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 االستثمار و للتنمية فلسطين شركة  

 بتاريخ في بورصة فلسطينالشركة أسهم  وتم إدراج ،1993عام  (PADICO) فلسطين للتنمية و االستثمارشركة  تتأسس 
 . دوالر أمريكي 250,000,000المدفوع الشركة فيما يبلغ رأس مال  .05/06/1997

 
 ملخص األداء المالي:

 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 2018\09\30 في كما للتنمية و االستثمارشركة فلسطين  بيانات تشير

 من نفسها للفترة دوالر أمريكي 11,763,000 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة, دوالر أمريكي 14,324,000

ا. %21.77 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام  تكان أن بعددوالر أمريكي  845,177,000 تبلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 المطلوبات مجموع وبلغ. %0.47 نسبته بلغت رتفاعبا 2017 العام نهاية في دوالر أمريكي 841,186,000

. %9.94 نسبته بلغت رتفاعبا 2017 العام نهاية مريكيدوالر أ 321,174,000 كان أن بعد دوالر أمريكي 353,104,000

 العام نهاية في دوالر أمريكي 420,955,000 كان أن بعد دوالر أمريكي 393,497,000 بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما

 .%6.52 نسبته بلغت بانخفاض 2017

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم  ،دوالر أمريكي 1.27على  2018 لعام بع الثالثرلنهاية ا معواالستثمار شركة فلسطين للتنمية أغلق سهم 

من مجموع  % 54.75. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر أمريكي25,870,143.82بقيمة سهم  19,416,574 عليهالتداول 

 األسهم المكتتبة. 

                               

 

 

 

 

  حاألرباجدول توزيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **31/12/2017**كما في تاريخ 

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

 التغير % 31/12/2017 30/09/2018 مؤشرات المالية

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

 %0.47 841,186,000 845,177,000  الموجوادات مجموع

 %9.94 321,174,000 353,104,000  المطلوبات مجموع

 شامل غير) المساهمين حقوق

 (االقلية حقوق
393,497,000 420,955,000 -6.52% 

 %15.30- 162,829,000 137,910,000 المدورة( الخسائر) االرباح

 التغير %  30/09/2017 30/09/2018 

 %22.97- 83,516,000 64,336,000 التشغيلية اإليرادات

 أعمال نتائج من الشركة حصة

 حليفة شركة
26,089,000 26,652,000 -2.11% 

75,247,000-  المصاريف مجموع  -92,914,000 -19.01% 

 %32.67 12,636,000 16,764,000  الضريبة قبل الربح

 %21.77 11,763,000 14,324,000  الدخل صافي

 EPS 0.057 0.047 21.28%   السهم على العائد

 ROA 1.695% 1.37% 23.72% الموجودات على العائد
 المساهمين حقوق على العائد

ROE 
3.64% 2.69% 35.32% 

 %9.43 %38.18 %41.78 الموجودات الى المطلوبات

 %58.07 %14.08 %22.26 الربح صافي هامش

(USD)  

 سعر االغالق * 1.27

317.5M القيمة السوقية 

1.53 
1.25 

54.75% 
34.099 

1.57 
0.81 
N/A 

  الل الفترةاعلى سعر/خ

 فترة ادنى سعر/خالل ال
 اسهم الحرة % 

  (P/Eمكرر الربحية )
 (B.V)لقيمة الدفترية ا

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 30/09/2018السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 كبار المساهمين : 

 (PADICOتثمار )االس شركة فلسطين للتنمية و

 2018لعام  حتى نهاية الربع الثالث ملخص البيانات المالية
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 األرباحجدول توزيع 

 

 اخبار الشركة 

ضمن فئة السياحة الوافدة،  2017باديكو السياحية، جائزة ُمصد ر فلسطين لعام حصد فندق "سان جورج" في القدس والتابع لشركة 

وجاء ذلك خالل الحفل الذي نظمه مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في فندق الكرمل بمدينة رام هللا، برعاية وحضور رئيس 

 .مي الحمد هللاالوزراء د. را

 
 اريحا بوابة مشروع من االنتهاء اعمال القابضة باديكو تواصل, ولخالل النصف اال مشاريعها انجاز في التطور صعيد على

