شروخ فٍضطُٓ ٌٍزُّٕخ واالصزثّبر ) (PADICOواٌجبٌغخ حىاٌٍ 13
ولبِذ االرصبالد ثشراء وُّخ اضبفُخ ِٓ اصهُ شروخ
ٍُِىْ صهُ ،وّب
) (PADICOرّثً حصخ ِجّىعخ ثٍُىٍٕ ٌالصزثّبر واٌجبٌغخ حىاٌٍ ٍُِ 19ىْ صهُ ،
حُث أْ اٌٍّىُخ االجّبٌُخ ٌشروخ االرصبالد اٌفٍضطُُٕخ فٍ شروخ فٍضطُٓ ٌٍزُّٕخ
واالصزثّبر لذ اررفعذ اًٌ ٍُِ 41ىْ صهُ حىاًٌ  ِٓ %16راس ِبي اٌشروخ.

تىزيعبت ارببح

انسنة

رأش انًبل انًذفىع

صبفي انربح

اجتًبع انهيئة انعبيه

تىزيعبت نقذيه

تىزيعبت االسهى

2006

249,989,000

28,632,000

07/04/30

10%

***

2007

249,989,000

37,603,000

08/11/05

***

***

2008

250,000,000

22,526,000

09/05/13

6%

***

2009

250,000,000

42,236,000

10/05/16

***

***

2010

250,000,000

36,506,000

11/05/17

8%

***

2011

250,000,000

28,637,000

12/05/14

6%

***

2012

250,000,000

19,351,000

13/05/14

5%

***

النتائج السابقة ال
المالية
تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق .
تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

شركة االتصبالت الفلسطينية PALTEL
البيبنبت الوبلية الختبهية االوليه للعبم ( 2013دٕ٠بر أردٔ)ٟ
حركة السهم خالل العام 2013

هلخص القىائن الوبلية
اٌّٛجٛداد اٌّزذاٌٚخ

181,731,000

182,304,000

اٌّٛجٛداد غ١ر اٌّزذاٌٚخ

484,481,000

434,217,000

إجّبٌ ٟاٌّٛجٛداد

666,212,000

616,521,000

اٌّطٍٛثبد اٌّزذاٌٚخ

132,870,000

121,707,000

اٌّطٍٛثبد غ١ر اٌّزذاٌٚخ

30,655,000

36,241,000

إجّبٌ ٟاٌّطٍٛثبد

163,525,000

157,948,000

رأش اٌّبي اٌّذفٛع

131,625,000

131,625,000

االرثبح (اٌخطبئر) اٌّذٚرح

312,575,000

279,979,000

دمٛق اٌّطبّ٘ٓ١

502,687,000

458,573,000

هلخص قبئوة الدخل

2013

2012

اال٠راداد اٌزشغ١ٍ١خ

375,257,000

365,852,000

رىٍفخ اال٠راداد

)(71,430,000

)(82,095,000

اٌرثخ االجّبٌٟ

303,827,000

283,757,000

صبف ٟاٌذخً ثؼذ اٌضر٠جخ

91,827,000

82,132,000

هلخص قبئوة التدفقبت النقدية

2013

2012

صبف ٟاٌزذفك إٌمذ( ِٓ ٞاٌّطزخذَ ف )ٟاالٔشطخ
اٌزشغ١ٍ١خ
صبف ٟاٌزذفك إٌمذ( ِٓ ٞاٌّطزخذَ ف )ٟاالٔشطخ
االضزثّبر٠خ
صبف ٟاٌزذفك إٌمذ( ِٓ ٞاٌّطزخذَ ف )ٟاالٔشطخ
اٌزّ١ٍ٠ٛخ

171,655,000

148,274,000

)(98,720,000

)(99,776,000

)(75,530,000

)(66,482,000

اٌزغ١ر ف ٟإٌمذ ِ ٚب ف ٟدىّٗ

)(2,595,000

)(17,984,000

2013

2012

1,076,762,867

677,868,750

ػذد األض ُٙاٌّزذاٌٚخ

13,771,979

13,731,826

لّ١خ األض ُٙاٌّزذاٌٚخ (دٚالر)

100,986,654

100,263,578

اػٍ ٝضؼر رذاٚي

5.87

5.58

ادٔ ٝضؼر رذاٚي

4.64

4.40

ضؼر اإلغالق

5.80

5.15

نسب هبلية

2013

2012

اٌمّ١خ اٌذفزر٠خ ٌٍطB.V ُٙ

3.82

3.48

اٌمّ١خ اٌطٛل١خ اٌ ٝاٌمّ١خ اٌذفزر٠خ P/B.V

1.52

1.48

ِىرر اٌرثذ١خ P/E

8.31

8.25

اٌّطٍٛثبد اٌ ٝاٌّٛجٛداد

24.55%

25.62%

اٌّطٍٛثبد اٌ ٝدمٛق اٌّطبّ٘ٓ١
اٌؼبئذ ػٍ ٝاٌّٛجٛداد ROA
اٌؼبئذ ػٍ ٝدمٛق اٌّطبّ٘ROE ٓ١
ٔطجخ ٘بِش اٌرثخ االجّبٌGPM ٟ
ٔطجخ ٘بِش صبف ٟاٌرثخ NPM
اٌؼبئذ ػٍ ٝاٌط( ُٙدٕ٠بر/ضEPS )ُٙ

32.53%
13.78%
18.27%
80.97%
24.47%
0.698

34.44%
13.32%
17.91%
77.56%
22.45%
0.624

هلخص التداول

اٌمّ١خ اٌطٛل١خ ٌٍشروخ ( Market Capدٚالر)

Close Price

Traded Volume
6.2

1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

5.7
5.2
4.7
4.2
01/02/2013
01/27/2013
02/13/2013
03/04/2013
03/21/2013
04/10/2013
04/29/2013
05/19/2013
06/05/2013
06/25/2013
07/14/2013
07/31/2013
08/22/2013
09/10/2013
09/29/2013
10/23/2013
11/12/2013
12/01/2013
12/23/2013

اٌج١بٔبد اٌّبٌ١خ اٌخزبِ١خ األ١ٌٚخ ٌٍؼبَ 2013

هلخص الويسانية العوىهية

2013

2012

نبذة عن شركة االتصاالت الفلسطينية
-ضجٍذ شروخ االرصبالد اٌفٍطط١ٕ١خ اٌّطبّ٘خ اٌؼبِخ اٌّذذٚدح ٌذِٜرالت اٌشروبد ثزبر٠خ  2اة ٚ 1995ثبشرد اػّبٌٙب ثزبر٠خ  1وبْٔٛ
اٌثبٔ .1997 ٟرزأٌف لطبػبد اػّبي اٌّجّٛػخ ِٓ خذِبد االرصبالد
اٌطٍى١خ ،اٌالضٍى١خ  ،اٌخذِبد اٌرلّ١خ ،خذِبد االػالَ ،ثبالضبفخ اٌٝ
ٔشبطبد االضزثّبر٠ٚ .زُ رٕظٚ ُ١ادارح االػّبي اٌزشغ١ٍ١خ ثشىً ِٕفصً رجؼب
ٌطج١ؼخ اٌخذِبد اٌّمذِخ ِٓ لجً وً لطبع ،د١ث ّ٠ثً وً لطبع ٚدذح
اضزرار١ج١خ رجبر٠خ.
-ثٍغ ػذد ِشزرو ٟجٛاي دزٙٔ ٝب٠خ اٌؼبَ ِ ْٛ١ٍِ )2.63( 2013شزرنِمبرٔخ ِغ (ِ ْٛ١ٍِ )2.58شزرن ثٕٙب٠خ ٚ .2012ثٍغ ِؼذي اال٠راد
اٌشٙرٌ ٞىً ِشزرن ( )8.8دٕ٠بر ِمبرٔخ ِغ ( )9.2دٕ٠بر ف ٟاٌؼبَ
.2012ثٍغ ػذد ِشزرو ٟاٌخظ اٌثبثذ (  )403أٌف ِشزرن فٙٔ ٟب٠خ اٌؼبَ
ِ 2013مبرٔخ ِغ ( )396أٌف ِشزرن ثٕٙب٠خ ٚ .2012ثٍغ ِؼذي اال٠راد
اٌشٙرٌ ٞىً ِشزرن ( )13.4دٕ٠بر ِغ ٔٙب٠خ اٌؼبَِ ،مبرٔخ ِغ ()13.6
دٕ٠بر ثٕٙب٠خ اٌؼبَ .2012
-اٚصِ ٝجٍص ادارح اٌشروخ رفغ رٛص١خ اٌ ٟاٌ١ٙئخ اٌؼبِخ ثزٛز٠غ ارثبحٔمذ٠خ ثمّ١خ .%50
-دّ١غ اضزثّبراد شروخ االرصبالد اٌفٍطط١ٕ١خ ف ٟاالضٛاق اٌّبٌ١خ ٟ٘ػجبرح ػٓ اضزثّبراد ِبٌ١خ الغراض اٌّزبجرح ٚاضزثّبراد ِبٌ١خ ِزٛفرٖ
ٌٍج١غ .رمطُ اضزثّبراد اٌشروخ اٌ ٟاضزثّبراد ِذٍ١خ ٚاخر ٜالٍ١ّ١خ
( ْٛ١ٍِ 54.67دٚالر ِذٍ 104,17 ،ٟد.)ٌٟٚ
 -اشزرد شروخ االرصبالد اٌفٍطط١ٕ١خ ،فٚ ٟلذ ِزسآِ ،دصزٟصٕذٚق االضزثّبر اٌفٍططٚ ٟٕ١اٌجبٌغخ  ْٛ١ٍِ 13ضٚ ،ُٙدصخ صٕذٚق
'ثٍ١ىٕ 'ٟاٌجر٠طبٔٚ ٟاٌجبٌغخ ٔذ ْٛ١ٍِ 19 ٛض ،ُٙإضبفخ إٌٔ ٝذِ 3 ٛالٓ١٠
ض ُٙجّؼزٙب ِٓ األض ُٙاٌّؼرٚضخ ػٍ ٝاٌشبشخٌ ،زصجخ 'االرصبالد' أوجر
ِبٌه ألض' ُٙثبد٠ى 'ٛثذصخ رجٍغ .%16

