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المناصب األخرىالمنصباسم العضو

د. محمد مصطفى السبعاوي

رجل أعمال معروف له خبرة واسعة في األعمال التجارية والمشاريع 
التنموية تزيد على األربعين عاما في الخليج العربي وكندا وفلسطين، 

حاصل على أول درجة دكتوارة في العالم العربي في الطرق الكمية 
الدارة الخطر وله عدة مؤلفات وكتب في التأمين واالدارة.

رئيس مجلس 
االدارة

 المدير العام

رئيس مجلس ادارة شركة 
االتحاد لالعمار واالستثمار

عمر يوسف السراج

رجل اعمال بخبرة كبيرة في االدارة واالستثمار والعالقات العامة

نائب رئيس 
مجلس االدارة

عضو مجلس ادارة شركة
 االتحاد لالعمار واالستثمار

أحمد عوض الصالحات 

رجل أعمال لديه خبرة واسعة في مجال التجارة والعقارات في 
فلسطين واالردن والدول العربية

عضو

عضو مجلس ادارة شركة االتحاد لالعمار 
واالستثمار . رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة 

االستثمارية
 للمشاريع التجارية / االردن .

 نائب رئيس الشركة العربية الدولية الزراعية / 
االردن

خالد محمد السبعاوي

 مهندس وخبير في مجال الطاقة الجوفية الحرارية ورجل أعمال بخبرة 
عالمية، حاصل على شهادات تقدير وأوسمة من مؤسسات علمية 

ودولية

عضو
عضو مجلس ادارة شركة االتحـــــاد
لالعمار واالستثمار ومديرها العــام 

مدير عام شركة مينا جيوثــــــــــــيرمال

ناهد كامل القيشاوي 

اكبر مستثمر في االهلية للتامين حاصلة على بكالوريوس تجارة، 
جامعة عين شمس عام 1973

عضو
عضو مجلس ادارة شركة سكاي الين، والشركة 
المتحدة للتسويق والخدمات والشركة االهلية 

للعقارات













عام 2012عام 2013المؤهل العلمي

                 1                  1دكتوراة

                 3                  2ماجستير

                81                 99بكالوريوس

                35                 27دبلوم متوسط
                     19                                                9ثانوية عامة وأقل

                                       127                        149اجمالي





20132012مالحظاتالنسبة

0.25  0.25دوالر امريكيالقيمة االسمية للسهم

0.32  0.4دوالر امريكيالقيمة الدفترية للسهم الواحد

0.63  0.4مرةالقيمة السوقية الى القيمة الدفترية

0.11    0.2معدل دوران السهم

)0.02(0.05دوالر امريكيعائد السهم الواحد

)0.01(0.4العائد على مجموع الموجودات

)0.05(0.13العائد على حقوق المساهمين

0.030.01مرةمعدل دوران الموجودات

0.40.12مرةمعدل دوران الموجودات الثابتة

)0.02(0.07مرةمعدل دوران راسمال العامل

)0.03((0.08)صافي االقساط المتحققة الى حقوق المساهمين



الجنسيةاالسم
تفاصيل االسهم 2012تفاصيل االسهم 2013

د. محمد السبعاوي – 
%1,002,3462.51%2,160,2615.40كنديرئيس مجلس االدارة

%119,4050.30%119,4050.30فلسطينيعمر يوسف السراج

%1,500,0003.75%1,582,1853.96اردنيأحمد عوض الصالحات

%1,364,4863.41%1,700,0004.25كنديخالد محمد السبعاوي

%4,000,00010.00%4,000,00010.00كنديناهد كامل القيشاوي

     % 19.97   7,986,237        %23.90               95,61,851    المجموع



دوالر أمريكي10,000,000راس المال

سهم40,000,000عدد االسهم

سنت امريكي25                                                    بقيمة أسمية

مساهم في 31 ديسمبر 5582013عدد المساهمين

دوالر أمريكي6,400,000القيمة السوقية للشركة

دوالر أمريكي10,000,000راس المال

سهم40,000,000عدد االسهم

سنت امريكي25                                                    بقيمة أسمية

مساهم في 31 ديسمبر 5582012عدد المساهمين

دوالر أمريكي8,000,000القيمة السوقية للشركة

دوالر أمريكي0.16سعر االغالق 31/12/2013

سهم8,176,105عدد االسهم المتداولة

دوالر أمريكي1,556,245قيمة االسهم المتداولة

عقد847عدد العقود المنفردة

دوالر أمريكي0.16اعلى سعر تداول

دوالر أمريكي0.16ادنى سعر تداول

دوالر أمريكي0.20سعر االغالق 31/12/2012

سهم47,324,831عدد االسهم المتداولة

دوالر أمريكي1,028,039قيمة االسهم المتداولة

عقد1,160عدد العقود المنفردة

دوالر أمريكي0.28اعلى سعر تداول

دوالر أمريكي0.20ادنى سعر تداول









رقم الفاكسرقم الهاتفالعنوان الفرع

17 شارع نزار قباني – الماصيون –المركز الرئيسي
 رام اهلل

1700888999
02-294663402-2986636

2323865-232386502-02شارع المغطس – مقابل بنك فلسطين – دار الفتيانيمكتب اريحا

2824015-2824035/408-08شارع احمد عبد العزيز – برج الجالء – حي الرمال – غزةفرع غزة

2384686-2386231/209-09شارع سفيان – عمارة حموضة – فوق بنك القاهرة عمانفرع نابلس

2571466-257145509-09مدخل طوباس الجنوبيمكتب طوباس

2667881-266788109-09الشارع الرئيسي – مقابل بنك القدسمكتب الشعراوية

2900705-290070509-09مقابل بلدية عزونمكتب عزون

2399555-239955509-09شارع العدل – عمارة سعد الدين – نابلسمكتب العدل

2323132-09232313209المنطقة الشرقية – فوق بنك فلسطين المحدودمكتب نابلس الشرقي

شارع المنتزة – عمارة هاشم الكرمي مفترق التربية والتعليم فرع طولكرم
2675760-2675755/609-09– تقاطع البلدية

شارع ابو بكر- مقابل النمر مول – عمارة الشيب الميسلوني فرع جنين
2439263-243926304-04– الطابق األول

2943333-294333309-09شارع السبع - مجمع أبو بديرالتجاريمكتب قلقيلية

شارع القدس – الخليل، عمارة ابو سرحان – مقابل المقاطعة فرع بيت لحم
2770925-2770967/802-02– الطابق الثاني 

شارع البنك العربي – عمارة برج االسد – اسفل وزارة الداخلية مكتب العيزرية
2790870-279087002-02– الطابق الثالث

225923-225264202-02شارع السالم – مجمع االنصار التجاري – الطابق الثانيفرع الخليل

دائرة السيرة – بالقرب من معسكر المجنونة – مثلث خرسة مكتب دورا
2284660-228466002-02الطرمة 














































































