
 

 

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

 رير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التق
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 PIICلالستثمار الصناعي فلسطين 

 (دينار أردني) 2016للربع األول  البيانات المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كشركة مساهمة عامة برأسمال  1995تأسست شركة فلسطين لالستثمار الصناعي عام -

دينار أردني، وتعمل الشركة في مجال االستثمار في مشاريع  15,000,000قدره 

الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وتنمية وتشجيع وتطوير الصناعات المحلية فنيا 

الشركة وقامت برفع رأسمالها إلى  وإداريا، ومع مرور الوقت تطورت أعمال

 دينار أردني.  18,750,000

ر الشركة الذراع االستثماري لشركة فلسطين للتنمية و االستثمار )باديكو( في قطاع تعتب-

مليون دينار في  32الصناعة في فلسطين، حيث تبلغ القيمة الدفترية الستثمارات الشركة 

 مختلف قطاعات الصناعة.

أعمالها في قطاعات صناعية متنوعة من خالل مجموعة استثماراتها في تمارس الشركة -

 والحليفة  الشركات التابعة

 31/12/2015 كما في أهم القطاعات التي تعمل فيها الشركة:-

 منها. %76.62قطاع الدواجن: شركة دواجن فلسطين حيث تمتلك 

 منها. %43.04تمتلك قطاع التغليف والكرتون: الشركة الوطنية لصناعة الكرتون، حيث 

 منها.  %71.07قطع البالستيك: شركة فلسطين لصناعة اللدائن، حيث تمتلك 

منها.  %32.67قطاعي الزيوت والحبوب: شركة مصانع الزيوت النباتية، حيث تمتلك 

 منها. %18.35وشركة مطاحن القمح الذهبي، حيث تمتلك

اإلستحواذ على كامل أسهم شركة أتمت الشركة صفقة  2016قطاع األلبان: في بداية عام 

 البينار للتجارة العامة. 

 :31/12/2015أعضاء مجلس اإلدارة كما في  -

 السيد نضال سختيان: رئيس مجلس اإلدارة

 السيد أمجد حسون: نائب رئيس مجلس اإلدارة

مهدي المصري، السيد د. أحمد رمحي، السيد د. مازن حسني، السيد السيد جمال حوراني، 

 عبد المجيد ملحم: أعضاء مجلس إدارة. السيد شادي الخطيب،  السيد حمد المصري،السيد 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه صافي الدخل رأس المال المدفوع 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 03/05/2012 *** *** 

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% *** 

2015 18,750,000 3,356,518  04/05/2016 6% *** 
 

 ملخص القوائم المالية

 31/12/2015 31/03/2016 ملخص الميزانية العمومية

 15,162,128 17,730,531 الموجودات المتداولة

 34,903,159 39,448,590 الموجودات غير المتداولة

 50,065,287 57,179,121 إجمالي الموجودات

 10,127,195 13,083,785 المطلوبات المتداولة

 1,227,720 2,678,682 المطلوبات غير المتداولة

 11,354,915 15,762,467 إجمالي المطلوبات

 18,750,000 18,750,000 رأس المال المدفوع

 7,878,556 9,267,189 االرباح )الخسائر( المدورة

 30,763,618 32,850,681 )غير شامل حقوق االقلية(حقوق المساهمين 

 31/03/2015 31/03/2016 ملخص قائمة الدخل

  7,451,501 10,813,742 المبيعات

 (6,691,813) (8,301,792) المبيعاتتكلفة 

  759,688  2,511,950 اجمالي الربح 

  137,258 1,388,633 صافي الربح )الخسارة( العائد لمساهمي الشركة االم

 31/03/2015 31/03/2016 ملخص قائمة التدفقات النقدية

  689,052 2,850,685 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية

 (277,327) (3,146,625) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة االستثمارية

  51,398  919,318 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

  463,123  623,378 التغير في النقد و ما في حكمه

 2015خالل  2016خالل الربع األول  ملخص التداول

 52,891,388 52,891,388 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 324,887 49,193 عدد األسهم المتداولة

 858,494 135,295 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 2.00 2.00 اعلى سعر تداول 

 1.63 1.80 ادنى سعر تداول

 2.00 2.00 سعر اإلغالق 

 31/12/2015 31/03/2016 نسب مالية

 B.V 1.75 1.64القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 1.14 1.22القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 11.11 11.11مكرر الربحية 

 %22.68 %27.57 المطلوبات الى الموجودات 

 %36.91 %47.98 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  31/03/2016 31/03/2015 

 ROA 2.43% 0.29%العائد على الموجودات 

 ROE 4.23% 0.47%العائد على حقوق المساهمين 

 %10.20 %23.23 االيرادات التشغيلية الى مجموع االيرادات

 %1.84 %12.84 حصة الشركة من اعمال الشركات الحليفة الى مجموع االيرادات

  EPS 0.074  0.007العائد على السهم )دوالر/سهم(  
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2016األول الربع حركة السهم خالل   

 فلسطين لالستثمار الصناعي نبذة عن شركة

 