تىزيعبت االرببح

تىزيعبت االسهن

السنة

رأش الوبل الودفىع

صبفي الربح

اجتوبع الهيئة العبهه

تىزيعبت نقديه

2006

131,625,000

56,161,562

25/03/2007

20%

***

2007

131,625,000

65,525,778

12/04/2008

25%

***

2008

131,625,000

89,179,848

03/05/2009

40%

***

2009

131,625,000

70,335,000

28/03/2010

35%

***

2010

131,625,000

86,336,000

31/03/2011

40%

***

2011

131,625,000

90,744,000

05/04/2012

40%

***

2012

131,625,000

82,132,000

04/04/2013

45%

***

تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق المالية.النتائج السابقة ال
تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

انشركة انفهسطينية نهكهرببء PEC
انبيبنبت انًبنية انختبيية االونية نهعبو ( 2013دٔالس ايشٚك)ٙ
حركة السهم خالل العام 2013

يهخص انقىائى انًبنية
يهخص انًركس انًبني انًىحد

انًٕجٕداخ انًرذأنح

50,484,216

38,995,052

انًٕجٕداخ غٛش انًرذأنح

67,522,888

73,529,088

إجًان ٙانًٕجٕداخ

118,007,104

112,524,140

انًطهٕتاخ انًرذأنح

27,985,493

21,077,766

انًطهٕتاخ غٛش انًرذأنح

10,902,264

10,889,022

اجًان ٙانًطهٕتاخ

38,887,757

31,966,788

سأط انًال انًذفٕع

60,000,000

60,000,000

االستاح (انخسائش) انًذٔسج

10,929,934

12,824,139

دمٕق انًساًٍْٛ

79,119,347

80,557,352

يهخص قبئًة اندخم

2013

2012

االٚشاداخ انرشغٛهٛح

27,575,644

31,406,003

انًظاسٚف انرشغٛهٛح

)(22,095,731

)(15,415,270

اجًان ٙانشتخ( انشتخ انرسغٛه)ٙ

5,479,913

15,990,733

طاف ٙانشتخ (انخساسج)

4,561,995

8,414,541

2013

2012

انثٛاَاخ انًانٛح انخرايٛح األٔنٛح نهعاو 2013

يهخص قبئًة انتدفقبت اننقدية

طاف ٙانرذفك انُمذ٘ يٍ (انًسرخذو ف )ٙاالَشطح
انرشغٛهٛح
طاف ٙانرذفك انُمذ٘ يٍ (انًسرخذو ف )ٙاالَشطح
االسرثًاسٚح
طاف ٙانرذفك انُمذ٘ يٍ (انًسرخذو ف )ٙاالَشطح
انرًٕٚهٛح

5,219,320

12,225,721

)(1,360,306

)(30,630

739,114

)(13,961,599

4,598,128

)(1,766,508

2013

2012

انمًٛح انسٕلٛح نهششكح Market Cap

85,200,000

82,800,000

عذد األسٓى انًرذأنح

1,283,319

1,443,110

لًٛح األسٓى انًرذأنح (دٔالس)

1,737,642

1,792,423

اعهٗ سعش ذذأل

1.44

1.39

ادَٗ سعش ذذأل

1.26

1.12

سعش اإلغالق

1.42

1.38

نسب يبنية

2013

2012

انمًٛح انذفرشٚح نهسٓى B.V

1.32

1.34

انمًٛح انسٕلٛح انٗ انمًٛح انذفرشٚح P/B.V

1.08

1.03

يكشس انشتذٛح P/E

18.68

9.84

انًطهٕتاخ انٗ انًٕجٕداخ

32.95%

28.41%

انًطهٕتاخ انٗ دمٕق انًساًٍْٛ
انعائذ عهٗ انًٕجٕداخ ROA
انعائذ عهٗ دمٕق انًساًْROE ٍٛ
ْايش اجًان ٙانشتخ GPM
ْايش طاف ٙانشتخ NPM
انعائذ عهٗ انسٓى (دٔالس/سٓى) EPS

49.15%
3.87%
5.77%
19.87%
16.54%
0.076

39.68%
7.48%
10.45%
50.92%
26.79%
0.140

انرغٛش ف ٙانُمذ ٔ يا ف ٙدكًّ
يهخص انتداول

Close Price

Trade Volume
1.5
1.45
1.4
1.35
1.3
1.25
1.2
1.15

100,000

80,000
60,000
40,000
20,000
0
12/31/2012
01/22/2013
02/11/2013
02/26/2013
03/13/2013
03/31/2013
04/15/2013
05/05/2013
05/26/2013
06/13/2013
06/30/2013
07/15/2013
07/31/2013
08/20/2013
09/04/2013
09/23/2013
10/09/2013
11/06/2013
11/25/2013
12/26/2013

2013

2012

نبذة عن الفلسطينية للكهرباء
 -ذأسسد انششكح انفهسطُٛٛح نهكٓشتاء انًساًْح انعايح انًذذٔدج ف ٙيذُٚح غضج فٙعاو ٔ 1999تذأخ االعًال انرجاسٚح ف 15 ٙاراس  ٔ ، 2005ذرهخض اْذاف انششكح
انشئٛسٛح ف ٙاَشاء يذطاخ نرٕنٛذ انكٓشتاء ف ٙيُاطك انسهطح انٕطُٛح انفهسطُٛٛح ٔ
انمٛاو تاالعًال انضشٔسٚح الَراج ٔ ذٕنٛذ انكٓشتاء ٔ .ذعرثش انفهسطُٛٛح نهكٓشتاء ذاتعح
نششكح فهسط ٍٛنهطالح انًساًْح انخظٕطٛح دٛث ذًهك فهسط ٍٛنهطالح %64.99
يٍ ساط يال انششكح.
-دظهد ششكح غضج نرٕنٛذ انكٓشتاء انًساًْح انخظٕطٛح انًذذٔدج ( انششكحانراتعح) يٍ انسهطح انفهسطُٛٛح عهٗ دك دظش٘ نرٕنٛذ انطالح انكٓشتائٛح ف ٙلطاع
غضج نظانخ يؤسساخ انسهطح انٕطُٛح انفهسطُٛٛح ٔنًذج  20سُح اترذاء يٍ ذاسٚخ تذء
االعًال انرجاسٚح نًذطح انطالح انكٓشتائٛح ،يع ايكاَٛح ذًذٚذ فرشج انذك انذظش٘
نفرشذ ٍٛاضافٛر ٍٛيذج كم يُٓا  5سُٕاخ.
ٔ -فما الذفالٛح ششاء انطالح ٔ انر ٙذًثم اٚجاسا ذشغٛهٛا ذمٕو سهطح انطالح تانرسذٚذ عٍكافح انطالح انكٓشتائٛح انًرٕفشج يٍ يذطح انطالح انكٓشتائٛح دٌٔ االخز ف ٙاالعرثاس
لذسج سهطح انطالح السرٛعاب ْزِ انطالح ٔرنك تاسعاس يذذدج يسثما ف ٙاذفالٛح ششاء
انطالح نكم سُح يٍ سُٕاخ ْزِ االذفالٛح ٔ ،كزنك فاٌ سهطح انطالح ف ٙجًٛع االٔلاخ
ٔعهٗ دساتٓا انخاص ،ذٕفش ٔذضٔد انًذطح تانٕلٕد انالصو الَراج انطالح.
 -لايد انسهطح انٕطُٛح انفهسطُٛٛح تاعفاء ششكح غضج نرٕنٛذ انكٓشتاء ٔ يسآًْٛا يٍ 20سُح ٔال٘ فرشج ذًذٚذ
جًٛع انضشائة انفهسطُٛٛح ،نكايم فرشج االذفالٛح انثانغح
اخشٖ عهٗ الذفالٛح.
 -أطثذد يذطح ذٕنٛذ انكٓشتاء ف ٙلطاع غضج جاْضج نهعًم تكايم لذسذٓا اإلَراجٛح،تعذ إَجاص يششٔع إعادج ذأْٛم يذطح انرذٕٚم انغشتٛح ،انز٘ يٕنّ طُذٔق اإلًَاء
انعشتٔ ٙاإلفشٚم ٙيٍ خالل انظُذٔق انعشت ٙنإلًَاء االلرظاد٘ ٔاالجرًاعٔ ٙتئداسج
انثُك اإلسالي ٙنهرًُٛح.

