
 

 

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

 ثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االست
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ايتتار  71متتة المحتتدودة بتتتاري  االستتتثمار المستتاهمة العاتأسستتت شتتركة االتحتتاد لالعمتتار و  --

انشتا  المجمعتات التجاريتة و االستواق و المجمعتات  للشركةتشمل االهداف الرئيسية ، 5002

السكنية و الفندقية و السياحية بكافة انواعها و كذلك تخطيط و تصميم و تنفيذ و انشتا  و ادارة 

المدن الصناعية و الستياحية اضتافة التم ممارستة العمتل فتي التجتارة العامتة بمتا يحقتق اهتداف 

 الشركة.

 
 

 شركة :المشاريع من 

 

متر مربع ويقع علم الجز   42,000تزيد مساحة المشروع عن  االتحاد:مشروع فلل  --

المشروع ناديا  ويشمل  semi-detachedفيال  24يشمل  الشمالي من أراضي مدينة البيرة

 .رياضيا و مجمع سكني وحضانة ومطعم وسوبرماركت ..ال 
 

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

 .علم شاطئ البحر االبيض المتوسط فيال مطلة  93حيث تم انشا  
 

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

نية طوابق ، طابقين منهم المبنم 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  0000)دونم بشكل مخططات عامة موفرة عدد من قطع األراضي بمساحة 

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

د الملكية نيابة عن كافة تتولم شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار كافة إجرا ات نقل سن

 .عمالئها

  03/30/7302أعضاء مجلس اإلدارة كما في 

 د. محمد مصطفم السبعاوي : رئيس مجلس االدارة

 م. خالد محمد السبعاوي : نائب رئيس مجلس االدارة 

 د عوض الصالحات : امين السر السيد/ احم

السيدة ناهد كامل القيشاوي / تمثل الشركة : عضو مجلس ادارة، السيد عايد محمد السبعاوي 

ق و أمير طه/ يمثل الشركة المتحدة للتسو األهلية للتأمين : عضو مجلس ادارة، االستاذ

 الخدمات: عضو مجلس ادارة . 
 

 

 

 ملخص القوائم المالية

 00/07/7300 03/30/7302 ملخص المركز المالي الموحد

 15,851,960 15,251,109 الموجودات المتداولة

 28,181,266 31,708,932 الموجودات غير المتداولة

 44,033,226 46,960,041 إجمالي الموجودات

 4,424,429 7,805,609 المطلوبات المتداولة

 556,984 605,852 المطلوبات غير المتداولة

 4,981,413 8,411,461 اجمالي المطلوبات

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

 6,758,383 5,491,791 االرباح )الخسائر( المدورة

 39,024,536 28,523,384 حقوق المساهمين )غير شامل حقوق االقلية(

 03/30/7300 03/30/7302 ملخص قائمة الدخل

  838,317  1,763,699 مجموع االيرادات

  0 (736,910) تكلفة االيرادات

  838,317  1,026,789 اجمالي الربح

 (413,405) (437,580) اجمالي المصروفات

  389,026  545,913 صافي الربح )الخسارة( العائد لمساهمي الشركة االم

 03/30/7300 03/30/7302 ملخص قائمة التدفقات النقدية

 3,096,191 1,852,852 التشغيليةصافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة 

 2,647,264 418,911 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة االستثمارية

 (1,919,777) (1,759,995) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

 3,823,678 511,768 التغير في النقد و ما في حكمه

 7300خالل  7302االول  خالل النصف ملخص التداول

 12,480,000 20,160,000 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 1,798,112 2,571,379 عدد األسهم المتداولة

 666,632 1,404,988 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 0.41 0.76 اعلى سعر تداول 

 0.32 0.36 ادنى سعر تداول

 0.39 0.63 سعر اإلغالق 

 00/07/7300 03/30/7302 نسب مالية

 B.V 1.20 1.22القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 0.52 0.32القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 20.79 12.87مكرر الربحية 

 %11.31 %17.91 المطلوبات الى الموجودات

 %12.76 %21.83 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  03/30/7302 03/30/7300 

 ROA 1.16% 0.88%العائد على الموجودات 

 ROE 1.42% 1.00%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 58.22% 100.00%نسبة هامش الربح االجمالي 

 NPM 30.95% 46.41%نسبة هامش صافي الربح 

 EPS 0.0171 0.0122العائد على السهم )دوالر/سهم(  

 وزيعات ارباحت

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

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 32,000,000 549,285  15/04/2015 *** *** 

2015 32,000,000 232,241  27/04/2016 6.00% *** 

2016 32,000,000 970,771  4002/00/04  5.5%  *** 
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 7302 النصف االول خالل حركة السهم 

 

 نبذة عن االتحاد لالعمار واالستثمار


