
 

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

 .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية
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 PRICO فلسطين لالستثمار العقاري

 (اردني دينار)  5102للربع األول  الماليةالبيانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كشركة مساهمة عامة براسمال قدرر   4991تأسست شركة فلسطين لالستثمار العقاري منذ العام --

تدم رفدر را  . 4991شداا   41مليون دينار اردني و تم ادراجها في بورصة فلسدطين بتداري   41

فدي و ،مليدون ديندار 10الى  4002مليون دينار و في العام  44.1الى  4001مال الشركة في العام 

مليدون ديندار اردندي لي داس را   4.14تم تخفدي  را  مدال الشدركة الم در  بدم بقيمدة  4009

وفي اجتماع هيئتهدا العامدة ريدر العاديدة   .مليون دينار اردني 14.14المال الم ر  بم و المرفوع 

مليدون  41.49تم الموافقدة علدى رفدر رم  مدال الشدركة بمقدرار  44/44/4044يوم االحر الموافق 

ر اكتتدا  اداف فدي ا دار اعدادل هي لدة مليون دينار وذلك عا 27.12دينار ليرتفر رم  المال الى 

 .وعة شركات بادي والشركات العقارية والسياحية في مجم

شدركات فدي مجدال االسدتثمار العقداري فدي فلسدطين و تتندوع مجداالت التعتار بري دو مدن كادر  --

، قطدداع المقدداوالت، B.O.Tقطدداع التطددوير العقدداري، عقددود : )اسددتثماراتها فددي المجدداالت التاليددة 

 (.، و تطوير وادارل المرن ال ناعيةتشغيل وادارل العقارات، تطوير االراضي

اس ان ، ( مشارير مستقالية)ضاحية الغرير، ضاحية اللؤلؤل : )العقاريمشارير التطوير  --

، فنرق المشتل (مشارير مستقالية) 4، بري و هاو  (مشارير مستقالية)الم ايف الرحلة الثانية 

ARC MEDمشروع شاليهات رزل  ،.) 

شروع اس ان الريحان ، مجمر الوزارات، ق ر الضيافة الرئاسي،  م: )مشارير المقاوالت --

رئاسة الوزراء، مانى و م اتب المشروبات الو نية، برج الثقافة، فنرق سانت جورج، فنرق الرايز 

 .(ان،  فنرق جرانر بارك

بيت لحم، مجمر بادي و  مجمر باصات السياحيةمجمر الايرل التجاري، : )مشارير التشغيلية ال--

 .(عمان-هاو  التجاري، مجمر بارك بالزا التجاري

من مسهم شركة فلسطين إلدارل و % 44.47بشراء ما نساتم  4044الشركة في براية قامت  --

كما قامت بتأسيس شركة مريحا لتطوير  .من بادي و القابضة( بيركو)تطوير المنا ق ال ناعية 

وإدارل و تشغيل المنطقة الزراعية ال ناعية مر مستثمرين اارين برمسمال م ر  بم 

 %.21مثل ح ة الشركة منها دوالر ممري ي وت 400000000

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقريم اجتماع الهيئة العامم صافي الرال رم  المال المرفوع السنة

2006 43,769,017 1,632,508  21/04/2007 *** *** 

2007 48,495,695 434,017  23/04/2008 *** *** 

2008 48,503,577 (2,583,294) 29/04/2009 *** *** 

2009 48,575,974 500,046  28/04/2010 *** *** 

2010 48,575,974 3,314,411  26/04/2011 6.00% *** 

2011 48,575,974 4,895,678  29/04/2012 5.00% *** 

2012 63,762,486 (1,393,812) 24/04/2013 *** *** 

2013 63,762,486 (2,779,144) 28/04/2014 *** *** 

2014 63,762,486 (2,418,916) 11/05/2015 *** *** 
 

 ملخص القوائم المالية

 10/05/5102 10/11/5102 ملخص المركز المالي الموحد

 17,208,028 41,279,348 الموجودات المتراولة

 101,283,400 76,850,367 الموجودات رير المتراولة

 118,491,428 118,129,715 إجمالي الموجودات

 26,725,601 25,932,366 المطلوبات المتراولة

 14,657,386 14,273,216 المطلوبات رير المتراولة

 41,382,987 40,205,582 اجمالي المطلوبات

 63,762,486 63,762,486 رم  المال المرفوع

 5,067,734 5,921,791 المرورل( الخسائر)االربا  

 74,910,723 75,739,906 (رير شامل حقوق االقلية)حقوق المساهمين 

 10/11/5102 10/11/5102 ملخص قائمة الدخل

  1,769,912  4,473,700 االيرادات التشغيلية 

 (1,576,077) (3,326,351) الم اريف التشغيلية

  193,835  1,147,349 (الربس التسغيلي) اجمالي الربس

 (507,406) (403,314) الم اريف 

 (356,462)  846,280 العائر لمساهمي الشركة االم( الخسارل)صافي الربس 

 10/11/5102 10/11/5102 ملخص قائمة التدفقات النقدية

  2,130,933 (23,360,889) االنشطة التشغيلية( المستخرم في)الترفق النقري من صافي 

 (2,827,727)  24,204,959 االنشطة االستثمارية( المستخرم في)صافي الترفق النقري من 

  463,842 (593,295) االنشطة التمويلية( المستخرم في)صافي الترفق النقري من 

 (232,952)  250,775 ح ممالتغير في النقر و ما في 

 5102خالل  5102خالل الربع األول  ملخص التداول

 Market Cap$ 39,570,507 47,664,474القيمة السوقية للشركة 

 5,050,257 1,263,058 عرد األسهم المتراولة

 4,681,927 814,324 (دوالر)قيمة األسهم المتراولة 

 0.77 0.51 اعلى سعر تراول 

 0.47 0.43 تراولادنى سعر 

 0.53 0.44 سعر اإلرالق 

 10/05/5102 10/11/5102 نسب مالية

 B.V 1.19 1.17القيمة الرفترية للسهم 

 P/B.V 0.37 0.45القيمة السوقية الى القيمة الرفترية  

 - - P/Eم رر الربحية 

 0.35 0.34 المطلوبات الى الموجودات

 %55.24 %53.08 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  10/11/5102 10/11/5102 

 %0.30- %0.72 العائر على الموجودات

 %0.47- %1.12 العائر على حقوق المساهمين

 %10.95 %25.65 هامش اجمالي الربس الى االيرادات

 %20.14- %18.92 هامش صافي الربس الى االيرادات

 EPS 0.013 (0.006)(  سهم/دينار)العائر على السهم 
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5102ربع األول حركة السهم خالل ال  

 

 نبذة عن شركة فلسطين لالستثمار العقاري