تىزيعبت ارببح
انسنة

رأش انًبل انًدفىع

صبفي اندخم

اجتًبع انهيئة انعبيه

تىزيعبت نقديه

تىزيعبت االسهى

2006

60,000,000

7,403,808

25/04/2007

10.00%

***

2007

60,000,000

4,355,802

21/04/2008

6.00%

***

2008

60,000,000

6,278,138

25/04/2009

10.00%

***

2009

60,000,000

6,983,424

27/04/2010

10.00%

***

2010

60,000,000

6,782,383

27/04/2011

10.00%

***

2011

60,000,000

8,374,034

25/04/2012

10.00%

***

2012

60,000,000

8,414,541

23/04/2013

10.00%

***

النتائج السابقة ال
المالية
تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق .
تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

شركة فلسطين للتأهين PICO
البيبنبت الوبلية الختبهية األولية للعبم ( 2013دوالر ايرَكٍ)
حركة مؤشر القدس خالل العام 2013

هلخص القىائن الوبلية

25-Dec-13

4-Dec-13

انبُاَاث انًانُت انخخايُت األونُت نهعاو 2013

13-Nov-13

0.93
1.23
22.83
85.57%
592.98%
0.78%
5.40%
0.05

0.82
1.71
87.03%
671.03%
-1.42%
-10.92%
)(0.09

2-Oct-13

2013

2012

23-Oct-13

5,750,000
1,905,386
2,482,269
1.40
1.15
1.15

7,000,000
2,191,800
3,109,261
1.50
1.40
1.40

11-Sep-13

2013

2012

31-Jul-13

)(2,160,581

202,998

21-Aug-13

)(18,253

951,804

10-Jul-13

)(2,142,328

)(748,806

19-Jun-13

2013

2012

350.00
29-May-13

914,875
251,898

)(248,345
)(446,937

400.00

8-May-13

صافٍ الضاط انخأيٍُ بعذ انعًىالث
صافٍ ارباح (خضائر) انخأيٍُ بعذ انًصارَف
االدارَت وانعايت
صافٍ انربح بعذ انضرائب
هلخص قبئوة التدفقبت النقدية
صافٍ انخذفك انُمذٌ يٍ (انًضخخذو فٍ)
االَشطت انخشغُهُت
صافٍ انخذفك انُمذٌ يٍ (انًضخخذو فٍ)
االَشطت االصخثًارَت
صافٍ انخذفك انُمذٌ يٍ (انًضخخذو فٍ)
االَشطت انخًىَهُت
انخغُر فٍ انُمذ و يا فٍ حكًه
هلخص التداول
انمًُت انضىلُت نهشركت (دوالر)
عذد األصهى انًخذاونت
لًُت األصهى انًخذاونت (دوالر)
اعهً صعر حذاول
ادًَ صعر حذاول
صعر اإلغالق
نسب هبلية
انمًُت انذفخرَت نهضهى B.V
انمًُت انضىلُت انً انمًُت انذفخرَت P/B.V
يكرر انربحُت P/E
انًطهىباث انً انًىجىداث
انًطهىباث انً حمىق انًضاهًٍُ
انعائذ عهً انًىجىداث ROA
انعائذ عهً حمىق انًضاهًٍُ ROE
انعائذ عهً انضهى (دوالر/صهى) EPS

7,322,525

7,765,261

450.00

17-Apr-13

اجًانٍ الضاط انخأيٍُ انًكخخبىت

7,309,282

5,645,085

هلخص قبئوة الدخل

500.00

6-Mar-13

2013

2012

550.00

27-Mar-13

حمىق انًضاهًٍُ

4,668,151

4,092,342

600.00

13-Feb-13

انًىجىداث غُر انًخذاونت
إجًانٍ انًىجىداث
انًطهىباث انًخذاونت
انًطهىباث غُر انًخذاونت
اجًانٍ انًطهىباث
رأس انًال انًذفىع
االرباح (انخضائر) انًذورة

15,012,684
32,349,449
27,054,683
626,615
27,681,298
5,000,000
)(503,593

13,996,176
31,553,233
26,784,146
676,745
27,460,891
5,000,000
)(730,301

مؤشر القدس للعام 2013

2-Jan-13

17,336,765

17,557,057

23-Jan-13

هلخص الوركس الوبلي الوىحد
انًىجىداث انًخذاونت

2013

2012

نبذة عن شركة فلسطين للتأمين
-حأصضج شركت فهضطٍُ نهخأيٍُ بخارَخ  7شباط  1994كشركت يضاهًتخصىصُت نذي يرالب انشركاث فٍ غزة .ولايج انشركت بخارَخ  10اَهىل
 1995بخغُر وضعها انماَىٍَ يٍ شركت يضاهًت خصىصُت يحذودة انً
يضاهًت عايتَ .خأنف راس يال انشركت يٍ  5يهُىٌ صهى بمًُت اصًُت
دوالر ايرَكٍ نهضهى انىاحذ.
َ -خركز َشاط انشركت انرئُضٍ فٍ يزاونت أعًال انخأيٍُ وإعادة انخأيٍُوجًُع أصُاف أشغال انضًاٌ وانخعىَض يٍ خالل فروعها فٍ راو هللا،
َابهش ،بُج نحى ،طىنكرو ،لهمُهُت ،انخهُم ،جٍُُ وغزة.
-حى ادراج اصهى انشركت نهخذاول فٍ بىرصت فهضطٍُ فٍ .2010/05/10-حشًم انمىائى انًانُت انًىحذة انمىائى انًانُت نشركت فهضطٍُ نهخأيٍُ وشركخها انخابعت (شركت االبراج انفهضطُُُت نهخًُُت انعمارَت) ،حُث حأصضج
شركت ابراج انفهضطُُُت نهخًُُت انعمارَت بخارَخ  15حزَراٌ  2011كشركت
يضاهًت خصىصُت ،و َخأنف رأصًال انشركت يٍ يهُىٌ صهى بمًُت اصًُت
دوالر ايرَكٍ نهضهى انىاحذ ،وهٍ يًهىكت نشركت فهضطٍُ نهخأيٍُ بُضبت
 ، %99و يٍ اهى غاَاث انشركت حًهك وشراء وبُع و انًخاجرة باألراضٍ
و انعماراث و انشمك.

