
 

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

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

 (اردني دينار) 6102 حتى نهاية الربع الثالث  الماليةالبيانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طشتتتسطي  ستتتاممي  ا تتتي  4991تأسستتتر ةتتتسطي  لستتتمار الستتتي مار ااعاتتتار   نتتت  ااعتتتا  --

ةتاا   41ادراجهتا  تي بور تي  لستمار بيتاري    لاون دينار اردني و تم 41بساسمال قدره 

 4002 لاون دينار و  ي ااعتا   44.1ااى  4001. تم ر ع راس  ال ااشسطي  ي ااعا  4991

 4.14تتم تفيتار راس  تال ااشتسطي اامبتسب بتة باامتي  4009 تي و ، لاون دينتار 10ااى 

  ون دينتار اردنتي. لات 14.14 لاون دينار اردني ااباح راس اامال اامبسب بتة و اامتد و  

تتم ااموا اتي  لتى  44/44/4044و ي اجيما  مائيها ااعا ي غاس ااعاديتي يتو  اد تد ااموا ت  

 لاتون  27.12 لاتون دينتار ااستيتع رأس اامتال ااتى  41.49ر ع رأس  تال ااشتسطي بماتدار 

س اطييتتاخ صتتا   تتي ا تتار ا تتادش ماتلتتي ااشتتسطاس ااعااريتتي وااستتاا اي  تتي دينتتار وكاتت   اتت

 و ي ةسطاس باديتو. جم

شتتسطاس  تتي  جتتال ادستتي مار ااعاتتار   تتي  لستتمار و تينتتو  ااتعياتتس بسيتتتو  تتر طاتتس  --

، قمتا  B.O.T جادس اسي ماراتها  ي اامجادس ااياااي : )قمتا  اايمتويس ااعاتار ،  اتود 

 (.، و تمويس وادارش اامدن اابنا اياامااودس، تشغال وادارش ااعااراس، تمويس ادراضي

 70/02/4042اسي ماراس بسيتو و  شاريعها: طما  ي --

، ةسطي  لسمار إلنشاء و JAIP،  ديني اريحا اازرا اي اابنا اي 4 شسو  بسيتو ماوس 

،  شسو  بلوبايش،  لسمار و ااماقي اافضساء )انياج PIEDCOادارش اامنا   اابنا اي 

ااغديس،  شسو  ادراج  ااماقي ااتهسبائاي  ر صلل ااماقي ااشمساي(،  شسو  ضا اي

 مان،  شسو   واقف،  شسو   حمي  –اامبايف،  شسو   انى ااتشا ي، بارك بلزا 

  بار احم،  شسو   حمي ااااسش اامسطزيي.

 70/02/4042ةسطاس بسيتو و ااشسطاس اايابعي اها: طما  ي --

اابااني،  ةسطي بسيتو اليمويس ااعاار ، ةسطي بسيتو المااودس، ةسطي بسيتو اليشغال و

ةسطي  ااني النشاء و اايمويس، ةسطي اامشسق ااعااريي، ةسطي  لسمار دنشاء و ادارش 

اامنا   اابنا اي، ةسطي  لسمار ايمويس اامنا   اابنا اي اااابضي )بادطو(،  ديني اريحا 

 اازرا اي اابنا اي، ةسطي بسيتو األردن، ةسطي بسيتو ااادس.

 70/09/4042 أ ضاء  جلس اإلدارش: طما  ي--

 ااساد ناال اابساف: رئاس  جلس اإلدارش

 ااساد سماس  لالي: نائب رئاس  جلس اإلدارش

ااساد  ساس زياد، ااساد  اجد ابو ر ضان: أ ضاء  ااساد  مار ااعتس، د.  مس اااامار،

  جلس اإلدارش

 

 ملخص القوائم المالية

 00/06/6102 01/10/6102 الموحد ملخص المركز المالي

 44,548,116 44,586,310 ااموجوداس ااميداواي

 77,617,173 75,403,799 ااموجوداس غاس ااميداواي

 122,165,289 119,990,109 إجمااي ااموجوداس

 23,779,311 21,006,415 اامملوباس ااميداواي

 20,142,774 24,850,020 اامملوباس غاس ااميداواي

 43,922,085 45,856,435 اجمااي اامملوباس

 63,762,486 63,762,486 رأس اامال اامد و 

 6,295,229 3,346,859 ادرباب )اافسائس( اامدورش

 76,071,176 71,989,437  اوق اامساممار )غاس ةا ل  اوق ادقلاي(

 01/10/6102 01/10/6102 ملخص قائمة الدخل

  14,996,145  8,598,914 اديساداس اايشغالاي 

 (10,007,846) (6,888,592) اامباريف اايشغالاي

  4,988,299  1,710,322 ااسبح اايسغالي

  1,940,156 (1,341,161) اامباريف 

  1,936,359 (923,996)  ا ي ااسبح )اافسارش( ااعائد امساممي ااشسطي اد 

 01/10/6102 01/10/6102 ملخص قائمة التدفقات النقدية

  5,657,005  4,194  ا ي اايد   ااناد   ر )اامسيفد   ي( ادنشمي اايشغالاي

 (7,266,964) (5,656,697)  ا ي اايد   ااناد   ر )اامسيفد   ي( ادنشمي ادسي ماريي

  2,690,421  1,648,857  ا ي اايد   ااناد   ر )اامسيفد   ي( ادنشمي اايمويلاي

  1,080,462 (4,003,646) ااناد و  ا  ي  تمةاايغاس  ي 

 ملخص التداول

حتى نهاية الربع الثالث 

 6102خالل  6102

 Market Cap$ 46,765,144 49,463,133اااامي ااسوقاي الشسطي 

 4,224,355 4,873,810  دد األسهم ااميداواي

 3,069,880 4,011,737 قامي األسهم ااميداواي )دودر(

 0.59 0.68 ا لى سعس تداول 

 0.43 0.49 ادنى سعس تداول

 0.55 0.52 سعس اإلغلق 

 00/06/6102 01/10/6102 نسب مالية

 B.V 1.13 1.19اااامي ااد يسيي السهم 

 P/B.V 0.46 0.46اااامي ااسوقاي ااى اااامي ااد يسيي  

 P/E 26.00 27.50 تسر ااسبحاي 

 %35.95 %38.22 اامملوباس ااى ااموجوداس

 %57.74 %63.70 اامملوباس ااى  اوق اامساممار

  01/10/6102 01/10/6102 

 %1.56 %0.77- ااعائد  لى ااموجوداس

 %2.53 %1.28- ااعائد  لى  اوق اامساممار

 %33.26 %19.89 ما ش اجمااي ااسبح ااى اديساداس

 %12.91 %10.75- ما ش  ا ي ااسبح ااى اديساداس

  EPS (0.014) 0.030ااعائد  لى ااسهم )دينار/سهم(  

 توزيعات ارباح

 توزيعاس ادسهم توزيعاس نادية ااهائي ااعا ة اجيما   ا ي اادصل رأس اامال اامد و  ااسني

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 (2,595,192) 28/04/2014 *** *** 

2014 63,762,486 (2,388,552) 11/5/2015 *** *** 

2015 63,762,486 1,271,661  8/5/2016 5.00% *** 
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1026حتى نهاية الربع الثالث  السهمحركة   

 

 نبذة عن شركة فلسطين لالستثمار العقاري


