
 

النتائج  .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.أنواع االستالسابقة ال تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل 
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 (اردني دينار) 2016االول  للنصف  الماليةالبيانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لشتتفلس  ستتاعاس  ا تتس  1994تأسستتش كتتفلس ينستتستث ارستتعقاار ااذ تتارم  نتت  ااذتتا  --

عاريخ  15بفاساال قدره  سستث ب يي بورصس ين كباط  24 نتون دينار اردني و تم ادراجها 

ذا   22.5ااى  2005. تم ريع راس  ال ااشفلس يي ااذا  1997  2006 نتون دينار و يي اا

نار 50ااى  اس  2009يي و ، نتون دي به ب ت شفلس اااصفح   1.42تم تخفتض راس  ال اا

اديوع  به و اا ني. 48.58 نتون دينار اردني اتصبح راس اااال اااصفح  نار ارد تون دي    ن

يق ويي اجعااع عتئعها ااذا  يو  االحد اااوا يس  تم اااواي س  نى  18/12/2011س غتف ااذاد

شفلس با دار  اى  15.19ريع رأس  ال اا اال ا فع رأس اا نار اتفت تون دي تون  63.76 ن  ن

ب اك   نار وذ يي دي ستاحتس  يس واا شفلات ااذ ار نس اا طار ا ادة عتك يي ا خاص  عاب  ف الع

 و س كفلات باديكو. جا

بف بفيكتو  ث لبتف  -- يي ينستستث و تعنتوع ااتذع سعقاار ااذ تارم  شفلات يتي  جتال اال

سويف ااذ ارم،   ود  ساع ااع ساع B.O.T جاالت اسعقااراتها يي اااجاالت ااعااتس : )ق ، ق

 (.، و تسويف وادارة ااادن ااصنا تسااا اوالت، تشغتل وادارة ااذ ارات، تسويف االراضي

 30/06/2016اسعقاارات بفيكو و  شاريذها: لاا يي --

، كفلس ينسستث إلنشاء و JAIP،  دينس اريحا اازرا تس ااصنا تس 2 شفوع بفيكو عاوس 

،  شفوع بنوبتعش، ينسستث و ااساقس ااخضفاء )انعاج PIEDCOادارة اااناطق ااصنا تس 

ااساقس ااكهفبائتس  ث خرل ااساقس ااشاستس(،  شفوع ضاحتس ااغديف،  شفوع ادراج 

 اان،  شفوع  واقف،  شفوع  حسس  –بنى ااكشايس، بارك برزا اااصايف،  شفوع  

  بتش احم،  شفوع  حسس اابتفة ااافلزيس.

 30/06/2016كفلات بفيكو و ااشفلات ااعابذس اها: لاا يي --

كفلس بفيكو انعسويف ااذ ارم، كفلس بفيكو انا اوالت، كفلس بفيكو انعشغتل و ااصتانس، 

ف، كفلس اااشفق ااذ اريس، كفلس ينسستث النشاء و ادارة كفلس  باني ارنشاء و ااعسوي

اااناطق ااصنا تس، كفلس ينسستث اعسويف اااناطق ااصنا تس اا ابضس )بتدلو(،  دينس اريحا 

 اازرا تس ااصنا تس، كفلس بفيكو األردن، كفلس بفيكو اا دس.

 30/06/2016أ ضاء  جنس اإلدارة: لاا يي --

  جنس اإلدارةااستد نبتل ااصفاف: رئتس 

 ااستد ساتف حنتنس: نائب رئتس  جنس اإلدارة

ااستد يفاس زياد، ااستد  اجد ابو  ااستد زياد ااعفك، ااستد  اار ااذكف، د.  اف اابتسار،

 ر ضان: أ ضاء  جنس اإلدارة

 

 ملخص القوائم المالية

 31/12/2015 30/06/2016 ملخص المركز المالي الموحد

 44,548,116 46,419,298 اااوجودات اااعداواس

 77,617,173 75,152,167 اااوجودات غتف اااعداواس

 122,165,289 121,571,465 إجاااي اااوجودات

 23,779,311 20,557,138 اااسنوبات اااعداواس

 20,142,774 26,260,936 اااسنوبات غتف اااعداواس

 43,922,085 46,818,074 اجاااي اااسنوبات

 63,762,486 63,762,486 رأس اااال اااديوع

 6,295,229 3,941,741 االرباح )ااخسائف( ااادورة

 76,071,176 72,613,220 ح وق اااساعاتث )غتف كا ل ح وق االقنتس(

 30/06/2015 30/06/2016 ملخص قائمة الدخل

  11,059,616  6,161,395 االيفادات ااعشغتنتس 

 (6,820,235) (4,371,483) اااصاريف ااعشغتنتس

  3,910,035  1,461,788 اافبح ااعسغتني

 (1,872,621) (2,140,390) اااصاريف 

  2,013,267 (370,665) صايي اافبح )ااخسارة( ااذائد ااساعاي ااشفلس اال 

 30/06/2015 30/06/2016 ملخص قائمة التدفقات النقدية

  4,277,175  2,254,089 اان دم  ث )اااسعخد  يي( االنشسس ااعشغتنتسصايي ااعديق 

 (4,885,674) (4,226,338) صايي ااعديق اان دم  ث )اااسعخد  يي( االنشسس االسعقااريس

  1,463,313 (340,120) صايي ااعديق اان دم  ث )اااسعخد  يي( االنشسس ااعاوينتس

  854,814 (2,312,369) ااعغتف يي اان د و  ا يي حكاه

 2015خالل  2016االول  النصفخالل  ملخص التداول

 Market Cap$ 44,966,485 49,463,133اا تاس ااسوقتس انشفلس 

 4,224,355 4,013,300  دد األسهم اااعداواس

 3,069,880 3,377,586 قتاس األسهم اااعداواس )دوالر(

 0.59 0.68 ا نى سذف تداول 

 0.43 0.49 تداولادنى سذف 

 0.55 0.50 سذف اإلغرق 

 31/12/2015 30/06/2016 نسب مالية

 B.V 1.14 1.19اا تاس ااديعفيس انسهم 

 P/B.V 0.44 0.46اا تاس ااسوقتس ااى اا تاس ااديعفيس  

 P/E 25.00 27.50 كفر اافبحتس 

 %35.95 %38.51 اااسنوبات ااى اااوجودات

 %57.74 %64.48 اااساعاتثاااسنوبات ااى ح وق 

  30/06/2016 30/06/2015 

 %1.63 %0.30- ااذائد  نى اااوجودات

 %2.63 %0.51- ااذائد  نى ح وق اااساعاتث

 %35.35 %23.72 عا ش اجاااي اافبح ااى االيفادات

 %18.20 %6.02- عا ش صايي اافبح ااى االيفادات

  EPS (0.006) 0.032ااذائد  نى ااسهم )دينار/سهم(  

 توزيعات ارباح

 االسهم توزيذات توزيذات ن ديه اجعااع ااهتئس ااذا ه صايي اادخل رأس اااال اااديوع ااسنس

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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 نبذة عن شركة فلسطين لالستثمار العقاري


