
 

 

 النتائج السابقة ال .ة فً مجال االستثمار، ٌحظر إعادة أو صٌاغة هذا التقرٌر بدون تصرٌح من الشركة المتحدة لألوراق المالٌةتم إعداد هذا التقرٌر من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالٌة لغاٌات توفٌر المعلومات فقط، وال ٌجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصٌ

 ثمار.تشٌر بالضرورة للنتائج المستقبلٌة. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالٌة دقة هذا التقرٌر. توجد دائما مخاطرة فً كل أنواع االست
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 (دوالر ايرٌكً) 1025 للربع الثبلث  البيبنبت المبلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 2002اٌار  11مة المحدودة بتارٌخ االستثمار المساهمة العاتأسست شركة االتحاد لالعمار و  --

المجمعممات السممكنٌة و  انشمماا المجمعممات التجارٌممة و االسممواق و للشممركةتشمممل االهممدار الرئٌسممٌة 

الفندقٌمممة و السمممٌاحٌة بكافمممة انواع ممما و كمممذل  تخطمممٌط و تصممممٌم و تنفٌمممذ و انشممماا و ادارة الممممدن 

 الصناعٌة و السٌاحٌة اضافة الى ممارسة العمل فً التجارة العامة بما ٌحقق اهدار الشركة.
 

 

 شركة :المشبريع من 
 

متر مربع وٌقع على الجزا الشمالً  26,000تزٌد مساحة المشروع عن  االتحاد:مشروع فلل  --

المشروع نادٌا رٌاضٌا و  وٌشمل  semi-detachedفٌال  62ٌشمل  من أراضً مدٌنة البٌرة

 .مجمع سكنً وحضانة ومطعم وسوبرماركت ..الخ
 

المركز الرئٌسً لشركة االتحاد  : ٌقع المبنى الرئيسي لشركة االتحاد لإلعمار واالستثمار --

المبنى من ثمانٌة طوابق ، طابقٌن من م  وٌتألر ستثمار فً منطقة الماصٌونلإلعمار واال

 .مخصصٌن لمواقر السٌارات
 

قامت الشركة بتنظٌم عدد من األراضً فً مناطق مجاورة لمدٌنة رام هللا :  مشروع طابو --

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

مع سند الملكٌة لكل أرض وقد تم تصمٌم جمٌع هذه األراضً بحٌث تكون سكنٌة. تتولى شركة 

 .د الملكٌة نٌابة عن كافة عمالئ ااالتحاد لإلعمار واالستثمار كافة إجرااات نقل سن
 

هً احدى الشركات الشقٌقة لشركة االتحاد لإلعمار و االستثمار، و  شركة مينا جيوثيرمال: --

هً الشركة الفلسطٌنٌة األولى و المتخصصة فً مجال تصمٌم و تنفٌذ أنظمة التدفئة و التبرٌد 

على ٌد  2008بواسطة الطاقة الجوفٌة الحرارٌة لكل من المبانً السكنٌة و التجارٌة، تأسست عام 

 م. خالد السبعاوي، الذي ٌشغل منصب مدٌرها العام.
 

والذي تّم فٌه الموافقة على بٌع  ،22/00/2002اجتماع مجلس إدارت ا فً الشركة  عقدت --

فً خانٌونس بقطاع غزة وتفوٌض رئٌس مجلس اإلدارة بالتفاوض على تفاصٌل  الشركة أراضً

 .الصفقة مع الراغبٌن بالشراا
 

 توصٌة على باالجماع المصادقة 22/02/2002 بتارٌخ العادي غٌر العامة ال ٌئة اجتماع فً تم --

إعادة بسبب وجود فوائض فً االموال و %20 بنسبة الشركة مال رأس بتخفٌض االدارة مجلس

 . المبالغ للمساهمٌن

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ملخص القىائم المبلية

03/30/5302 ملخص المركس المبلي المىحذ  00/05/5302  

 14,954,200 16,319,355 انًىجىداث انًتذاونت

 27,515,860 25,600,972 انًىجىداث غٍر انًتذاونت

 42,470,060 41,920,327 إجًانً انًىجىداث

 2,005,039 1,515,600 اونتانًطهىباث انًتذ

 374,090 406,078 انًطهىباث غٍر انًتذاونت

 2,379,129 1,921,678 اجًانً انًطهىباث

 32,000,000 32,000,000 رأس انًال انًذفىع

 7,588,616 7,759,297 االرباح )انخسائر( انًذورة

 39,995,317 39,925,782 دمىق انًساهًٍن )غٍر شايم دمىق االلهٍت(

03/30/5302 لخص قبئمة الذخلم  03/30/5302  

  5,214,756  1,384,019 يجًىع االٌراداث

 (3,441,320) (270,219) تكهفت االٌراداث

  1,773,436  1,113,800 اجًانً انربخ

 (1,163,647) (923,905) اجًانً انًصروفاث
صافً انربخ )انخسارة( انعائذ نًساهًً انشركت 

  603,732  187,118 االو

03/30/5302 ملخص قبئمة التذفقبت النقذية  03/30/5302  
صافً انتذفك اننمذي ين )انًستخذو فً( االنشطت 

  3,139,679  1,505,054 انتشغٍهٍت
صافً انتذفك اننمذي ين )انًستخذو فً( االنشطت 

 (2,811,182) (398,885) االستثًارٌت
صافً انتذفك اننمذي ين )انًستخذو فً( االنشطت 

 - - نتًىٌهٍتا

  328,497  1,106,169 انتغٍر فً اننمذ و يا فً دكًه

5302  الثالث الربع خالل ملخص التذاول 5302 خالل   

 Market Cap 11,200,000 12,800,000انمًٍت انسىلٍت نهشركت$ 

 1,073,810 781,962 عذد األسهى انًتذاونت

 454,311 280,884 لًٍت األسهى انًتذاونت )دوالر(

 0.46 0.42 اعهى سعر تذاول 

 0.39 0.34 ادنى سعر تذاول

 0.40 0.35 سعر اإلغالق 

03/30/5302 نسب مبلية  00/05/5302  

 B.V 1.25 1.25انمًٍت انذفترٌت نهسهى 

 P/B.V 0.28 0.32انمًٍت انسىلٍت انى انمًٍت انذفترٌت  

 P/E 21.08 24.10يكرر انربذٍت 

 %5.60 %4.58 انًطهىباث انى انًىجىداث

 %5.95 %4.81 انًطهىباث انى دمىق انًساهًٍن

  03/30/5302  03/30/5302  

 ROA 0.45% 1.45%انعائذ عهى انًىجىداث 

 ROE 0.47% 1.51%انعائذ عهى دمىق انًساهًٍن 

 GPM 80.48% 34.01%نسبت هايش انربخ االجًانً 

 NPM 13.52% 11.58%نسبت هايش صافً انربخ 

  EPS 0.0058  0.0189سهى )دوالر/سهى(  انعائذ عهى ان

 تىزيعبت ارببح

 تىزيعبت االسهم تىزيعبت نقذيه اجتمبع الهيئة العبمه صبفي الذخل رأش المبل المذفىع 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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 5302 الربع الثالث  حركة السهم خالل

 

 نبذة عن االتحاد لالعمار واالستثمار


