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 االستثمار و للتنمية فلسطين شركة  

 بتاريخ في بورصة فلسطينالشركة أسهم  وتم إدراج ،9113عام  (PADICO) شركة فلسطين للتنمية و االستثمار تتأسس 
 . دوالر أمريكي 002,222,222المدفوع الشركة فيما يبلغ رأس مال  .05/06/1997

 
 األداء المالي:ملخص 

 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 0292\20\32 في كما شركة فلسطين للتنمية و االستثمار بيانات تشير

 من نفسها للفترة دوالر أمريكي 8,020,222 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة، دوالر أمريكي 99,328,222

ا. %02.99 نسبته بلغت بارتفاع 0298 العام  تكان أن بعددوالر أمريكي  229,181,222 تبلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 المطلوبات مجموع وبلغ %0.00 نسبته بلغتبانخفاض  0298 العام نهاية في دوالر أمريكي 209,920,222

 نسبته بلغت بانخفاض 0298 العام نهاية دوالر أمريكي 309,980,222 كان أن بعد دوالر أمريكي 320,830,222

 في دوالر أمريكي 002,100,222 كان أن بعد دوالر أمريكي 318,908,222 بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما. 0.29%

 .%0.00 نسبته بلغت بانخفاض 0298 العام نهاية

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم التداول  ،أمريكيدوالر  0.38على  8102 النصف االول نهايةواالستثمار شركة فلسطين للتنمية أغلق سهم 

من مجموع األسهم  % 52.15. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر أمريكي 029,219181بقيمة سهم  019,559230 عليه

 المكتتبة. 

                               

 

 

 

 

  األرباحجدول توزيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **31/12/2017**كما في تاريخ 

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

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

 %0.00 250,000,000 250,000,000  المدفوع المال راس

 %4.66- 841,186,000 801,979,000  الموجوادات مجموع

 %4.81- 321,174,000 305,734,000  المطلوبات مجموع

 شامل غير) المساهمين حقوق

 (االقلية حقوق

397,147,000 420,955,000 -5.66% 

 %17.29- 162,829,000 134,678,000 المدورة( الخسائر) االرباح

 التغير %  30/06/2017 30/06/2018 

 %14.31- 50,680,000 43,428,000 التشغيلية اإليرادات

 أعمال نتائج من الشركة حصة

 حليفة شركة

18,047,000 16,396,000 10.07% 

 %74.02 7,919,000 13,781,000  الضريبة قبل الربح

 %58.11 7,202,000 11,387,000  الدخل صافي

 EPS 0.046 0.029 58.62%   السهم على العائد

 ROA 1.420% 0.83% 71.08% الموجودات على العائد

 المساهمين حقوق على العائد

ROE 

2.87% 1.66% 72.90% 

 %0.15- %38.18 %38.12 الموجودات الى المطلوبات

 %84.51 %14.21 %26.22 الربح صافي هامش

(USD)  

 سعر االغالق * 1.32

330M  السوقيةالقيمة 

1.53 
1.25 

52.15% 
30.18 

1.59 
0.83 
N/A 

  اعلى سعر/خالل الفترة

 ادنى سعر/خالل الفترة 
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 30/06/8102السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 كبار المساهمين : 

 (PADICOشركة فلسطين للتنمية و االستثمار )

 8102لعام  خالل النصف االول ملخص البيانات المالية
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 األرباحجدول توزيع 

 

 اخبار الشركة 
 

 حيث يالعقار لالستثمار اريحا بوابة مشروع من االنتهاء اعمال القابضة باديكو تواصل، مشاريعها انجاز في التطور صعيد على

 و. 8102 الحالي العام من االول كانون شهر اقصاها فترة خالل االنتهاء على المياه بشبكات المتعلقة التحتية البنية اعمال شارفت

 و لمياها خزانات منها و التحتية البتية شبكات بقية تخص عطاءات بطرح الماضية الفترة خالل الشركة قامت، اخر صعيد على

  .الرئيسي المدخل و االتصاالت و االنارة و الطرق شبكة أعمال و الكهربائية المحوالت

 و زيلالبرا مثل جديدة عالمية اسواق الى التمور من منتجاتها بتصدير الشركة بدأت فقد، فلسطين نخيل لشركة بالنسبة اما

 بمعارض مشاركةال و المجول النخيل اشجار اشتال ببيع البدء و للمزارع التحتية البنية تعزيز على بالعمل ايضا قامت و. االرجنتين

   .دوليا و محليا غذائية

 ناحية نم و. الحلوب االبقار مزرعة في البناء اعمال معظم بانجاز الشركة قامت، الصناعي لالستثمار فلسطين شركة صعيد على

 وتم. الحص النبي منطقة في الجديد بينار شركة مصنع إلنشاء الالزمة التراخيص إلنجاز الموافقات جميع على الحصول تم اخرى

 . الحالي العام من الثالث الربع خالل االعمال مباشرة ليتم البناء عطاءات من جزء اصدار

 ركةالش ألعمال مهما   عمادا   سيشكل الذي المعر الكرتون ألواح انتاج خط شراء عملية أنجزت الكرتون لصناعة الوطنية شركة وفي

 . لثالثا الربع نهاية قبل اإلنتاجية العملية في يدخل بحيث التدريب و التركيب أعمال الشركة وستنجز القادمة، الفترة في

 للطاقة روعمش تمويل ،اتفاقية"القابضة باديكو"لـ االستثماري الذراع ،"بريكو" العقاري لالستثمار فلسطين شركة وقعت كذلك

 . ميغاواط 1 إنتاجية وطاقة دوالر، مليون 08 إجمالية بتكلفة الصناعية غزة بمنطقة اقامته" بريكو" تنوي المتجددة،

 المشاكل ضبع معالجة تم بعدما للمكان جدد مستثمرين استقطاب على العمل تم قد فانه الزراعية الصناعية اريحا مدينة يخص وفيما

 .الهناجر بعض و المستأجرين بعض منها يعاني التي

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه صافي الربح رأس المال المدفوع السنة

2008 250,000,000 22,526,000 13/05/2009 6.00% *** 

2009 250,000,000 42,236,000 16/05/2010 *** *** 

2010 250,000,000 36,506,000 16/05/2011 2.11%  *** 

2011 250,000,000 28,637,000 14/05/2012 6.00% *** 

2012 250,000,000 19,351,000 14/05/2013 5.00% *** 

2013 250,000,000 25,802,000 19/05/2014 6.00% *** 

2014 250,000,000 19,397,000 18/05/2015 5.00% *** 

2015 250,000,000 22,300,000 17/05/2016 5.00% *** 

2016 250,000,000 19,009,000 15/05/2017 5.00% *** 

7102 250,000,000 091,89111 12/05/2018 *** *** 