تىزيعبت ارببح

السنة

رأش الوبل الودفىع

صبفي الدخل

اجتوبع الهيئة العبهه

تىزيعبت نقديه

تىزيعبت االسهن

2007

3,231,700

1,294,647

***

***

***

2008

5,000,000

941,992

***

***

***

2009

5,000,000

3,184,810

01/05/2010

***

***

2010

5,000,000

)(1,697,785

11/05/2011

***

***

2011

5,000,000

474,666

05/05/2012

***

***

2012

5,000,000

)(446,937

25/04/2013

***

***

النتائج السابقة ال
المالية
تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق .
تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

فلسطين لالستثوبر الصنبعي PIIC
البيبنبت الوبلية الختبهية األولية للعبم ( 2013دٌُبس اسدًَ)
حركة السهم خالل العام 2013

هلخص القىائن الوبلية
هلخص الوركس الوبلي الوىحد

2013

2012

انًىجىداث انًخذاونت

13,124,955

10,676,766

انًىجىداث غٍش انًخذاونت
إجًبنً انًىجىداث
انًطهىببث انًخذاونت
انًطهىببث غٍش انًخذاونت
اجًبنً انًطهىببث
سأط انًبل انًذفىع
االسببح (انخغبئش) انًذوسة

35,142,411
48,267,366
8,081,075
3,112,596
11,193,671
18,750,000
6,816,937

33,366,818
44,043,584
9,277,379
3,460,630
12,738,009
18,750,000
3,569,250

50,000

دمىق انًغبهًٍٍ (غٍش شبيم دمىق االلهٍت)

31,124,426

26,322,667

0

2013

2012

27,262,669
)(21,622,415
5,640,254

20,008,846
)(17,759,137
2,249,709

3,608,542

748,580

2013

2012

انًبٍعبث
حكهفت انًبٍعبث
اجًبنً انشبخ( انشبخ انخغغٍهً)
صبفً انشبخ (انخغبسة) انعبئذ نًغبهًً انششكت
االو

انبٍبَبث انًبنٍت انخخبيٍت األونٍت نهعبو 2013

هلخص قبئوة التدفقبت النقدية

صبفً انخذفك انُمذي يٍ (انًغخخذو فً) االَشطت
انخشغٍهٍت
صبفً انخذفك انُمذي يٍ (انًغخخذو فً) االَشطت
االعخثًبسٌت
صبفً انخذفك انُمذي يٍ (انًغخخذو فً) االَشطت
انخًىٌهٍت
انخغٍش فً انُمذ و يب فً دكًه
هلخص التداول

انمًٍت انغىلٍت نهششكت $ Market Cap
عذد األعهى انًخذاونت
لًٍت األعهى انًخذاونت (دوالس)
اعهى ععش حذاول
ادَى ععش حذاول
ععش اإلغالق
نسب هبلية

انمًٍت انذفخشٌت نهغهى B.V
انمًٍت انغىلٍت انى انمًٍت انذفخشٌت P/B.V
يكشس انشبذٍت P/E
انًطهىببث انى انًىجىداث
انًطهىببث انى دمىق انًغبهًٍٍ
انعبئذ عهى انًىجىداث ROA
انعبئذ عهى دمىق انًغبهًٍٍ ROE
َغبت هبيش انشبخ االجًبنً GPM
َغبت هبيش صبفً انشبخ NPM
انعبئذ عهى انغهى (دٌُبس/عهى) EPS

4,341,932

1,166,852

)(138,061

)(480,448

)(2,533,236
1,670,635

)(915,182
)(228,778

خالل 2013

خالل 2012

54,478,129
3,051,567
6,483,168
2.13
1.00
2.06

31,470,376
1,561,568
2,870,756
1.57
1.12
1.19

2013

2012

1.66
1.24
10.70
23.19%
35.96%
7.48%
11.59%
20.69%
13.24%
0.192

1.40
0.85
29.81
28.92%
48.39%
1.70%
2.84%
11.24%
3.74%
0.040

300,000

2.2

250,000

2
1.8

200,000

1.6

150,000

1.4

100,000

1.2
1
0.8
12/31/2012
02/03/2013
02/21/2013
03/06/2013
03/18/2013
04/01/2013
04/18/2013
05/08/2013
05/27/2013
06/10/2013
06/26/2013
07/09/2013
07/22/2013
08/05/2013
08/22/2013
09/08/2013
09/23/2013
10/06/2013
10/24/2013
11/12/2013
11/25/2013
12/05/2013
12/30/2013

هلخص قبئوة الدخل

Close Price

Trade Volume

نبذة عن شركة فلسطين لالستثمار الصناعي
-حعخبش فهغطٍٍ نالعخثًبس انصُبعً ) (PIICانزساع االعخثًبسي نششكتفهغطٍٍ نهخًٍُت و االعخثًبس (ببدٌكى انمببضت) فً انمطبعٍٍ انصُبعً و انضساعً
دٍث حًخهك ببدٌكى (  )%55.81يٍ سأط يبل انششكت كًب فً َهبٌت .2012
ٌخشكض يجبل عًههب فً االعخثًبس فً انًششوعبث انصُبعٍت و انصُبعبث انخفٍفت
و انًخىعطت و انثمٍهت ،و حًٍُت و حشجٍع و حطىٌش انصُبعبث انًذهٍت فٍُب و
اداسٌب.
 -حأعغج انششكت عُت  1994و ٌبششث أعًبنهب عُت  1995بشأط يبل 15يهٍىٌ دٌُبس ،دٍث لبيج بخأعٍظ  3ششكبث يغبهًت عبيت و هً فهغطٍٍ
نصُبعج انهذائٍ بُغبت حًهك ( %70.67كًب فً َهبٌت  ،)2013ششكت دواجٍ
فهغطٍٍ بُغبت حًهك ( %76.61كًب فً َهبٌت  ،)2013و ششكت انكخشوٍَبث و
كهشببئٍبث فهغطٍٍ ،و لذ ببعج دصخهب فً انششكت االخٍشة فً انعبو  .2005هزا
و حًخهك انصُبعٍت دصصب يؤثشة فً ششكت يطبدٍ انمًخ انزهبً دٍث حًخهك
 %18.35يٍ انًطبدٍ ،و حغخذىر عهى  %31.08يٍ انششكت انىطٍُت نصُبعت
انكشحىٌ و  % 31.47يٍ ششكت يصبَع انضٌىث انُببحٍت .لبيج انششكت خالل
 2006بضٌبدة سأعًبنهب نٍصبخ  18.75يهٍىٌ دٌُبس ورنك يٍ خالل سعًهت جضء
يٍ األسببح.
 -انًغبهًٍٍ انزٌٍ ًٌهكىٌ  %10او أكثش يٍ سأط انًبل ،هًب ششكت فهغطٍٍنهخًٍُت واالعخثًبس (  )%55.18وصُذوق االعخثًبس انفهغطًٍُ (  )%13.16كب
فً َهبٌت انعبو .2012
-عمذث الششكت اجخًبع يجهظ إداسحهب ٌىو األسبعبء انًىافك ،19/02/2014وانزي ح ّى فٍه انخىصٍت نههٍئت انعبيت انمبديت بخىصٌع أسببح َمذٌت عهى انًغبهًٍٍ
بُغبت  12%يٍ انمًٍت اإلعًٍت نهغهى .

تىزيعبت ارببح

السنة

رأش الوبل الودفىع

صبفي الدخل

اجتوبع الهيئة العبهه

تىزيعبت نقديه

تىزيعبت االسهن

2006

18,706,625

)(2,370,450

23/04/2007

***

***

2007

18,706,625

)(2,567,850

30/04/2008

***

***

2008

18,706,625

)(515,667

30/04/2009

***

***

2009

18,750,000

2,317,787

25/04/2010

***

***

2010

18,750,000

3,335,026

28/04/2011

8%

***

2011

18,750,000

971,451

12/05/2012

***

***

2012

18,750,000

748,580

17/04/2013

***

***

النتائج السابقة ال
المالية
تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق .
تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

فلسطين لالستثمار العقاري PRICO
البيانات المالية الختامية األولية للعام ( 3102دينار اردني)
حركة السهم خالل العام 3102

ملخص القوائم المالية
ملخص المركز المالي الموحد

الموجودات المت اولة

24,417,575

30,840,895

الموجودات اير المت اولة
إجمالي الموجودات
المطلواات المت اولة

95,484,716
119,902,291
23,812,699

82,825,949
113,666,844
22,429,342

المطلواات اير المت اولة
اجمالي المطلواات

15,693,973
39,506,672

10,762,694
33,192,036

را الماد الم فوع
االراا (اليسائر) الم ورل

63,762,486
8,186,902

63,762,486
9,919,588

حقوق المساممين (اير شامل حقوق االهلية)

