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 :الشركةنبذة عن   

وتم تسجيلها لدى وزارة االقتصاد الوطني في  ،1994ك( في العام بيتأسست الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أ 

بتاريخ  تم إدراج وتداول أسهم أيبك في بورصة فلسطين. 1996فلسطين كشركة مساهمة خصوصية محدودة أجنبية في العام 

 . مليون دوالر أمريكي 75فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  . 2014آذار  2

 

 ملخص األداء المالي:

 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 2018\06\30 في كما كبيآ - لالستثمار الفلسطينية العربية بيانات تشير  

 من نفسها للفترة أمريكي دوالر 5,235,166 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة أمريكي، دوالر 5,674,070

ا%. 8.38 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام  كان أن بعد أمريكي دوالر 372,759,961 بلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 المطلوبات مجموع وبلغ%. 4.55 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية في أمريكي دوالر 356,524,649

%. 8.49 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية أمريكي دوالر 227,629,977 كان أن بعد أمريكي دوالر 246,953,475

 العام نهاية في أمريكي دوالر 94,250,066 كان أن بعد أمريكي دوالر 93,314,018 بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما

 %. 0.99 نسبته بلغت بانخفاض 2017

 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ  امريكي،دوالر  2.24 على2018 النصف االولخالل  (APIC) لالستثمار الفلسطينية العربية سهم شركةأغلق 

من مجموع  %53.67دوالر. تشكل األسهم الحرة نسبة  18,190,283.85سهم بقيمة  8,398,170حجم التداول عليه 

  . 12.73األسهم المكتتبة. اما بالنسبة الى مكرر الربحية فقد بلغت 

                                

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

30/06/2018 مؤشرات المالية   التغير %  31/12/2017 

 %7.14 70,000,000 75,000,000 راس المال المدفوع 

 %4.55 356,524,649 372,759,961  الموجوداتمجموع 

 %8.49 227,629,977 246,953,475 مجموع المطلوبات 

 %0.99- 94,250,066 93,314,018 حقوق المساهمين )غير شامل حقوق االقلية(

 %26.94- 18,884,733 13,796,950 االرباح )الخسائر( المدورة

  30/06/2018  30/06/2017  التغير %  

 %7.07 323,949,387 346,857,088  اإليرادات

 %5.90 40,455,885 42,843,027 مجمل ربح المبيعات 

 %52.30- 1,299,837 619,960 صافي إيرادات الخدمات 

 %7.41 13,315,912 14,303,089 الربح من العمليات

 %2.30 9,987,677 10,217,613 الربح قبل الضريبة 

 %8.38 5,235,166 5,674,070 صافي الدخل )غير شامل حقوق االقلية(

 EPS 0.076 0.070 8.57%العائد على السهم   

 ROA 1.52% 1.57% -3.18%العائد على الموجودات 

 ROE 6.08% 6.05% 0.49%العائد على حقوق المساهمين 

 %3.76 %63.85 %66.25 المطلوبات الى الموجودات

 %1.23 %1.62 %1.64 نسبة هامش صافي الربح 

(USD)  

 االغالق *سعر  2.24

168M القيمة السوقية 

2.30 
1.97 
53.67% 

12.73 

1.24 
1.81 
3.61% 

 اسبوع 52اعلى سعر/

 اسبوع 52ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 30/06/2018السعر كما في تاريخ *

 
 

 بيانات السهم : 

 أداء السهم : 

 كبار المساهمين : 

 (APIC) الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

 2018 األولالمالية خالل النصف ملخص البيانات 
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  األرباحجدول توزيعات 

 

 

 أبيكاستثمارات 

زيادة حصة أبيك في شركتها التابعة سنيورة للصناعات الغذائية والمدرجة في بورصة عمان بشراء  -

% والذي من شأنه تدعيم 65.68سهم إضافي بحيث أصبحت ملكية أبيك في سنيورة  ألف 989.6

 أبيك الناتجة عن االستثمار في سنيورة.  وزيادة أرباح

شركة مدفوعاتكم في األردن في صفقة بلغت قيمتها % من رأسمال 6.2االستحواذ على حصة بنسبة  -

مليون دوالر امريكي. ومدفوعاتكم هي شركة رائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية تأسست في  2.3

وتعمل في مجال تقديم خدمات الدفع االلكتروني في األردن، وهي مشغل منصة الدفع  2011العام 

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

مليار دوالر امريكي لتاريخه  4.3ماليين فاتورة مدفوعة الكترونياً، بقيمة  6قامت بمعالجة أكثر من 

 وهي زيادة مستمرة. 

 اخبار الشركة 

 2018 أيار، 2 الموافق األربعاء يوم أيبك، -لالستثمار الفلسطينية العربية الشركة عقدت -

 صادقت االجتماع وخالل. فلسطين هللا، رام مدينة في والعادي العادي غير العامة الهيئة اجتماع

 100 ليصبح كبيأل به المصرح المال رأس رفع على العادي غير اجتماعها في العامة الهيئة

 على أرباح توزيع على العادي اجتماعها في العامة الهيئة صادقت كما أمريكي، دوالر مليون

 نسبته ما أي أمريكي دوالر مليون 10 بقيمة 2018 أيار، 1 بتاريخ المسجلين الشركة مساهمي

 أمريكي دوالر مليون 5 بقيمة نقدية أرباح% 7.14 منها للسهم، االسمية القيمة من% 14.28

 والمدفوع المسجل المال رأس سيبلغ وبذلك سهم، مليون 5 عددها مجانية أسهم% 7.14 و

 .التوزيع هذا بعد أمريكي دوالر مليون 75 كبيأل

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية العامةتاريخ قرار الهيئة  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% 


