
 

 

النتائج السابقة ال  .إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق الماليةة في مجال االستثمار، يحظر تم 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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المحدودة )باديكو( كشركة مساهمة قابضة تأسست شركة فلسطين للتنمية واالستثمار  --

 41محدودة المسؤولية بموجب قانون الشركات غير المقيمة لجمهورية ليبيريا بتاريخ 

كانون  1في منورفيا، واسهمها مدرجة في بورصة فلسطين . تم بتاريخ  4991تشرين االول 

 .الشركات في فلسطين كشركة اجنبيةتسجيل الشركة لدى مراقب  0229االول 

 

من الغايات االساسية لباديكو القيام بتنمية وتشجيع االستثمارات في المجاالت االقتصادية  --

المختلفة ومن ضمنها الصناعية والعقارية والسياحية واالسكان وتقديم الدراسات الفنية 

واالستشارية، وذلك من خالل تأسيس الشركات والمشروعات المستقلة والتابعة والمتفرعة 

 لتعاون مع الشركات التابعة والمرتبطة بغاياتها.اواالشتراك و

 

 ستثمر شركة باديكو في عدد من القطاعات الحيوية من خالل عدد من الشركات التابعةت--

لالستثمار الصناعي في قطاع الصناعة، وفلسطين  كفلسطين ،بشكل مباشر أو غير مباشر

نخيل ، لالستثمار السياحي في قطاع السياحة فلسطينلالستثمار العقاري في قطاع العقارات، 

و"تدوير" في قطاع البيئة و البنية التحتية، فيما تبقى فلسطين لالستثمار الزراعي، 

استثماراتها في قطاع الخدمات متركزة في شركتي: االتصاالت الفلسطينية، وسوق فلسطين 

 المالية. لألوراق

 

صندوق االستثمار  حصةشراء ب  (PATEL)شركة االتصاالت الفلسطينية  قامت--

مليون  41والبالغة حوالي   (PADICO)الفلسطيني في شركة فلسطين للتنمية واالستثمار

تمثل حصة  (PADICO)بشراء كمية اضافية من اسهم شركة  قامت االتصاالتوسهم، كما 

الملكية االجمالية لشركة  حيث أن ،مليون سهم 49مجموعة بليكني لالستثمار والبالغة حوالي 

مليون سهم  14االتصاالت الفلسطينية في شركة فلسطين للتنمية واالستثمار قد ارتفعت الى 

  .من راس مال الشركة %41حوالى 

 

، لمناقشة توصية 41/20/0240حددت الشركة اجتماع هيئتها العامة العادية بتاريخ  --

 .من القيمة اإلسمية للسهم %0.22همين بنسبة رباح نقدية على المسامجلس االدارة بتوزيع أ

 

 

 

 

 ملخص القوائم المالية

 00/05/5302 03/39/5302 ملخص الميزانية العمومية

 68,902,000 111,410,000 الموجودات المتداولة

 762,935,000 716,264,000 الموجودات غير المتداولة

 831,837,000 827,674,000 إجمالي الموجودات

 106,172,000 191,981,000 المطلوبات المتداولة

 190,492,000 96,326,000 المطلوبات غير المتداولة

 296,664,000 288,307,000 إجمالي المطلوبات

 250,000,000 250,000,000 رأس المال المدفوع

  153,357,000 163,728,000 االرباح )الخسائر( المدورة

 433,578,000 437,969,000 )غير شامل حقوق االقلية(حقوق المساهمين 

 03/39/5302 03/39/5302 ملخص قائمة الدخل

  51,622,000 69,993,000 االيرادات التشغيلية

  30,314,000 30,172,000 حصة الشركة من نتائج اعمال الشركات الحليفة

  83,044,000 101,104,000 مجموع االيرادات

 (66,220,000) (78,372,000) مجموع المصاريف

  16,686,000 20,209,000 صافي الدخل )العائد لمساهمي الشركة االم(

 03/39/5302 03/39/5302 النقدية ملخص قائمة التدفقات

صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة 

  94,000  923,000 التشغيلية
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة 

  16,457,000  27,654,000 االستثمارية
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة 

 (15,947,000) (22,951,000) التمويلية

  604,000  5,626,000 التغير في النقد و ما في حكمه

 00/05/5302  5302الربع الثالث خالل  ملخص التداول

 340,000,000 28,000,000 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 54,087,318 15,856,514 عدد األسهم المتداولة

 88,679,742 19,836,078 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 1.87 1.32 اعلى سعر تداول 

 1.22 1.08 ادنى سعر تداول

 1.36 1.12 سعر اإلغالق 

 00/05/5302 03/39/5302 نسب مالية

 B.V 1.75 1.73القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 0.64 0.78القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 14.36 17.44مكرر الربحية 

 %35.66 %34.83 المطلوبات الى الموجودات 

 %68.42 %65.83 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  03/39/5302 03/39/5302 

 ROA 2.44% 2.03%العائد على الموجودات 

 ROE 4.61% 3.90%العائد على حقوق المساهمين 

 %62.16 %69.23 االيرادات التشغيلية الى مجموع االيرادات
من اعمال الشركات الحليفة الى حصة الشركة 

 %36.50 %29.84 مجموع االيرادات

  EPS 0.081  0.067العائد على السهم )دوالر/سهم(  

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه صافي الربح رأس المال المدفوع السنة

2006 249,989,000 28,632,000 30/04/2007 10.00% *** 

2007 249,989,000 37,603,000 05/11/2008 *** *** 

2008 250,000,000 22,526,000 13/05/2009 6.00% *** 

2009 250,000,000 42,236,000 16/05/2010 *** *** 

2010 250,000,000 36,506,000 17/05/2011 0088% *** 

2011 250,000,000 28,637,000  14/05/2012 6.00% *** 

2012 250,000,000 19,351,000 14/05/2013 5.00% *** 

2013 250,000,000 25,802,000 19/05/2014 6.00% *** 

2014 250,000,000 19,397,000 18/05/2015 5.00% *** 
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 2015الربع الثالث حركة السهم خالل 

 فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو( نبذة عن شركة

 

 


