
 

النتائج  .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 مشورة او 

 أنواع االستثمار.السابقة ال تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل 
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طشتتتسطي  ستتتاممي  ا تتتي  4991تأسستتتر ةتتتسطي  لستتتمار الستتتي مار ااعاتتتار   نتتت  ااعتتتا  --

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

 4002دينار و  ي ااعتا   لاون  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 

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

ى تتم ااموا اتي  لت 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

 74/44/4042اسي 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 

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

 مان،  شسو   واقف،  شسو   حمي  –شا ي، بارك بلزا اامبايف،  شسو   انى اات

  بار احم،  شسو   حمي ااااسش اامسطزيي.

 74/07/4041ةسطاس بسيتو و ااشسطاس اايابعي اها: طما  ي --

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

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

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

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

 74/07/4041أ ضاء  جلس اإلدارش: طما  ي --

 اإلدارشااساد ناال اابساف: رئاس  جلس 

 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
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 ملخص القوائم المالية

 13/37/7332 13/31/7332 ملخص المركز المالي الموحد

 36,947,495 42,755,569 ااموجوداس ااميداواي

 81,560,015 80,655,038 ااموجوداس غاس ااميداواي

 118,507,510 123,410,607 إجمااي ااموجوداس

 25,920,369 30,414,857 اامملوباس ااميداواي

 19,634,465 19,911,599 اامملوباس غاس ااميداواي

 45,554,834 50,326,456 اجمااي اامملوباس

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

 1,392,110 295,884 ادرباب )اافسائس( اامدورش

 69,813,491 69,761,853  اوق اامساممار )غاس ةا ل  اوق ادقلاي(

 13/31/7332 13/31/7332 ملخص قائمة الدخل

 4,370,667 2,481,409 اديساداس اايشغالاي 

 2,953,080 1,937,708 اامباريف اايشغالاي

 1,417,587 543,701 ااسبح اايسغالي

 (1,102,578) (675,508) اامباريف 

 315,009 (131,807)  ا ي ااسبح )اافسارش( ااعائد امساممي ااشسطي اد 

 13/31/7332 13/31/7332 ملخص قائمة التدفقات النقدية

 573,676 (504,652) ادنشمي اايشغالاي  ا ي اايد   ااناد   ر )اامسيفد   ي(

 (1,753,746) 403,536  ا ي اايد   ااناد   ر )اامسيفد   ي( ادنشمي ادسي ماريي

 (1,000,247) 506,742  ا ي اايد   ااناد   ر )اامسيفد   ي( ادنشمي اايمويلاي

 (2,180,317) 405,626 اايغاس  ي ااناد و  ا  ي  تمة

 7332خالل  7332خالل الربع االول  ملخص التداول

 Market Cap$ 42,268,496 48,563,804اااامي ااسوقاي الشسطي 

 5,821,414 794,476  دد األسهم ااميداواي

 4,739,245 554,576 قامي األسهم ااميداواي )دودر(

 0.68 0.55 ا لى سعس تداول 

 0.49 0.46 ادنى سعس تداول

 0.54 0.47 سعس اإلغلق 

 13/37/7332 13/31/7332 نسب مالية

 B.V 1.09 1.09اااامي ااد يسيي السهم 

 P/B.V 0.43 0.49اااامي ااسوقاي ااى اااامي ااد يسيي  

 --- --- P/E تسر ااسبحاي 

 %38.44 %40.78 اامملوباس ااى ااموجوداس

 %65.25 %72.14 اامملوباس ااى  اوق اامساممار

  13/31/7332 13/31/7332 

 %0.26 %0.11- ااعائد  لى ااموجوداس

 %0.41 %0.19- ااعائد  لى  اوق اامساممار

 %32.43 %21.91 ما ش اجمااي ااسبح ااى اديساداس

 %7.21 %5.31- ما ش  ا ي ااسبح ااى اديساداس

 EPS (0.002) 0.005ااعائد  لى ااسهم )دينار/سهم(  

 توزيعات ارباح

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

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) 11/50/2010 *** *** 

2015 63,762,486 1,271,661 50/00/2016 5.00% *** 

6516 63,762,486 (2,982,943) 15/00/2017 *** *** 
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