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بيانات السهم :
1.50

ملخص األداء المالي:
ّ
تشير بيانات فلسطين للتنمية واالستثمار كما في  0571\70\17إلى أن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت
 1,151,555دوالر أمريكي ,مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  79,559,555دوالر أمريكي للفترة نفسها من
العام  0570بانخفاض بلغت نسبته  .%07.00أ ّما مجموع الموجودات فقد بلغ  067,016,555دوالر أمريكي بعد أن كان
 060,710,555دوالر أمريكي في نهاية العام  0570بانخفاض بلغت نسبته  .%5.50وبلغ مجموع المطلوبات
 107,011,555دوالر أمريكي بعد أن كان  150,700,555دوالر أمريكي نهاية العام  0570بارتفاع بلغت نسبته .%0.65
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ملخص أداء السهم:
أغلق سهم شركة فلسطين للتنمية واالستثمار نهاية العام على  1.50دوالر أمريكي ،حيث بلغ حجم التداول عليه
79,481,600سهم بقيمة  111,702,860دوالر أمريكي .تشكل األسهم الحرة نسبة  %54.75من مجموع األسهم المكتتبة.
اما بالنسبة الى مكرر الربحية فقد بلغت  51.72خالل عام .7102

)(USD

سعر االغالق *
القيمة السوقية

375M

اعلى سعر 27/اسبوع
ادنى سعر 27/اسبوع
اسهم الحرة %
مكرر الربحية ()P/E
القيمة الدفترية ()B.V
القيمة السوقية  /القيمة الدفترية
توزيعات النقدية /القيمة السوقية
*السعر كما في تاريخ 2102/12/31

أداء السهم :
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كبار المساهمين :
16.77%
12.66%
9.10% 8.30%
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اإلتصاالت الفلسطينية
صبيح طاهر درويش المصرى
آبار لالستثمار البترولي ش م ع
مسار العالمية لالستثمار
منيب رشيد المصري

نبذة عن الشركة:
تأسست شركة فلسطين للتنمية واالستثمار ( )PADICOعام  ،1993وتم إدراج أسهم  PADICOفي بورصة فلسطين
بتاريخ  .7991/50/50فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  005,555,555دوالر أمريكي.

مؤشرات المالية

2015

2016

2017

التغير %

راس المال المدفوع

250,000,000

250,000,000

250,000,000

0.00%

مجموع الموجودات

820,518,000

842,176,000

841,674,000

-0.06%

مجموع المطلوبات

276,702,000

305,158,000

321,633,000

5.40%

حقوق المساهمين (غير شامل
حقوق االقلية)

442,791,000

436,697,000

421,104,000

-3.57%

االرباح (الخسائر) المدورة

167,248,000

172,092,000

164,900,000

-4.18%

اإليرادات التشغيلية

87,339,000

92,304,000

108,318,000

17.35%

حصة الشركة من نتائج أعمال
شركة حليفة

39,530,000

38,114,000

34,045,000

-10.68%

الربح قبل الضريبة

25,046,000

19,705,000

6,751,000

-65.74%

صافي الدخل

23,434,000

19,009,000

7,307,000

-61.56%

العائد على السهم EPS

0.094

0.076

0.029

-61.84%

5%

العائد على الموجودات ROA

2.86%

2.257%

0.87%

-61.54%

0%

العائد على حقوق المساهمين
ROE

5.29%

4.35%

1.74%

-60.14%

المطلوبات الى الموجودات

33.72%

36.23%

38.21%

5.46%

هامش صافي الربح

26.83%

20.59%

6.75%

-67.24%

توزيعات النقدية

5.00%

5.00%

N/A

N/A

توزيعات أسهم

N/A

N/A

N/A

N/A
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