
 

 

السابقة ال النتائج  .ة في مجال االستثمار، يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق الماليةتم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط، وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصي

 ثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االست
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  PIIC    الصنبعيفلسطين لالستثوبر 

 (دٌُبس اسدًَ) 2015للربع األول  الوبليةالبيبنبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انزساع االعخثًبسي نششكت فهغطٍٍ نهخًٍُت  (PIIC)حعخبش فهغطٍٍ نالعخثًبس انصُبعً -- 

و االعخثًبس )ببدٌكى انمببضت( فً انمطبعٍٍ انصُبعً و انضساعً دٍث حًخهك ببدٌكى ) 

. ٌخشكض يجبل عًههب فً االعخثًبس 2013%( يٍ سأط يبل انششكت كًب فً َهبٌت 55.75

انصُبعبث انخفٍفت و انًخىعطت و انثمٍهت، و حًٍُت و حشجٍع و فً انًششوعبث انصُبعٍت و 

 حطىٌش انصُبعبث انًذهٍت فٍُب و اداسٌب.

يهٍىٌ دٌُبس،  15بشأط يبل  1995ب عُت هبششث أعًبنبو  1994حأعغج انششكت عُت  --

ششكبث يغبهًت عبيت و هً فهغطٍٍ نصُبعج انهذائٍ بُغبت حًهك  3دٍث لبيج بخأعٍظ 

)كًب فً  %76.61، ششكت دواجٍ فهغطٍٍ بُغبت حًهك (2013فً َهبٌت )كًب  70.67%

و ششكت انكخشوٍَبث و كهشببئٍبث فهغطٍٍ، و لذ ببعج دصخهب فً انششكت (، 2013َهبٌت 

. هزا و حًخهك انصُبعٍت دصصب يؤثشة فً ششكت يطبدٍ انمًخ 2005االخٍشة فً انعبو 

% يٍ انششكت 36.86عهى  % يٍ انًطبدٍ، و حغخذىر18.35انزهبً دٍث حًخهك 

% يٍ ششكت يصبَع انضٌىث انُببحٍت. لبيج انششكت  32.02انىطٍُت نصُبعت انكشحىٌ و 

يهٍىٌ دٌُبس ورنك يٍ خالل سعًهت جضء   18.75بضٌبدة سأعًبنهب نٍصبخ  2006خالل 

 يٍ األسببح.

نهخًٍُت هًب ششكت فهغطٍٍ % او أكثش يٍ سأط انًبل، 10انزٌٍ ًٌهكىٌ  انًغبهًٍٍ --

ب فً َهبٌت انعبو ً%( ك13.16وق االعخثًبس انفهغطًٍُ )%( وصُذ55.75االعخثًبس )و

2013 . 

، ولذ حى انًىافمت عهى 20/04/2015بخبسٌخ  انعبيت  هٍئخهب اجخًبعانششكت  عمذث--

 حىصٍت

   .يٍ انمًٍت اإلعًٍت نهغهى % 10بخىصٌع أسببح َمذٌت عهى انًغبهًٍٍ بُغبت يجهظ االداسة

 

 

 هلخص القىائن الوبلية

 13/35/5132 13/1/5133 هلخص الوركس الوبلي الوىحد

 1,802,803 1,643,123 انًىجىداث انًخذاونت

 34,545,114 34,230,333 انًىجىداث غٍش انًخذاونت

 49,047,170 47,685,282 إجًبنً انًىجىداث

 10,333,804 9,499,773 انًطهىببث انًخذاونت

 1,737,537 1,531,075 انًطهىببث غٍش انًخذاونت

 12,071,341 11,030,848 اجًبنً انًطهىببث

 18,750,000 18,750,000 سأط انًبل انًذفىع

 6,732,690 6,869,948 االسببح )انخغبئش( انًذوسة

 29,242,064 29,024,330 دمىق انًغبهًٍٍ )غٍش شبيم دمىق االلهٍت(

 13/1/5132 13/1/5133 هلخص قبئوة الدخل

  7,866,948 7,451,501 انًبٍعبث

 (6,108,162) (6,691,813) حكهفت انًبٍعبث

  1,758,786  759,688 انشبخ )انشبخ انخشغٍهً(اجًبنً 

  965,327 137,258 صبفً انشبخ )انخغبسة( انعبئذ نًغبهًً انششكت االو

 13/1/5132 13/1/5133 هلخص قبئوة التدفقبت النقدية

صبفً انخذفك انُمذي يٍ )انًغخخذو فً( االَشطت 

  1,126,689 689,052 انخشغٍهٍت
صبفً انخذفك انُمذي يٍ )انًغخخذو فً( االَشطت 

 (212,029) (277,327) االعخثًبسٌت
صبفً انخذفك انُمذي يٍ )انًغخخذو فً( االَشطت 

 (237,766)  51,398 انخًىٌهٍت

  676,894  463,123 انخغٍش فً انُمذ و يب فً دكًه

 5132خالل عبم  خالل الربع األول هلخص التداول

 50,775,732 48,924,533 انمًٍت انغىلٍت نهششكت )دوالس(

 467,791 81,164 عذد األعهى انًخذاونت

 1,345,344 213,276 لًٍت األعهى انًخذاونت )دوالس(

 2.22 1.99 اعهى ععش حذاول 

 1.75 1.82 ادَى ععش حذاول

 1.92 1.85 ععش اإلغالق 

 13/35/5132 13/1/5133 نسب هبلية

 B.V 1.55 1.56انمًٍت انذفخشٌت نهغهى 

 P/B.V 1.20 1.23انمًٍت انغىلٍت انى انمًٍت انذفخشٌت  

 P/E 12.33 12.80يكشس انشبذٍت 

 %24.61 %23.13 انًطهىببث انى انًىجىداث

 %41.28 %38.01 انى دمىق انًغبهًٍٍانًطهىببث 

  13/1/5133 13/1/5132 

 ROA 0.29% 1.98%انعبئذ عهى انًىجىداث 

 ROE 0.47% 3.05%انعبئذ عهى دمىق انًغبهًٍٍ 

 GPM 10.20% 22.36%َغبت هبيش انشبخ االجًبنً 

 NPM 1.84% 12.27%َغبت هبيش صبفً انشبخ 

  EPS 0.007  0.051انعبئذ عهى انغهى )دٌُبس/عهى(  

 تىزيعبت ارببح

 تىزيعبت االسهن تىزيعبت نقديه اجتوبع الهيئة العبهه صبفي الدخل رأش الوبل الودفىع السنة

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 5/3/2012 *** *** 

2012 18,750,000 748,580  17/04/2013 *** *** 

2013 18,750,000 3,551,856  17/04/2014 12% *** 

2014 18,750,000 2,816,514 20/04/2015 10% *** 
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 2015األول  مؤشر القدس خالل الربعحركة 

 

الصناعينبذة عن شركة فلسطين لالستثمار   


