العربية الفلسطينية لالستثمار ()APIC
البيانات المالية للربع األول ( 6102دوالر أمريكي)
حركة السهم خالل الربع االول 6102

ملخص القوائم المالية

الربح من العمليات

4,822,798

5,003,425

صافي الربح العائد لمساهمي الشركة األم

2,154,350

1,794,402

صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) االنشطة التشغيلية

6102/11/10
)(15,847,328

6102/11/10
)(5,302,102

صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) االنشطة االستثمارية

)(7,418,245

)(3,903,901

صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) االنشطة التمويلية

20,562,519

9,537,127

التغير في النقد و ما في حكمه

)(2,703,054

331,124

خالل الربع االول 6102
73,800,000

خالل 6102
67,200,000

عدد األسهم المتداولة

4,331,015

13,563,353

قيمة األسهم المتداولة (دوالر)

5,073,675

14,495,621

اعلى سعر تداول

1.23

1.15

ادنى سعر تداول

1.11

1.00

1.23
6102/11/10
1.42

1.12
6102/06/10
1.36

القيمة السوقية الى القيمة الدفترية P/B.V

0.87

0.82

مكرر الربحية P/E

10.34

9.41

المطلوبات الى الموجودات

62.22%

60.01%

المطلوبات الى حقوق المساهمين

220.56%

204.87%

6102/11/10
0.72%
2.54%
13.28%
0.036

6102/11/10
0.69%
2.26%
11.10%
0.030

البيانات المالية للربع األول 0246

ملخص قائمة التدفقات النقدية

ملخص التداول

القيمة السوقية للشركة (دوالر)

سعر اإلغالق
نسب مالية

القيمة الدفترية للسهم B.V

العائد على الموجودات ROA
العائد على حقوق المساهمين ROE
نسبة هامش صافي الربح NPM
العائد على السهم (دوالر/سهم) EPS

السنة
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

رأس المال المدفوع
42,887,000
43,537,000
45,463,000
50,000,900
50,000,900
50,000,900
60,000,000
60,000,000

صافي الدخل
7,483,649
5,379,357
5,957,383
1,983,181
4,094,654
7,915,792
8,178,653
7,144,166

3/27/2016

صافي ايراد الخدمات

687,169

1,443,708

3/20/2016

مجمل ربح المبيعات

3/13/2016

ملخص قائمة الدخل

6102/11/10
15,537,608

6102/11/10
14,719,503

3/6/2016

حقوق المساهمين (غير شامل حقوق االقلية)

84,942,546

81,595,143

2/28/2016

االرباح (الخسائر) المدورة

18,201,301

16,046,951

2/21/2016

رأس المال المدفوع

60,000,000

60,000,000

2/14/2016

اجمالي المطلوبات

187,346,151

167,162,245

2/7/2016

المطلوبات غير المتداولة

70,974,068

57,706,319

1/31/2016

المطلوبات المتداولة

116,372,083

109,455,926

1.24
1.22
1.2
1.18
1.16
1.14
1.12
1.1
1.08
1.06
1.04
1/24/2016

إجمالي الموجودات

301,116,410

278,542,464
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1/17/2016

الموجودات غير المتداولة

123,424,422

116,710,896

close_price

1/10/2016

الموجودات المتداولة

177,691,988

161,831,568

trade_volume

1/3/2016

ملخص المركز المالي الموحد

6102/11/10

6102/06/10

نبذة عن العربية الفلسطينية لالستثمار
-تأسست الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (أيبك) بتاريخ  02أيلول ،4991في جزر العذراء البريطانية ،كما وتم تسجيل الشركة لدى وزارة
االقتصاد الوطني في فلسطين كشركة مساهمة خصوصية محدودة أجنبية
بتاريخ  8أيار .4996
-يبلغ رأسمال الشركة المصرح به  02مليون دوالر أمريكي مقسم إلى 02مليون سهم ( 4.22دوالر أمريكي لكل سهم ) ،كما يبلغ رأسمال الشركة
المدفوع  62مليون دوالر أمريكي كما في  14كانون األول .0242
-تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع و التجارة و التوزيع والخدمات في فلسطين ،االردن ،والسعودية  ،و اإلمارات من خالل
مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي :الشركة الوطنية لصناعة
األلمنيوم و البروفيالت ،شركة سنيوره للصناعات الغذائية  ،الشركة
العربية الفلسطينية لمراكز التسوق ،الشركة الفلسطينية للسيارات ،شركة
التوريدات و الخدمات الطبية ،شركة يونيبال للتجارة العامة ،شركة سكاي
للدعاية و االعالن و العالقات العامة و إدارة الحدث و غيرها من
الشركات.
-أعضاء مجلس اإلدارة0246/21/14 :السيد طارق العقاد :رئيس مجلس اإلدارة
السيد خالد العسيلي :نائب رئيس مجلس اإلدارة
د .ضرغام مرعي ،د .محمد مصطفى ،السيد منير خوري ،السيد بسام ابو
ردينة ،السيد فؤاد قطان ،السيد طارق عباس ،السيد نشأت المصرين د.
مازن حسونة :أعضاء مجلس اإلدارة.

توزيعات ارباح
تاريخ قرار الهيئة العامة
28/05/2009
10/06/2010
02/06/2011
03/05/2012
16/06/2013
29/04/2014
29/04/2015
18/05/2016

توزيعات نقدية
5.00%
3.93%
***
***
***
***
7.50%
5.00%

توزيعات االسهم
***
5.92%
10.00%
***
***
19.98%
***
5.00%

تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصي ة 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.

