ااالتحاد لإلعمار و االستثمار UCI
البيانات المالية األولية لعام ( 1025دوالر أمريكي)

البيانات المالية لعام 0215

ملخص القوائم المالية

حركة السهم خالل 5102

ملخص المركز المالي الموحد

1025/21/32

1022/21/32

الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
إجمالي الموجودات
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
اجمالي المطلوبات
رأس المال المدفوع
االرباح (الخسائر) المدورة
حقوق المساهمين (غير شامل حقوق االقلية)

17,170,565
24,706,029
41,876,594
1,451,560
425,871
1,877,431
32,000,000
7,804,393
39,971,150

14,954,200
27,515,860
42,470,060
2,005,039
374,090
2,379,129
32,000,000
7,588,616
39,995,317
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ملخص قائمة الدخل

1025/21/32

1022/21/32

0

مجموع االيرادات
تكلفة االيرادات
اجمالي الربح
اجمالي المصروفات
صافي الربح (الخسارة ) العائد لمساهيمي الشركة االم

1,758,276
)(341,577
1,416,699
)(1,216,544
232,241

5,926,351
)(3,678,724
2,247,627
)(1,733,188
532,592

ملخص قائمة التدفقات النقدية

1025/21/32

1022/21/32

صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) االنشطة التشغيلية
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) االنشطة
االستثمارية
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) االنشطة التمويلية
التغير في النقد و ما في حكمه

1,593,607

3,948,877

130,323
1,723,930

)(1,570,894
2,377,983

ملخص التداول

خالل 1025

خالل 1022

القيمة السوقية للشركة (دوالر)
عدد األسهم المتداولة
قيمة األسهم المتداولة (دوالر)
اعلى سعر تداول
ادنى سعر تداول
سعر اإلغالق

10,880,000
935,416
332,273
0.42
0.33
0.34

12,800,000
1,073,810
454,311
0.46
0.39
0.40

نسب مالية

1025/21/32

1022/21/32

1.25
0.27
2.05
4.48%
4.70%

1.25
0.32
0.55
5.60%
5.95%

1025/21/32

1022/21/32

0.55%
0.58%
80.57%
13.21%
0.166

1.25%
1.33%
37.93%
8.99%
0.730

القيمة الدفترية للسهم B.V
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية P/B.V
مكرر الربحية P/E
المطلوبات الى الموجودات
المطلوبات الى حقوق المساهمين
العائد على الموجودات ROA
العائد على حقوق المساهمين ROE
نسبة هامش الربح االجمالي GPM
نسبة هامش صافي الربح NPM
العائد على السهم (دوالر/سهم) EPS
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نبذة عن االتحاد و االستثمار
تأسست شركة االتحاد لالعمار واالستثمار المساهمة العامة المحدودة بتاريخ  17اٌايار
 ،0225تشمل االهداف للشركة انشاء المجمعات التجارية و االسواق و المجمعات السكنية
و الفندقية و السياحية بكافة انواعها و كذلك تخطيط و تصميم و تنفيذ و انشاء و ادارة
المدن الصناعية و السياحية اضافة الى ممارسة العمل في التجارة العامة بما يحقق اهداف
الشركة .
من مشاريع الشركة :
 مشروع فلل االتحاد :تزيد مساحة المشروع عن  000222متر مربع و يقع علىالجزء الشمالي من أراضي مدينة البيرة يشمل  00فيال  semi-detachedيشمل
المشروع ناديا رياضيا و مجمع سكني و حضانة و مطعم و سوبر ماركت ..إلخ.
 المبنى الرئيسي لشركة االتحاد و االعمار و االستثمار :يقع المركز الرئيسيلشركة االتحاد لالعمار و االستثمار في منطقة الماصيون و يتألف المبنى من ثمانية
طوابق ،طابقين منهم مخصصين لمواثقف السيارات .
 مشروع طابو :قامت الشركة بتنظيم عدد من االراضي في مناطق مجاورة لمدينةرام هللا بشكل مخططات عامة موفرة عدد من قطع االراضي بمساحة دونم ( 1222متر
مربع) لكل قطعة مع سند للملكية لكل أالرض و قد تم تصميم جميع هذه االراضي بحيث
تكون سكنية .تتولى الشركة االتحاد لالعمار و االستثمار كافة اجراءات نقل سند الملكية
نيابة عن كافة عمالئها .
 شركة مينا جيوثيرمال :هي احدى الشركات الشقيقة لشركة االتحاد و لالعمار واالستثمار ،و هي الشركة الفلسطينية االولى و المتخصصة في مجال تصميم جميع هذه
االراضي بحيث تكون سكنية  .تتولى شركة االتحاد لالعمار و االستثمار كافة اجراءات
النقل السكنية و التجارية  ،تأسست عام  0222على يد م .خالد السبعاوي ،الذي يشغل
منصب مديرها العام.

توزيعات ارباح

السنة
2010
2011
2012
2013
2014
2015

رأس المال المدفوع
40,000,000
40,000,000
32,000,000
32,000,000
32,000,000
32,000,000

صافي الربح
1,953,353
1,838,582
661,490
349,794
532,592
232,241

اجتماع الهيئة العامه
27/04/2011
29/04/2012
17/04/2013
17/04/2014
15/04/2015
نهاية شهر ابريل 6102

توزيعات نقديه
***
***
***
***
***

توزيعات االسهم
***
***
***
***
***
***

تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق المالية .النتائج السابقة ال
تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

