
 

 

النتائج السابقة ال  .بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق الماليةة في مجال االستثمار، يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط، وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصي

 ثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االست

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

1.35

trade_volume close_price

 TIC نهتبيين انتكبفم انفهسطينية

 (دوالر ايزَكٍ) 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشزٍَ ثبٍَ  19رأسسذ شزكخ انزكبفم انفهسطُُُخ نهزبيٍُ كشزكخ يسبهًخ ػبيخ ثزبرَخ --

ُغ أػًبل انزأيٍُ وإػبدح هى غبَبرهب يًبرسخ جًويزكشهب فٍ راو هللا، و يٍ أ 2006

ثطزَمخ يُسجًخ يغ ادكبو انشزَؼخ االساليُخ، وهٍ اول شزكخ فهسطُُُخ َزى ٍ ُانزأي

وفمب نُظبو انزأيٍُ انزكبفهٍ انمبئى ػهً فهسفخ انزكبفم ثٍُ انًسبهًٍُ ودًهخ رأسُسهب نزؼًم 

 وانىثبئك فٍ رمبسى االرثبح انزٍ رذممهب انشزكخ فٍ َهبَخ كم سُخ يبنُخ.

 

يهُىٌ سهى ،  8.5يهُىٌ دوالر يىسػخ ػهً  8.5رأسسذ انشزكخ ثزأص يبل لًُزه --

ػالٌ ػٍ طزح أسهى انشزكخ و رى اإل سهى يٍ 6.3ولبو انًؤسسىٌ ثبكززبة يب يجًىػه 

سهى انشزكخ نالكززبة انؼبو، وجزي االكززبة ثهب ثبنكبيم وػُذ االكززبة يٍ أسهى  2.2

 12ثزبرَخ  يهُىٌ دوالر. 4.25ل انشزكخ ثىالغ ص يب% يٍ رأ50ًسبهًىٌ ثسذاد لبو ان

ززت ثه يٍ ص انًبل انًكثطهت سذاد انزثغ انثبنث يٍ رأ لبيذ انشزكخ 2008رشزٍَ ثبٍَ 

يهُىٌ  2.12م صدوالر يٍ أ 2.05يب لًُزه  % ورى رسذَذ25لجم انًؤسسٍُ ثىالغ 

ثبنًشاد انؼهٍُ دُث رى انًسذدح سهى غُز رى ػزض األ 2009أَبر  5دوالر، و ثزبرَخ 

% يٍ انمًُخ االسًُخ رى رذًُههب 25االكززبة ثهب ثبنكبيم يٍ لجم يسبهًٍُ جذد وثخصى 

سهى غُز % يٍ لًُخ األ25رجبع ذايً غُز انًسذدٍَ ورى إبرح نهًسبهًٍُ انمكخس

يهُىٌ دوالر.  6.37ًبل انًذفىع انص انًسبهًٍُ انمذايً، وثذنك أصجخ رأنً انًسذدح إ

ص انًبل لبيذ انشزكخ  ثطهت سذاد انزثغ األخُز يٍ رأ 2010رشزٍَ ثبٍَ  14وفٍ 

دُث رى سذاد يهُىٌ دوالر  8.5انًبل ص سبهًٍُ وثذنك أصجخ رأًنًكززت ثه يٍ لجم انا

 14 سبهًٍُ كبًٌلسبط انًطهىثخ يٍ انىػذ نسذاد كبفخ األخز ييهُىٌ دوالر و أ 1.06

 .2011شجبط 

 .% يٍ األرثبح ػهً انًسبه7ًٍُأوصذ انهُئخ انؼبيخ ثزىسَغ  30/04/2014ثزبرَخ 

 

 

 

 

 

