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 :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:

 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 2142\11\14 في كما ابيك - لالستثمار الفلسطينية العربية بيانات تشير 

 من نفسها للفترة أمريكي دوالر 154015149 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة5 أمريكي دوالر 154445142

ا. %20.42 نسبته بلغت بارتفاع 2140 العام  كان أن بعد أمريكي دوالر 11254215029 بلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 المطلوبات مجموع وبلغ. %1.12 نسبته غتبل بارتفاع 2140 العام نهاية في أمريكي دوالر 14154215119

. %1.11 نسبته بلغت بارتفاع 2140 العام نهاية أمريكي دوالر 22051295900 كان أن بعد أمريكي دوالر 21252115411

 العام نهاية في أمريكي دوالر 9152415111 كان أن أمريكي بعد دوالر 9051215129 بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما

 .%1.21 نسبته بلغت اعبارتف 2140

 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم  امريكي،دوالر  2.22على 8102 األولخالل الربع  (APIC) لالستثمار الفلسطينية العربيةشركة  أغلق سهم 

من مجموع األسهم المكتتبة.  %46.06دوالر. تشكل األسهم الحرة نسبة  381,780,4سهم بقيمة  3802884,4التداول عليه 

  ،,04.1بالنسبة الى مكرر الربحية فقد بلغت  اما

                                

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Research Department 
Tel:  00970-2-2423090 
research@united.ps 

 التغير %  31/12/2017 31/03/2018 مؤشرات المالية 

 %0.00 70,000,000 70,000,000 راس المال المدفوع 

 %3.38 356,524,649 368,583,789  الموجوداتمجموع 

 %4.66 227,629,977 238,243,566 مجموع المطلوبات 

 %3.26 94,250,066 97,323,029 حقوق المساهمين )غير شامل حقوق االقلية(

 %16.75 18,884,733 22,047,145 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  31/03/2017 31/03/2018  

 %7.04 19,883,521 21,282,860 مجمل ربح المبيعات 

 %8.24 646,391 699,629 صافي إيرادات الخدمات 

 %6.38 6,462,377 6,874,701 ح من العملياتالرب

 %21.52 4,678,937 5,685,648 الربح قبل الضريبة 

 %51.23 2,091,159 3,162,413 صافي الدخل 

 EPS 0.045 0.032 40.63%العائد على السهم   

 ROA 0.86% 0.59% 46.28%العائد على الموجودات 

 ROE 3.25% 2.22% 46.45%العائد على حقوق المساهمين 

 %1.24 %63.85 %64.64 المطلوبات الى الموجودات

 %41.28 %10.52 %14.86 نسبة هامش صافي الربح 

(USD)  

 سعر االغالق * 2.22

155.4M القيمة السوقية 
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 اسبوع 8,اعلى سعر/

 اسبوع 8,ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/03/8102سعر كما في تاريخ ال*

 
 

 بيانات السهم : 

 أداء السهم : 

 كبار المساهمين : 

 (APIC) الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

 0281 األولالمالية خالل الربع ملخص البيانات 
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  األرباحجدول توزيعات 

 

 

 أبيكاستثمارات 

راء بورصة عمان بش فيوالمدرجة  الغذائية للصناعات سنيورة التابعة شركتها في أبيك حصة زيادة -

والذي من شأنه تدعيم  %14.12ملكية أبيك في سنيورة  أصبحتسهم إضافي بحيث  ألف 929.1

  سنيورة.أبيك الناتجة عن االستثمار في  وزيادة أرباح

في صفقة بلغت قيمتها  األردنمن رأسمال شركة مدفوعاتكم في  %1.2على حصة بنسبة  االستحواذ -

ي ف تأسستمليون دوالر امريكي. ومدفوعاتكم هي شركة رائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية  2.1

، وهي مشغل منصة الدفع األردنتقديم خدمات الدفع االلكتروني في وتعمل في مجال  2144العام 

ث حي ،األردني" أي فواتيركم" والتي تم إنشاؤها بالشراكة مع البنك المركزي -الوطنية المتكاملة

مليار دوالر امريكي لتاريخه  1.1ماليين فاتورة مدفوعة الكترونياً، بقيمة  1من  أكثرقامت بمعالجة 

  مستمرة.وهي زيادة 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

2013 29/04/2014 *** 19.98% 

2014 29/04/2015 7.50% *** 

2015 18/05/2016 5.00% 10.00% 

2016 23/04/2017 6.00% 6.06% 

2017 02/05/2018 7.14% 7.14% 


