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 :سوق فلسطين لألوراق الماليةالشركة   

 4 بتاريخ في بورصة فلسطينالشركة أسهم  وتم إدراج، 1995عام  (PSE)ِ سوق فلسطين لألوراق الماليةشركة  تتأسس 

 . دوالر أمريكيمليون  10المدفوع الشركة فيما يبلغ رأس مال  2012 نيسان

 
 :ي للشركةاألداء المال

 669,120أن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  30/09/2018كما في  سوق فلسطين لألوراق الماليةتشير بيانات 

دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع  367,401 دوالر أمريكي, مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار

 دوالر 13,265,313أمريكي بعد أن كانت  دوالر 13,461,215ما مجموع الموجودات فقد بلغت أ %82.12بلغت نسبته 

أمريكي بعد أن  دوالر 1,301,5541وبلغ مجموع المطلوبات  %1.48بلغت نسبته بارتفاع  2017أمريكي في نهاية العام 

 تأما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ%9.38 .بلغت نسبته  بارتفاع 2017أمريكي نهاية العام  دوالر 1,189,973 تكان

 %0.70بلغت نسبته  بارتفاع 2017م أمريكي في نهاية العا دوالر 12,075,340 تأمريكي بعد أن كان دوالر 12,159,661

  :)PSEسهم الشركة )أداء 

حيث بلغ حجم  ،دوالر أمريكي 4.95 على 2018 الربع الثالثنهاية في  سوق فلسطين لألوراق الماليةشركة  أغلق سهم

 . دوالر أمريكي 495بقيمة  سهم 100 عليهالتداول 
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 التغير % 31/12/2017 30/09/2018 مؤشرات المالية

000,00010,  المدفوع المال راس  ,000,00010  0.00% 

 %1.48 13,265,313 13,461,215  الموجودات مجموع

 %9.38 1,189,973 1,301,554  المطلوبات مجموع

 %0.70 12,075,340 12,159,661  المساهمين حقوق

 %10.71 645,251 714,371 المدورة( الخسائر) االرباح

 التغير %  30/09/2017 30/09/2018 قائمة الدخل

عموالت تداول وتمويل األوراق 

 المالية
1,276,349 1,320,542 -3.35% 

 %2.89- 2,010,134 1,952,051 اإليرادات التشغيلية 

 %105.03 390,152 799,930  الضريبة قبل الربح

 %82.12 367,401 669,120 بعد الضريبة الدخل صافي

 EPS   0.067 0.037 82.12%   السهم على العائد

 ROA 4.97% 2.77% 79.47% الموجودات على العائد

 المساهمين حقوق على العائد

ROE 
5.50% 3.04% 80.86% 

 %87.54 %18.28 %34.28 هامش صافي الربح 

(USD)  

  

 سعر االغالق * 4.95

49.5M القيمة السوقية 

4.95 
4.95 

   5.36% 
50.51 

1.22 
4.057 
1.21% 

 خالل الفترة اعلى سعر/

 خالل الفترة ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية

 30/09/2018السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم: 

 (PSE)ِ سوق فلسطين لألوراق الماليةشركة 

 2018لعام  للربع الثالث ة حتى نهايةملخص البيانات المالي
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 األرباح  جدول توزيع

 

 اخبار الشركة 

 توزيعات أرباح نقدية  •

الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة  17/04/2018قررت الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد في 

 دوالر امريكي.  600,000دوالر امريكي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ  0.06

 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه العامةاجتماع الهيئة  صافي الربح رأس المال المدفوع السنة

2012 10,000,000 (701,201) 27/03/2013 *** *** 

2013 10,000,000  (219,630) 09/04/2014 *** *** 

2014 10,000,000 243,224 06/04/2015 *** *** 

2015 10,000,000 374,655 29/03/2016 *** *** 

2016 10,000,000 642,895 04/04/2017 *** *** 

2017 10,000,000 684,201 17/04/2018 6%  *** 