77,996,329

78,783,423

ملخص قائمة الدخل

3102

3103

االيرادات التشغيلية

9,200,012

14,624,294

المقاريف التشغيلية

)(7,101,419

)(12,086,184

2,289,416

4,379,657

)(1,469,189

)(1,393,812

3102

3103

اجمالي الرا ( الرا التسغيلي)
افي الرا (اليسارل) العائ لمساممي الشركة
االم

الايانات المالية اليتامية األولية للعام 4047

ملخص قائمة التدفقات النقدية

افي الت ف النق ي من (المستي م في) االنشطة
التشغيلية
افي الت ف النق ي من (المستي م في) االنشطة
االستثمارية
افي الت ف النق ي من (المستي م في) االنشطة
التمويلية

3,286,598

3,502,801

)(12,522,415

4,387,400

4,816,291

)(1,969,260

)(4,419,526

5,920,941

3102

3103

59,355,760
2,731,342
2,476,325

62,953,079
4,033,975
4,157,380

0.71
0.57

0.79
0.59

سعر اإلاالق

0.66

0.70

نسب مالية

3102

3103

القيمة ال فترية للسهم B.V

1.22

1.24

القيمة السوهية الى القيمة ال فترية P/B.V
م رر الراحية P/E
المطلواات الى الموجودات

0.54
32.95%

0.57
29.20%

المطلواات الى حقوق المساممين
العائ الى الموجودات ROA
العائ الى حقوق المساممين ROE
مامش اجمالي الرا الى االيرادات GPM
مامش افي الرا الى االيرادات NPM
العائ الى السهم (دينار/سهم) EPS

50.65%
-1.23%
-1.88%
24.88%
-15.97%
)(0.023

42.13%
-1.23%
-1.77%
29.95%
-9.53%
)(0.022

التغير في النق و ما في ح م
ملخص التداول

القيمة السوهية للشركة (دوالر)
ا د األسهم المت اولة
هيمة األسهم المت اولة (دوالر)
االى سعر ت اود
ادنى سعر ت اود

Close Price
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

Trade Volume

12/31/2012
01/17/2013
02/05/2013
02/20/2013
03/10/2013
03/21/2013
04/03/2013
04/29/2013
05/13/2013
05/28/2013
06/17/2013
07/01/2013
07/15/2013
07/29/2013
08/13/2013
08/27/2013
09/09/2013
09/22/2013
10/03/2013
10/23/2013
11/06/2013
11/20/2013
12/03/2013
12/26/2013

3102

3103

0.75
0.7
0.65
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4

نبذة عن شركة فلسطين لالستثمار العقاري
-تأسست شركة فلسطين لالستثمار العقاري منذ العام  4991كشركة مسااممة ااماة اراساماد ها ر 41مليون دينار اردني و تم ادراجهاا فاي اور اة فلساطين اتااري  41شااا  .4991تام رفار را
ماد الشركة في العام  4001الى  44.1مليون دينار و فاي العاام  4002الاى  10ملياون ديناار ،وفاي
 4009تاام تيضاايس را ماااد الشااركة المقاار ا ا اقيمااة  4.14مليااون دينااار اردنااي ليقااا را
الماد المقر ا و الم فوع  14.14مليون دينار اردناي .وفاي اجتمااع ميهتهاا العاماة ايار العادياة
يوم االحا الموافا  4044/44/44تام الموافقاة الاى رفار را مااد الشاركة امقا ار  41.49ملياون
دينار ليرتضر را الماد الى  27.12مليون ديناار وللاع ااار اكتتاا اااف فاي ا اار اااادل مي لاة
الشركات العقارية والسياحية في مجمواة شركات اادي و.

-تعتااار اري ااو ماان كااار الشااركات فااي مجاااد االسااتثمار العقاااري فااي فلسااطين و تتنااوع مجاااالتاستثماراتها في المجاالت التالية ( :هطاع التطوير العقاري ،اقود  ،B.O.Tهطاع المقاوالت ،تشغيل
وادارل العقارات ،تطوير االراضي ،و تطوير وادارل الم ن القنااية).

 -مشارير التطوير العقاري( :ضاحية الغ ير ،ضاحية اللؤلؤل (مشارير مستقالية)  ،اس انالمقايف الرحلة الثانية (مشارير مستقالية) ،اري و ماو ( 4مشارير مستقالية) ،فن ق المشتل
 ،ARC MEDمشروع شاليهات ازل).
-مشارير المقاوالت ( :اس ان الريحان  ،مجمر الوزارات ،هقر الضيافة الرئاسي ،مشروعرئاسة الوزراء ،مانى و م اتب المشرواات الو نية ،ارج الثقافة ،فن ق سانت جورج ،فن ق ال ايز
ان ،فن ق جران اارك).
-المشارير التشغيلية ( :مجمر الايرل التجاري ،مجمر اا ات السياحية ايت لحم ،مجمر اادي وماو التجاري ،مجمر اارك االزا التجاري-امان).

 -هامت الشركة في ا اية  4044اشراء ما نسات  %44.47من اسهم شركة فلسطين إلدارل وتطوير المنا القنااية (اي كو) من اادي و القااضة .كما هامت اتأسيس شركة اريحا لتطوير
وإدارل و تشغيل المنطقة الزرااية القنااية مر مستثمرين اارين اراسماد مقر ا
 400000000دوالر امري ي وتمثل حقة الشركة منها .%21

توزيعات ارباح

السنة

رأس المال المدفوع

صافي الدخل

اجتماع الهيئة العامه

توزيعات نقديه

توزيعات االسهم

2006

43,769,017

1,632,508

21/04/2007

***

***

2007

48,495,695

434,017

23/04/2008

***

***

2008

48,503,577

)(2,583,294

29/04/2009

***

***

2009

48,575,974

500,046

28/04/2010

***

***

2010

48,575,974

3,314,411

26/04/2011

6.00%

***

2011

48,575,974

4,895,678

29/04/2012

5.00%

***

2012

63,762,486

)(1,393,812

24/04/2013

***

***

تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق المالية .النتائج السابقة ال
تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

بنك القدس QUDS
البيانات المالية الختامية األولية للعام ( 1023دوالر امريكي)
حركة السهم خالل العام 3102

ملخص القوائم المالية
1023

1021

ملخص الميزانية العمومية

إجمالي الموجودات

532,128,819

480,906,793

اجمالي المطهوبات

467,136,899

422,921,107

رأس الما المدروع

50,000,000

50,000,000

1,000,000

)(289,991

)(2,530,926

800,000

حقوق المساهمةن

64,991,920

57,985,686

ودائا العمالء

401,177,301

334,256,777

ساري التس ةالت االئتمانةة

287,349,992

292,863,010

1023

1021

ساري ايرادات اللوائد و العموالت

22,878,055

21,139,062

اجمالي الدص

27,121,925

25,250,183

اجمالي الم رورات

19,837,276

20,739,492

ساري الرب بعد الضرائب

4,739,649

3,267,925

نبذة عن بنك القدس

1023

1021

 -تأسس بنك القدس كشركة مساهمة عامة محدودة برأسمما مقمدار  0202220222دوالرامريكممي مقسممى ال م  0202220222س م ى بقةمممة اسمممةة مقممدارها دوالر أمريكممي لك م س م ى
وبتممماري  02آب  0222تمممى ررممما رأسمممما ال نمممك بقةممممة  202220222دوالر أمريكمممي رمممي
اكتتمماب صمماذ وبممبلك أس م رأسممما ال نممك  0202220222دوالر أمريكممي بممنلس القةمممة
االسمممةة لهس م ى وبتمماري  02حزيممرا  0222ررمما رأسممما لة م  2202220222دوالر
أمريكي بنلس القةمة االسمةة لهس ى.

