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صندوق اإلستثمار الفلسطيني

  

 

 :الشركةنبذة عن   

وتم تسجيلها لدى وزارة االقتصاد الوطني في  ، 4991تأسست الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أيبك( في العام  

بتاريخ  إدراج وتداول أسهم أيبك في بورصة فلسطينتم . 4991فلسطين كشركة مساهمة خصوصية محدودة أجنبية في العام 

 . مليون دوالر أمريكي 01فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  . 2141آذار  2

 

 ملخص األداء المالي:

إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  2140\42\14ايبك كما في  -تشير بيانات العربية الفلسطينية لالستثمار  

دوالر أمريكي للفترة نفسها من  1,211,141دوالر أمريكي, مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  44,104,519

دوالر أمريكي بعد أن كان  155,444,111. أّما مجموع الموجودات فقد بلغ %44.01بإرتفاع بلغت نسبته  2141العام 

. وبلغ مجموع المطلوبات %0.11لغت نسبته بإرتفاع ب 2141دوالر أمريكي في نهاية العام  129,011,511

 . %0.41بإرتفاع بلغت نسبته  2141دوالر أمريكي نهاية العام  244,111,115دوالر أمريكي بعد أن كان  221,111,451

 

  :السهمملخص أداء 

 36,345,261سهم بقيمة 19,535,525حيث بلغ حجم التداول عليه  امريكي،دوالر  1.98نهاية العام على  ايبكأغلق سهم 

 11.68من مجموع األسهم المكتتبة. اما بالنسبة الى مكرر الربحية فقد بلغت  %45.05دوالر. تشكل األسهم الحرة نسبة 

 , 7102خالل عام 
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  التغير %  2017 2016 2015 مؤشرات المالية 

 %6.06 70,000,000 66,000,000 60,000,000 راس المال المدفوع 

 %7.68 355,111,334 329,783,580 278,542,464  الموجوداتمجموع 

 %7.16 226,636,153 211,486,045 167,162,245 مجموع المطلوبات 

المساهمين )غير شامل حقوق 
 %9.24 93,822,490 85,886,994 81,595,143 حقوق االقلية(

 %26.23 18,825,143 14,913,594 16,046,951 االرباح )الخسائر( المدورة

 %17.05 86,436,960 73,844,805 64,012,004 مجمل ربح المبيعات 

 %35.36 3,144,325 2,322,896 3,320,499 صافي إيرادات الخدمات 

 %38.15 29,059,514 21,035,403 22,479,008 الربح من العمليات

 %40.91 21,765,151 15,445,611 16,039,898 الربح قبل الضريبة 

 %44.01 11,871,549 8,243,818 7,144,166 صافي الدخل 

 EPS 0.119 0.125 0.170 36.00%العائد على السهم   

 ROA 2.56% 2.50% 3.34% 33.60%العائد على الموجودات 

العائد على حقوق المساهمين 

ROE 
8.76% 9.60% 12.65% 31.77% 

 %0.48- %63.82 %64.13 %60.01 المطلوبات الى الموجودات

 %22.46 %13.25 %10.82 %10.61 نسبة هامش صافي الربح 

 N/A N/A %6.00 %5.00 توزيعات النقدية 

 N/A N/A %6.06 %10.00 توزيعات أسهم 

(USD)  

 سعر االغالق * 1.98

138.6M القيمة السوقية 

1.98 
1.68 
45.05% 
11.68 

1.34 
1.33 
N/A 

 اسبوع 27على سعر/ا

 اسبوع 27ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

  (P/Eمكرر الربحية )
 (B.V)القيمة الدفترية 

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 عات النقدية/ القيمة السوقيةتوزي

 31/12/2102السعر كما في تاريخ *

 
 

 بيانات السهم : 

 أداء السهم : 

 كبار المساهمين : 

 (APIC) الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

 7102 لعاماألولية  البيانات الماليةملخص 
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