 من االول كانون شهر اقصاها فترة خالل االنتهاء على المياه بشبكات المتعلقة التحتية البنية اعمال شارفت حيث العقاري لالستثمار

 و التحتية البتية شبكات قيةب تخص عطاءات بطرح الماضية الفترة خالل الشركة قامت, اخر صعيد على و. 2018 ليالحا العام

  .الرئيسي المدخل و االتصاالت و االنارة و الطرق شبكة أعمال و الكهربائية المحوالت و المياه خزانات منها

 و البرازيل مثل جديدة عالمية اسواق الى مورالت من منتجاتها ديربتص الشركة بدأت فقد, فلسطين نخيل لشركة بالنسبة اما

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

   .دوليا و محليا غذائية

 ناحية من و. الحلوب االبقار مزرعة في البناء اعمال معظم جازبان الشركة قامت, الصناعي لالستثمار فلسطين شركة صعيد على

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

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

 الشركة ألعمال مهما   عمادا   سيشكل الذي رالمع الكرتون ألواح انتاج خط شراء عملية أنجزت الكرتون لصناعة الوطنية شركة يوف

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

 للطاقة وعمشر تمويل ،اتفاقية"القابضة باديكو"لـ االستثماري الذراع ،"كوبري" العقاري ارستثملال فلسطين شركة وقعت كذلك

 . ميغاواط 7 إنتاجية وطاقة دوالر، مليون 12 إجمالية بتكلفة الصناعية غزة بمنطقة اقامته" بريكو" تنوي المتجددة،

 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 8.00%  *** 

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% *** 

2017 250,000,000 6,792,000 12/05/2018 *** *** 
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 المشاكل بعض معالجة تم بعدما للمكان دجد مستثمرين طاباستق على العمل تم قد فانه الزراعية الصناعية اريحا مدينة يخص وفيما

 .الهناجر وبعض مستأجرينال بعض منها يعاني التي
 

 اريحا بوابة مشروع من االنتهاء اعمال القابضة باديكو تواصل ،الثالثخالل الربع  مشاريعها انجاز في التطور صعيد على

 من االول كانون شهر اقصاها فترة خالل هاءاالنت على المياه بشبكات المتعلقة يةلتحتا البنية اعمال شارفت حيث العقاري لالستثمار

في بداية شهر أكتوبر   الشركة قامت, اخر صعيد على والكهرباء.  محوالتاعمال  فيالى مباشرة  باإلضافة، 2018 الحالي العام

 . السكنية األراضيالفلل على  نشاءبشبكات التطرق الداخلية . وكما تستمر بأعمال إ تخصعمال بأالحالي 

، كما واألغوارارع المختلفة في منطقة أريحا من المز يث بدأت الشركة بعملية قطف التمورح فلسطين، نخيل لشركة بالنسبة اما

  المختلفة.ية لألسواق العالم والتصدير والتعبئةاإلنتاجية والتي تشمل الفرز أت المراحل بد

، وستبدأ الحلوب االبقار مزرعة في البناء اعمال معظم بإنجاز الشركة قامت الصناعي، ستثمارلال فلسطين شركة صعيد على

بعد انا قامت . من المصنع الجديد ألجزاءناء البينار الب شركةقد بدأت  اخرى ناحية ومن ادمة.االبقار خالل الفترة القستقبال قطعان با

اما بالنسبة لشركة الوطنية  .الحالي العام من الثالث الربع خالل االعمال ةمباشر ليتم البناء عطاءات من جزء بإصدارالشركة 

على خط بعد ان التجاري  باإلنتاجرا بحيث ستبدأ الشركة فو المعرج،ح الكرتون إنتاج ألواتركيب خط  تأنجزلصناعة الكرتون فقد 

 أتمت أعمال التجريب. 

شركة على التراخيص حصلت ال ،"القابضة باديكو"لـ االستثماري الذراع ،"كوبري" العقاري ارستثملال فلسطين شركةيخص وفيما 

ولي و الذي سيتم تنفيذه في مدينة دراكة مع مجموعة البنك الشمسية بالشلتاج الطاقة الكهربائية من خالل الطاقة االالزمة لمشروع ان

 .  2018من العام  األخيرالصناعية خالل الربع  غزة

 

 

 

 