االرباح (الخسائر) المدورة

ال ةانات المالةة الختامةة األولةة لهعام 0202

ملخص قائمة التدفقات النقدية

ساري التدرق النقدي من (المستخدم ري) االنشطة
التشغةهةة
ساري التدرق النقدي من (المستخدم ري) االنشطة
االستثمارية
ساري التدرق النقدي من (المستخدم ري) االنشطة
التمويهةة

66,500,223

13,843,466

)(11,241,868

)(2,492,729

-

-

55,258,355

11,350,737

1023

1021

القةمة السوقةة لهشركة Market Cap

49,500,000

45,000,000

عدد األس ى المتداولة

3,157,945

739,229

قةمة األس ى المتداولة (دوالر)

2,748,989

685,372

اعه سعر تداو

1.06

1.04

ادن سعر تداو

0.74

0.84

سعر اإلغالق

0.99

0.90

نسب مالية

1023

1021

القةمة الدرترية لهس ى B.V

1.30

1.16

القةمة السوقةة ال القةمة الدرترية P/B.V

0.76

0.78

مكرر الربحةة P/E

10.44

13.77

المطهوبات ال الموجودات

87.79%

87.94%

ساري التس ةالت االئتمانةة  /ودائا العمالء
العائد عه الموجودات ROA
العائد عه حقوق المساهمةن ROE
ايرادات اللوائد و العموالت ال اجمالي الدص
العائد عه الس ى (دوالر/س ى) EPS

71.63%
0.89%
7.29%
84.35%
0.095

87.62%
0.68%
5.64%
83.72%
0.065

التغةر ري النقد و ما ري حكمه
ملخص التداول

600,000
400,000
200,000
0

12/31/2012
01/29/2013
03/06/2013
03/18/2013
04/04/2013
04/15/2013
05/09/2013
06/04/2013
06/17/2013
07/07/2013
07/22/2013
08/04/2013
08/25/2013
09/05/2013
09/23/2013
10/02/2013
10/27/2013
11/10/2013
11/21/2013
12/09/2013
12/30/2013

ملخص قائمة الدخل

Close Price

Trade Volume
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

-وقععب بنععق القععدة وشععركة التععيمين الوطنيععة ،ات اقيععة لتقععديم خععدمات تيمينيععة للشععركة عبععرفروع البنق المنتشرة في كافة محافظات الض ة الغربية وقطاع غزة علما بعان بنعق القعدة
يقععدم خدماتععر عبععر  12فرععا و ومكتبعا و .حيععس سععيتم العمععل علععم بيععب خععدمات شععركة التععيمين
الوطنية مباشرة و لعمالء وزبائن البنق.
 -وافععق حملععة أس ع م بنععق القععدة ،فععي اجتمععاع غيععر عععادا عقدتععر ال يئععة العامععة بععراموعمان ،بتاريخ  1522/50/50علم رفب رأة مال البنق الم  255مليون دوالر ،من 05
مليونعا حاليععا ،وفوضعوا مجلععة اتدارة تحديعد قليععة تحقيعق الزيععادة .ومعن المتوقععب ان تكععون
برسملة ارباح (توزيعب اربعاح علعم شعكل اسع م مجانيعة) فعي السعنوات القادمعة معب امكانيعة
دخول شريق استراتيجي في البنق.

-وقععب بنععق القععدة ات اقيععة مععب شععركة الشععرق االوسععط لخععدمات الععدفب ) ،(MEPSيععتمبموجب ا اصدار بطاقات ماستر كارد البالتينية والذهبية وال ضية وغيرها من حلول الدفب،
ويحظععم البنععق بموجععب هععذة االت اقيععة بصععالحية اصععدار بطاقععات ماسععتر كععارد البالتينيععة
والذهبية وال ضية.

--اعلن مجلس ادارة بنك القدس عن تسلم السيد سميح صبيح منصب المدير العام للبنك.

توزيعات ارباح

السنة

رأس المال المدفوع

صافي الدخل

اجتماع الهيئة العامه

توزيعات نقديه

توزيعات االسهم

2006

50,000,000

)(1,728,912

30-04-07

***

***

2007

50,000,000

972,764

19-05-08

***

***

2008

50,000,000

)(5,971,848

18-06-09

***

***

2009

50,000,000

2,677,253

07-01-10

***

***

2010

50,000,000

4,404,155

06-05-11

***

***

2011

50,000,000

4,581,794

05-10-12

***

***

2012

50,000,000

3,267,925

14-05-13

***

***

تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق المالية .النتائج السابقة ال
تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

شركة جرسث العبلوية للحأهين TRUST
البيبنبت الوبلية الخحبهية األولية للعبم ( 2013دوالر ايرَكٍ)
هلخص القىائن الوبلية

25-Dec-13

4-Dec-13

13-Nov-13

23-Oct-13

انمًُخ انذفزرَخ نهطهى B.V
انمًُخ انطىلُخ انً انمًُخ انذفزرَخ P/B.V
يكرر انرثذُخ P/E
انًطهىثبد انً انًىجىداد
انًطهىثبد انً دمىق انًطبهًٍُ
انعبئذ عهً انًىجىداد ROA
انعبئذ عهً دمىق انًطبهًٍُ ROE
انعبئذ عهً انطهى (دوالر/ضهى) EPS

2-Oct-13

2.76
0.91
8.51
67.41%
206.89%
3.47%
10.64%
0.29

2.66
0.98
15.26
66.42%
197.76%
2.15%
6.41%
0.17

نسب هبلية

11-Sep-13

2013

2012

انمًُخ انطىلُخ نهشركخ $ Market Cap
عذد األضهى انًزذاونخ
لًُخ األضهى انًزذاونخ (دوالر)
اعهً ضعر رذاول
ادًَ ضعر رذاول
ضعر اإلغالق

31-Jul-13

25,000,000
288,375
750,692
2.61
2.50
2.50

26,000,000
259,492
734,310
2.95
2.60
2.60

هلخص الحداول

21-Aug-13

خالل 2013

خالل 2012

10-Jul-13

)(1,250,000
)(3,734,348

)(1,000,000
2,471,360

19-Jun-13

)(5,961,446

173,303

صبفٍ انزذفك انُمذٌ يٍ (انًطزخذو فٍ) االَشطخ
انزشغُهُخ
صبفٍ انزذفك انُمذٌ يٍ (انًطزخذو فٍ) االَشطخ
االضزثًبرَخ
صبفٍ انزذفك انُمذٌ يٍ (انًطزخذو فٍ) االَشطخ
انزًىَهُخ
انزغُر فٍ انُمذ و يب فٍ دكًه

29-May-13

3,477,098

3,298,057

هلخص قبئوة الحدفقبت النقدية

8-May-13

2013

2012

17-Apr-13

926,966
2,936,927

963,436
1,703,788

27-Mar-13

3,043,360

1,249,194

اجًبنٍ الطبط انزأيٍُ انًكززجخ
صبفٍ الطبط انزأيٍُ ثعذ انعًىالد
صبفٍ ارثبح انزأيٍُ ثعذ انًصبرَف االدارَخ
وانعبيخ
انًصبرَف و االَرداد غُر انًىزعخ عهً فروع
انزبيٍُ
صبفٍ انرثخ ثعذ انضرائت

6-Mar-13

43,920,248
33,429,028

36,448,030
24,604,935

560.00
540.00
520.00
500.00
480.00
460.00
440.00
420.00
400.00
23-Jan-13

2013

2012

Al-Quds Index

13-Feb-13

انًىجىداد انًزذاونخ
انًىجىداد غُر انًزذاونخ
إجًبنٍ انًىجىداد
انًطهىثبد انًزذاونخ
انًطهىثبد غُر انًزذاونخ
اجًبنٍ انًطهىثبد
رأش انًبل انًذفىع
االرثبح (انخطبئر) انًذورح
دمىق انًطبهًٍُ

41,879,143
42,866,876
84,746,019
55,300,763
1,830,446
57,131,209
10,000,000
2,717,931
27,614,810

39,963,304
39,237,754
79,201,058
50,757,877
1,843,793
52,601,670
10,000,000
1,618,390
26,599,388

2-Jan-13

هلخص الوركس الوبلي الوىحد

2013

2012

هلخص قبئوة الدخل

ا نجُبَبد انًبنُخ انخزبيُخ األونُخ نهعبو 2013

حركة السهم خالل العام 2013

نبذة عن شركة ترست العالمية للتأمين
1994
-رأضطذ شركخ ررضذ نهزأيٍُ انًطبهًخ انعبيخ انًذذودح فٍ عبوكشركخ يطبهًخ خصىصُخ يذذودح ولبيذ انشركخ ثزغُر وضعهب انمبَىٍَ
يٍ شركخ يطبهًخ خصىصُخ انً شركخ يطبهًخ عبيخ فٍ  20رشرٍَ االول
 1995وضجهذ نذي يرالت انشركبد فٍ يذَُخ غسح .وررضذ هٍ شركخ
زيُهخ نًجًىعخ شركبد ررضذ انعبنًُخ نهزأيٍُ.
َ-زركس َشبط انشركخ انرئُطٍ فٍ يساونخ اعًبل انزأيٍُ واعبدح انزأيٍُوجًُع اصُبف اشغبل انضًبٌ وانزعىَض ثكبفخ اَىاعهب يٍ خالل فروعهب
ويكبرجهب انًُزشرح فٍ فهططٍُ وانجبنغ عذدهب ( )18كًب فٍ َهبَخ .2013
-رشًم انمىائى انًبنُخ انًردهُخ انًىدذح انًخزصرح انمىائى انًبنُخ نشركخررضذ نهزأيٍُ وشركبرهب انزبثعخ ( :شركخ ررضذ انعمبرَخ و شركخ ررضذ
نهطُبدخ وانطفر وانذج وانعًرح) ،دُث رًزهك شركخ ررضذ نهزأيٍُ كال
انشركزٍُ ثبنكبيم.
يجهص االدارح
-صبدلذ انهُئخ انعبيخ نشركخ ررضذ نهزأيٍُ عهً رىصُخةرىزَع ارثبح َمذَخ عهً انًطبهًٍُ ثُطجخ  %12.5يٍ رأش يبل انشركخ
انًذفىع ورنك خالل اجزًبعهب انًُعمذ ثزبرَخ َىو .2013/04/10
--ثهغ عذد يطبهًٍ انشركخ كًب فٍ  107 ،2013/12/31يطبهى.

