
 

 

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

 المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة 
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، 5002ايار  71مة المحدودة بتاريخ االستثمار المساهمة العاتأسست شركة االتحاد لالعمار و  --

سية  هداف الرئي شمل اال شركةت سكنية و  لل عات ال سواق و المجم ية و اال عات التجار شاء المجم ان

الفندقيةةة و السةةياحية بكافةةة انواعذةةا و كةةذلت تخطةةيط و تصةةميم و تنفيةةذ و انشةةاء و ادارة المةةدن 

 الصناعية و السياحية اضافة الى ممارسة العمل في التجارة العامة بما يحقق اهداف الشركة.

 
 

 شركة :المشاريع من 

 

متر مربع ويقع على الجزء الشمالي  26,000تزيد مساحة المشروع عن  االتحاد:مشروع فلل  --

المشروع ناديا رياضيا و  ويشمل  semi-detachedفيال  62يشمل  من أراضي مدينة البيرة

 .مجمع سكني وحضانة ومطعم وسوبرماركت ..الخ
 

فلل ميديتيرا تقع في قرية كارسياكا بقرب من وسط المدينة حيث تم  : قبرص - منازل ميديتيريا --

 .على شاطئ البحر االبيض المتوسط فيال مطلة  93انشاء 
 

المركز الرئيسي لشركة االتحاد  : يقع المبنى الرئيسي لشركة االتحاد لإلعمار واالستثمار --

نية طوابق ، طابقين منذم المبنى من ثما ويتألف لإلعمار واالستثمار في منطقة الماصيون

 .مخصصين لمواقف السيارات
 

قامت الشركة بتنظيم عدد من األراضي في مناطق مجاورة لمدينة رام هللا :  مشروع طابو --

متر مربع( لكل قطعة  0000)دونم بشكل مخططات عامة موفرة عدد من قطع األراضي بمساحة 

األراضي بحيث تكون سكنية. تتولى شركة مع سند الملكية لكل أرض وقد تم تصميم جميع هذه 

 .د الملكية نيابة عن كافة عمالئذااالتحاد لإلعمار واالستثمار كافة إجراءات نقل سن

 

والذي تّم فيه الموافقة على بيع  ،22/00/2002اجتماع مجلس إدارتذا في الشركة  عقدت --

بالتفاوض على تفاصيل الشركة في خانيونس بقطاع غزة وتفويض رئيس مجلس اإلدارة  أراضي

 .الصفقة مع الراغبين بالشراء

 

 توصية على باالجماع المصادقة 23/02/2002 بتاريخ العادي غير العامة الذيئة اجتماع في تم --

بسبب وجود فوائض في االموال وإعادة  %20 بنسبة الشركة مال رأس بتخفيض االدارة مجلس

 . المبالغ للمساهمين

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ملخص القوائم المالية

 02/21/1022 00/00/1025 ملخص المركز المالي الموحد

 14,954,200 16,163,939 الموجودات المتداولة

 27,515,860 25,781,042 الموجودات غير المتداولة

 42,470,060 41,944,981 الموجوداتإجمالي 

 2,005,039 1,677,236 المطلوبات المتداولة

 374,090 413,546 المطلوبات غير المتداولة

 2,379,129 2,090,782 اجمالي المطلوبات

 32,000,000 32,000,000 رأس المال المدفوع

 7,588,616 7,650,723 االرباح )الخسائر( المدورة

 39,995,317 39,779,910 المساهمين )غير شامل حقوق االقلية(حقوق 

 00/00/1022 00/00/1025 ملخص قائمة الدخل

  3,785,587  983,601 مجموع االيرادات

 (2,472,877) (270,121) تكلفة االيرادات

  1,312,710  713,480 اجمالي الربح

 (717,076) (665,363) اجمالي المصروفات
الربح )الخسارة( العائد لمساهمي الشركة صافي 

  592,442  66,638 االم

 00/00/1022 00/00/1025 ملخص قائمة التدفقات النقدية

صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( 

  3,478,815  211,512 االنشطة التشغيلية
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( 

 (3,054,571)  21,114 االنشطة االستثمارية
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( 

 - - االنشطة التمويلية

  424,244  232,626 التغير في النقد و ما في حكمه

 1022خالل  1025خالل النصف األول  ملخص التداول

 Market Cap 11,520,000 12,800,000القيمة السوقية للشركة$ 

 454,311 698,261 عدد األسهم المتداولة

 1,073,810 252,058 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 0.46 0.42 اعلى سعر تداول 

 0.39 0.34 ادنى سعر تداول

 0.40 0.36 سعر اإلغالق 

 02/21/1022 00/00/1025 نسب مالية

 B.V 1.24 1.25القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 0.29 0.32القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 25.71 28.57مكرر الربحية 

 %5.60 %4.98 المطلوبات الى الموجودات

 %5.95 %5.26 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  00/00/1025 00/00/1022 

 ROA 0.16% 1.43%العائد على الموجودات 

 ROE 0.17% 1.48%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 72.54% 34.68%نسبة هامش الربح االجمالي 

 NPM 6.77% 15.65%نسبة هامش صافي الربح 

  EPS 0.0021  0.0185العائد على السهم )دوالر/سهم(  

 توزيعات ارباح

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

2007 35,534,410 3,574,573  30/03/2008 *** *** 

2008 40,000,000 3,048,941  28/03/2009 *** *** 

2009 40,000,000 2,576,441  30/03/2010 7.50% *** 

2010 40,000,000 1,953,353  27/04/2011 *** *** 

2011 40,000,000 1,838,582  29/04/2012 6.00% *** 

2012 32,000,000 661,490  17/04/2013 *** *** 

2013 32,000,000 349,794  17/04/2014 *** *** 

2014 32,000,000 532,592  15/04/2015 *** *** 
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 1025 النصف األول حركة السهم خالل

 

 نبذة عن االتحاد لالعمار واالستثمار