 يهخص انقىائى انًبنية

 13/31/1131 13/31/1132 يهخص انًركس انًبني انًىحذ

 10,880,215 12,932,275 انًىجىداد انًزذاونخ

 13,122,020 14,258,626 انًىجىداد غُز انًزذاونخ

 24,002,235 27,190,901 إجًبنٍ انًىجىداد

 13,017,668 15,841,611 انًطهىثبد انًزذاونخ

 541,008 706,113 انًطهىثبد غُز انًزذاونخ

 13,558,676 16,547,724 اجًبنٍ انًطهىثبد

 8,500,000 8,500,000 رأص انًبل انًذفىع

 1,137,558 2,190,092 االرثبح )انخسبئز( انًذورح

 10,443,559 10,643,177 دمىق انًسبهًٍُ

 13/31/1131 13/31/1132 يهخص قبئًة انذخم

  13,512,165  18,164,844 صبفٍ اَزاداد السبط انزكبفم

 (1,582,411) (1,709,212) صبفٍ السبط يؼُذٌ انزكبفم

  11,929,754  16,455,632 صبفٍ السبط انزكبفم انًكزسجخ

 (6,750,481) (9,576,049) صبفٍ انًزطهجبد انًزكجذح

 (496,975) (678,200) صبفٍ انؼًىالد انًذفىػخ

  3,631,921  6,201,383 ارثبح انزكبفم انزشغُهُخ

  755,334  2,059,418 صبفٍ ارثبح انفززح ثؼذ انضزَجخ

 13/31/1131 13/31/1132 يهخص قبئًة انتذفقبت اننقذية

صبفٍ انزذفك انُمذٌ يٍ )انًسزخذو فٍ( االَشطخ 

  1,994,168  2,192,442 انزشغُهُخ
صبفٍ انزذفك انُمذٌ يٍ )انًسزخذو فٍ( االَشطخ 

 (969,867) (2,218,764) االسزثًبرَخ
صبفٍ انزذفك انُمذٌ يٍ )انًسزخذو فٍ( االَشطخ 

 (415,442) (595,000) انزًىَهُخ

  608,859 (621,322) انزغُز فٍ انُمذ و يب فٍ دكًه

 13/31/1131 13/31/1132 يهخص انتذاول

 Market Cap 11,560,000 9,180,000انمًُخ انسىلُخ نهشزكخ 

 3,279,208 211,774 ػذد األسهى انًزذاونخ

 3,477,993 237,700 االسهى انًزذاونخ )دوالر(لًُخ 

 1.15 1.36 اػهً سؼز رذاول 

 1.00 1.03 ادًَ سؼز رذاول

 1.08 1.36 سؼز اإلغالق 

 13/31/1131 13/31/1132 نسب يبنية

 B.V 1.25 1.23انمًُخ انذفززَخ نهسهى 

 P/B.V 1.09 0.88انسىلُخ انً انمًُخ انذفززَخ  انمًُخ 

 P/E  5.61 12.15يكزر انزثذُخ 

 %56.49 %60.86 انًطهىثبد انً انًىجىداد

 %129.83 %155.48 انًطهىثبد انً دمىق انًسبهًٍُ

  13/31/1132 13/31/1131 

 %3.15 %7.57 انؼبئذ ػهً انًىجىداد

 %7.23 %19.35 انؼبئذ ػهً دمىق انًسبهًٍُ

  EPS 0.24  0.09انؼبئذ ػهً انسهى )دوالر/سهى(  

 تىزيعبت ارببح

 تىزيعبت االسهى تىزيعبت نقذيه اجتًبع انهيئة انعبيه صبفي انذخم رأش انًبل انًذفىع انسنة

2007 4,250,000 (127,699) - *** *** 

2008 6,375,000  (398,653) 8/4/2009 *** *** 

2009 6,375,000  248,503  22/04/2010 *** *** 

2010 7,435,507 859,194 19/05/2011 5% *** 

2011 8,500,000 2,059,418 9/4/2012 *** *** 

2012 8,500,000 932,465 30/03/2013 5% *** 

2013 8,500,000 755,334 30/04/2014 7% *** 

 نى يحذد بعذ  2,059,418 8,500,000 2014
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 1132 عبوخالل حركة انسهى 

 نبذة عن التكافل الفلسطينية للتامين