جىزيعبت ارببح

السنة

رأش الوبل الودفىع

صبفي الربح

اجحوبع الهيئة العبهه

جىزيعبت نقديه

جىزيعبت االسهن

2007

7,500,000

2,121,490

***

***

10%

2008

8,250,000

804,440

18/03/2009

10%

***

2009

8,250,000

815,065

03/03/2010

10%

***

2010

8,250,000

1,603,988

11/04/2011

***

21.2%

2011

10,000,000

1,456,537

11/04/2012

10%

***

2012

10,000,000

1,703,788

10/04/2013

12.5%

***

النتائج السابقة ال
المالية
تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق .
تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

شركة االتحبد لالعوبر واالستثوبر )(UCI
البيبنبت الوبلية الختبهية األولية للعبم ( 2013دوالر ايرٌكً)
حركة السهم خالل العام 2013

هلخص القىائن الوبلية
هلخص الوركس الوبلي الوىحذ

انًىجىداث انًتذاونت

15,249,320

14,271,246

انًىجىداث غٍر انًتذاونت
إجًانً انًىجىداث
انًطهىباث انًتذاونت
انًطهىباث غٍر انًتذاونت
اجًانً انًطهىباث
رأس انًال انًذفىع
االرباح (انخسائر) انًذورة

26,112,220
41,361,540
1,319,103
355,251
1,674,354
32,000,000
7,120,831

27,067,146
41,338,392
960,218
626,835
1,587,053
32,000,000
7,154,102

دمىق انًساهًٍن (غٍر شايم دمىق االلهٍت)

39,523,157

39,598,306

2013

2012

2,513,216
)(623,674
1,889,542
)(1,443,937

3,877,728
)(1,424,762
2,452,966
)(1,712,023

370,226

661,490

2013

2012

هلخص قبئوة الذخل

ا نبٍاناث انًانٍت انختايٍت األونٍت نهعاو 2013

يجًىع االٌراداث
تكهفت االٌراداث
اجًانً انربخ
اجًانً انًصروفاث
صافً انربخ (انخسارة) انعائذ نًساهًً انشركت
االو
هلخص قبئوة التذفقبت النقذية

صافً انتذفك اننمذي ين (انًستخذو فً) االنشطت
انتشغٍهٍت
صافً انتذفك اننمذي ين (انًستخذو فً) االنشطت
االستثًارٌت
صافً انتذفك اننمذي ين (انًستخذو فً) االنشطت
انتًىٌهٍت
انتغٍر فً اننمذ و يا فً دكًه
هلخص التذاول

انمًٍت انسىلٍت نهشركتMarket Cap $
عذد األسهى انًتذاونت
لًٍت األسهى انًتذاونت (دوالر)
اعهى سعر تذاول
ادنى سعر تذاول
سعر اإلغالق
نسب هبلية

انمًٍت انذفترٌت نهسهى B.V
انمًٍت انسىلٍت انى انمًٍت انذفترٌت P/B.V
يكرر انربذٍت P/E
انًطهىباث انى انًىجىداث
انًطهىباث انى دمىق انًساهًٍن
انعائذ عهى انًىجىداث ROA
انعائذ عهى دمىق انًساهًٍن ROE
نسبت هايش انربخ االجًانً GPM
نسبت هايش صافً انربخ NPM
انعائذ عهى انسهى (دوالر/سهى) EPS

403,616

7,935,119

)(2,270,864

)(1,315,071

)(1,867,248

)(10,399,873
)(3,779,825

2013

2012

14,080,000
4,211,623
2,219,034
0.65
0.43
0.44

19,520,000
3,017,952
2,175,421
0.90
0.58
0.61

2013

2012

1.24
0.36
38.03
4.05%
4.24%
0.90%
0.94%
75.18%
14.73%
0.0116

1.24
0.49
29.51
3.84%
4.01%
1.60%
1.67%
63.26%
17.06%
0.0207

Close Price

Trade Volume
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2013

2012

نبذة عن االتحاد لالعمار واالستثمار
 -تأسست شركة االتحاد لالعمار واالستثمار المساهمة العامة المحدودة بتارٌخ  17اٌار ،2005تشمل االهداف الرئٌسٌة للشركة انشاء المجمعات التجارٌة و االسواق و المجمعات
السكنٌة و الفندقٌة و السٌاحٌة بكافة انواعها و كذلك تخطٌط و تصمٌم و تنفٌذ و انشاء و ادارة
المدن الصناعٌة و السٌاحٌة اضافة الى ممارسة العمل فً التجارة العامة بما ٌحقق اهداف
الشركة.
هن هشبريع الشركة :
 -مشروع فلل االتحاد :تزٌد مساحة المشروع عن  24,000متر مربع وٌقع على الجزءالشمالً من أراضً مدٌنة البٌرة ٌشمل  62فٌال  semi-detachedوٌشمل المشروع نادٌا
رٌاضٌا و مجمع سكنً وحضانة ومطعم وسوبرماركت ..الخ.
 -منازل ميديتيريا  -قبرص  :فلل مٌدٌتٌرا تقع فً قرٌة كارسٌاكا بقرب من وسط المدٌنةحٌث تم انشاء  39فٌال مطلة على شاطئ البحر االبٌض المتوسط .
 -المبنى الرئيسي لشركة االتحاد لإلعمار واالستثمار ٌ :قع المركز الرئٌسً لشركة االتحادلإلعمار واالستثمار فً منطقة الماصٌون وٌتألف المبنى من ثمانٌة طوابق  ،طابقٌن منهم
مخصصٌن لمواقف السٌارات.
 -مشروع طابو  :قامت الشركة بتنظٌم عدد من األراضً فً مناطق مجاورة لمدٌنة رام هللابشكل مخططات عامة موفرة عدد من قطع األراضً بمساحة دونم ( 1000متر مربع) لكل
قطعة مع سند الملكٌة لكل أرض وقد تم تصمٌم جمٌع هذه األراضً بحٌث تكون سكنٌة.
تتولى شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار كافة إجراءات نقل سند الملكٌة نٌابة عن كافة
عمالئها.
 -عقدت الشركة اجتماع مجلس إدارتها فً  ،2014/01/27والذي ت ّم فٌه الموافقة على بٌعأراضً الشركة فً خانٌونس بقطاع غزة وتفوٌض رئٌس مجلس اإلدارة بالتفاوض على
تفاصٌل الصفقة مع الراغبٌن بالشراء.
 -تم فً اجتماع الهٌئة العامة غٌر العادي بتارٌخ  2012/04/29المصادقة باالجماع علىتوصٌة مجلس االدارة بتخفٌض رأس مال الشركة بنسبة  %20بسبب وجود فوائض فً
االموال وإعادة المبالغ للمساهمٌن.

تىزيعبت ارببح

السنة

رأش الوبل الوذفىع

صبفي الذخل

اجتوبع الهيئة العبهه

تىزيعبت نقذيه

تىزيعبت االسهن

2007

35,534,410

3,574,573

30/03/2008

***

***

2008

40,000,000

3,048,941

28/03/2009

***

***

2009

40,000,000

2,576,441

30/03/2010

7.50%

***

2010

40,000,000

1,953,353

27/04/2011

***

***

2011

40,000,000

1,838,582

29/04/2012

6.00%

***

2012

32,000,000

661,490

17/04/2013

***

***

النتائج السابقة ال
المالٌة
تم إعداد هذا التقرٌر من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالٌة لغاٌات توفٌر المعلومات فقط ،وال ٌجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصٌة فً مجال االستثمارٌ ،حظر إعادة أو صٌاغة هذا التقرٌر بدون تصرٌح من الشركة المتحدة لألوراق .
تشٌر بالضرورة للنتائج المستقبلٌة .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالٌة دقة هذا التقرٌر .توجد دائما مخاطرة فً كل أنواع االستثمار.

هىببيل الىطنية الفلسطينية لالتصبالت WATANIYA
البيبنبت الوبلية الختبهية االولية للعبم ( 2013دٔالر أيرٌكً)

حركة السهم خالل العام 2013

هلخص القىائن الوبلية
هلخص الويزانية العوىهية
انًٕجٕداث انًخذأنت

57,482,450

63,550,465

انًٕجٕداث غٍر انًخذأنت

222,279,582

230,097,753

إجًبنً انًٕجٕداث

279,762,032

293,648,218

انًطهٕببث انًخذأنت

58,571,472

49,429,283

انًطهٕببث غٍر انًخذأنت

129,824,561

131,528,054

إجًبنً انًطهٕببث

188,396,033

180,957,337

رأش انًبل انًذفٕع

258,000,000

258,000,000

)(178,244,001

)(156,919,119

91,365,999

112,690,881

هلخص قبئوة الدخل

2013

2012

االٌراداث انخشغٍهٍت

89,214,709

84,120,379

حكهفت االٌراداث

)(49,231,752

)(49,069,822

انربخ االجًبنً

39,982,957

35,050,557

)(21,324,882

)(23,826,190

هلخص قبئوة التدفقبت النقدية
صبفً انخذفك انُمذي يٍ (انًطخخذو فً) االَشطت
انخشغٍهٍت
صبفً انخذفك انُمذي يٍ (انًطخخذو فً) االَشطت
االضخثًبرٌت
صبفً انخذفك انُمذي يٍ (انًطخخذو فً) االَشطت
انخًٌٕهٍت

2013

2012

20,471,466

13,217,910

)(16,396,717

)(15,795,280

)(6,350,679

17,710,096

انخغٍر فً انُمذ ٔ يب فً دكًّ

)(2,275,930

15,132,726

2013

2012

263,160,000

327,660,000

عذد األضٓى انًخذأنت

4,474,887

13,069,761

لًٍت األضٓى انًخذأنت (دٔالر)

4,736,325

16,623,598

اعهى ضعر حذأل

1.23

1.30

ادَى ضعر حذأل

1.00

1.07

ضعر اإلغالق

1.02

1.27

نسب هبلية

2013

2012

انمًٍت انذفخرٌت نهطٓى B.V

0.35

0.44

انمًٍت انطٕلٍت انى انمًٍت انذفخرٌت P/B.V

2.88

2.91

-

-

انًطهٕببث انى انًٕجٕداث

67.34%

61.62%

انًطهٕببث انى دمٕق انًطبًٍٍْ

206.20%
-7.62%
-23.34%
44.82%
-23.90%
)(0.08

160.58%
-8.11%
-21.14%
41.67%
-28.32%
)(0.09

االرببح (انخطبئر) انًذٔرة
دمٕق انًطبًٍٍْ

انبٍبَبث انًبنٍت انخخبيٍت األٔنٍت نهعبو 2013

خطبرة انطُت

هلخص التداول
انمًٍت انطٕلٍت نهشركت Market Cap

يكرر انربذٍت P/E

انعبئذ عهى انًٕجٕداث ROA
انعبئذ عهى دمٕق انًطبًٍٍْ ROE
َطبت ْبيش انربخ االجًبنً GPM
َطبت ْبيش صبفً انربخ NPM
انعبئذ عهى انطٓى (دٔالر/ضٓى) EPS

Trade Volume

Close Price

1.3
1.25
1.2
1.15
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0.9
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نبذة عن هىببيل الىطنية الفلسطينية لالتصبالت
-حأضطج شركت يٕببٌم انٕغٍُت انفهططٍٍُت نالحصبالث بخبرٌخ  27كبٌَٕ انثبًَ 2007كشركت يطبًْت خصٕصٍت يذذٔدة ٔلبيج انشركت بخبرٌخ  25حشرٌٍ االٔل 2010
بخغٍر ٔظعٓب انمبًََٕ انى شركت يطبًْت عبيت .حأضطج انشركت برأضًبل يصرح بّ
ٔلذرِ  5يهٌٍٕ ضٓى بمًٍت اضًٍت دٔالر ٔادذ .حى خالل  2008زٌبدة رأضًبل انشركت
انًذفٕع انى  170يهٌٍٕ ضٓى بمًٍت اضًٍت دٔالر نهطٓى انٕادذ .لررث انٍٓئت انعبيت
نهشركت فً اجخًبعٓب غٍر انعبدي انًُعمذ بخبرٌخ  25حشرٌٍ االٔل  2010انًٕافمت عهى
زٌبدة رأضًبل انشركت انًصرح بّ نٍصبخ  258يهٌٍٕ ضٓى بمًٍت اضًٍت دٔالر ٔادذ
نهطٓى .دٍث لبيج انشركت انٕغٍُت انذٔنٍت نالحصبالث ٔصُذٔق االضخثًبر انفهططًٍُ
ببالكخخبة فً  49.3يهٌٍٕ ضٓى يٍ خالل رضًهت جسء يٍ لرٔض انًطبًٍٍْ ٔانفٕائذ
انًطخذمت عهٍٓب ٔحى غرح األضٓى انًخبمٍت  38.7يهٌٍٕ ضٓى بطعر  1.30دٔالر ايرٌكً
 7حشرٌٍ انثبًَ  2 ٔ 2010كبٌَٕ األٔل
دٍث حى االكخخبة انعبو فً انفخرة يب بٍٍ
 ٔ . 2011حى ادراج انشركت فً انبٕرصت بخبرٌخ .2011/01/09
-لبيج انشركت بخبرٌخ  14ارار  2007بخٕلٍع احفبلٍت يع ٔزارة االحصبالث ٔحكُٕنٕجٍبانًعهٕيبث يُذج يٍ خالنٓب انشركت رخصت حشغٍم خذيبث انجٍم انثبًَ ٔانثبنث فً
انعفت انغربٍت ٔلطبع غسة نًذة  15ضُت حبذأ عُذيب حمٕو انٕزارة بخٕفٍر انخردداث
انالزيتٔ .دصهج انشركت فً  10اٌهٕل  2009عهى انخردداث ٔببشرث َشبغبحٓب
انخشغٍهٍت فً أل حشرٌٍ ثبًَ .2009
-لبيج انشركت فً دسٌراٌ  2012بخٕلٍع احفبلٍت لرض جذٌذ يع يؤضطت انخًٌٕمانذٔنٍت )ٔ ، (IFCبًشبركت يجًٕعت يٍ انبُٕن انًذهٍت ٔاإللهًٍٍت بمًٍت إجًبنٍت بهغج
 125يهٌٍٕ دٔالر ،دٍث حمٕو انشركت بخخصٍص  75يهٌٍٕ دٔالر ايرٌكً إلعبدة
حًٌٕم انمرض انذبنً ٔحٕضعت انشبكت انذبنٍت فً انعفت انغربٍت 40 ،يهٌٍٕ دٔالر
ايرٌكً نخًٌٕم يخطهببث دخٕل لطبع غسة ٔ  10يهٌٍٕ دٔالر ايرٌكً نهًطبًْت فً
حًٌٕم بُبء شبكت انجٍم انثبنث.
-بهغ عذد يشخركً انٕغٍُت يٕببٌم  638انف يشخرن فً َٓبٌت عبو  2013يمبرَت ة 610انف يشخرن فً َٓبٌت انعبو انطببك ،كًب اَخفط يخٕضػ االٌراد انشٓري نكم
يشخرن نٍصم انى  9.6دٔالر ايرٌكً فً َٓبٌت عبو  2013يمبرَت ة  10.4دٔالر
ايرٌكً خالل َفص انفخرة يٍ انعبو انطببك.

تىزيعبت االرببح

السنة

رأس الوبل الودفىع

صبفي الدخل

اجتوبع الهيئة العبهه

تىزيعبت نقديه

تىزيعبت االسهن

2007

5,000,000

)(6,552,473

***

***

***

2008

170,000,000

)(10,731,150

***

***

***

2009

170,000,000

)(29,330,165

***

***

***

2010

258,000,000

)(56,249,535

31/01/2011

***

***

2011

258,000,000

)(26,179,253

15/03/2012

***

***

2012

258,000,000

)(23,826,190

14/03/2013

***

***

النتائج السابقة ال
المالية
تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق .
تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

