
 

 

النتائج السابقة ال  .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

 .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية
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 (JCC)شركخ سجبير القدش 

  (دَٕار أردٍٔ) 2013الجيبنبد المبليخ للرثع األول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، و ِٓ اهُ اٌغاَاث اٌخٍ حأسسج ِٓ اجٍها اٌشزوت هٍ 1960حأسسج شزوت سجاَز اٌمذس فٍ عاَ --

حعاطٍ صٕاعت وحجارة وسراعت اٌخبغ واٌسجاَز وبُعها وحىسَعها وحصذَزها واٌمُاَ باَت ِشارَع 

صٕاعُت وحجارَت واسخثّارَت واِخالن االراضٍ واالبُٕت واٌّاوٕاث واالدواث واٌسُاراث اٌالسِت 

الغزاضها باالضافت اًٌ اٌغاَاث االخزي اٌىاردة فٍ عمذ حأسُس اٌشزوت ، هذا وبٍغ عذد ِىظفٍ 

 .2011 ِىظف وّا فٍ ٔهاَت 112اٌشزوت 

 (:2011وّا ٔهاَت ) الشركبد الزبثعخ لشركخ سجبير القدش--

 

 ٍُِىْ سهُ بمُّت اسُّت دَٕار اردٍٔ 6.80حّخٍه شزوت سجاَز اٌمذس : شركخ المسزثمرون العرة

 .ِٓ راسّاي اٌشزوت% 72بٕسبت حٍّه 

 اٌف سهُ حمزَبا بمُّت اسُّت دوالر 127 حّخٍه شزوت سجاَز اٌمذس :شركخ الجندول للزجبرح والزىزيع

 .ِٓ راسّاي اٌشزوت% 51اِزَىٍ بٕسبت حٍّه 

 سهُ بمُّت اسُّت شُىً وادذ بٕسبت 199,999 حّخٍه شزوت سجاَز اٌمذس :القدش/شركخ جي سي سي

 .ِٓ راسّاي اٌشزوت% 99حٍّه 

 اٌف سهُ بمُّت اسُّت دَٕار اردٍٔ 980 حّخٍه شزوت سجاَز اٌمذس :شركخ يىنبيزد للزجبرح الدوليخ

 .ِٓ راسّاي اٌشزوت% 49بٕسبت حٍّه 

 

 ( :2010وّا ٔهاَت )الشركبد الذليفخ لشركخ سجبير القدش --

 

 اٌف سهُ بمُّت اسُّت دَٕار اردٍٔ 50 حّخٍه شزوت سجاَز اٌمذس :شركخ ازهبر للزطىير العقبري

 .ِٓ راسّاي اٌشزوت% 50بٕسبت حٍّه 

 ٍُِىْ سهُ بمُّت اسُّت 4.25 حّخٍه شزوت سجاَز اٌمذس :شركخ الرعبيخ العرثيخ للخدمبد الطجيخ

 .ِٓ راسّاي اٌشزوت% 42.53دوالر اِزَىٍ بٕسبت حٍّه 

 ٍُِىْ سهُ بمُّت اسُّت دوالر وٕذٌ 1.55حّخٍه شزوت سجاَز اٌمذس : كندا/سي.ري.سي.شركخ كيى

 .ِٓ راسّاي اٌشزوت% 43.70بٕسبت حٍّه 

  اٌف سهُ بمُّت اسُّت دَٕار 20حّخٍه شزوت سجاَز اٌمذس  : شركخ اكسنذ للزسىيق واالسزشبراد

 .ِٓ راسّاي اٌشزوت% 20اردٍٔ بٕسبت حٍّه 

 

  

  

 

 

 

 ملخص القىائم المبليخ

 2012-12-31 2013-3-31 ملخص المركس المبلي المىدد

 19,483,678 19,020,934 اٌّىجىداث اٌّخذاوٌت

 23,780,232 23,533,440 اٌّىجىداث غُز اٌّخذاوٌت

 43,263,910 42,554,374 إجّاٌٍ اٌّىجىداث

 19,601,158 17,846,897 اٌّطٍىباث اٌّخذاوٌت

 2,450,561 2,256,464 اٌّطٍىباث غُز اٌّخذاوٌت

 22,051,719 20,103,361 اجّاٌٍ اٌّطٍىباث

 10,000,000 10,000,000 رأس اٌّاي اٌّذفىع

 3,702,468 4,199,696 اٌّذورة (اٌخسائز)االرباح 

 21,212,191 22,451,013 دمىق اٌّساهُّٓ

 2012-30-31 2013-30-31 ملخص قبئمخ الدخل

  10,679,190  20,011,513 اٌّبُعاث

 (10,138,081) (19,027,783) حىٍفت اٌّبُعاث

  541,109  983,730 اجّاٌٍ اٌزبخ

  49,171  497,228 (اٌخسارة)صافٍ اٌزبخ 

 2012-30-31 2013-30-31 ملخص قبئمخ الزدفقبد النقديخ

االٔشطت  (اٌّسخخذَ فٍ)صافٍ اٌخذفك إٌمذٌ ِٓ 

 (83,292) (4,540,074) اٌخشغٍُُت
االٔشطت  (اٌّسخخذَ فٍ)صافٍ اٌخذفك إٌمذٌ ِٓ 

  97,318 (32,092) االسخثّارَت
االٔشطت  (اٌّسخخذَ فٍ)صافٍ اٌخذفك إٌمذٌ ِٓ 

 (518,199)  2,909,840 اٌخّىٍَُت

 (504,173) (1,662,326) اٌخغُز فٍ إٌمذ و ِا فٍ دىّه

 2012خالل  2013خالل الرثع االول  ملخص الزداول

 Market Cap 12,000,000 10,400,000اٌمُّت اٌسىلُت ٌٍشزوت 

 1,028,167 571,829 عذد األسهُ اٌّخذاوٌت

 1,579,704 930,832 (دوالر)لُّت األسهُ اٌّخذاوٌت 

 1.35 1.23 اعًٍ سعز حذاوي 

 0.99 1.02 ادًٔ سعز حذاوي

 1.04 1.20 سعز اإلغالق 

 2012-12-31 2012-03-31 نست مبليخ

 B.V 2.25 2.12اٌمُّت اٌذفخزَت ٌٍسهُ 

 P/B.V 0.53 0.49اٌمُّت اٌسىلُت اًٌ اٌمُّت اٌذفخزَت  

 P/E 6.74 5.84ِىزر اٌزبذُت 

 %50.97 %47.24 اٌّطٍىباث اًٌ اٌّىجىداث

 %103.96 %89.54 اٌّطٍىباث اًٌ دمىق اٌّساهُّٓ

  31-3-2013 31-3-2012 

 %0.13 %1.17 اٌعائذ عًٍ اٌّىجىداث

 %0.27 %2.21 اٌعائذ عًٍ دمىق اٌّساهُّٓ

 %5.07 %4.92 هاِش اٌزبخ االجّاٌٍ

 %0.46 %2.48 هاِش صافٍ اٌزبخ 

  EPS 0.050  0.005  (سهُ/دوالر)اٌعائذ عًٍ اٌسهُ 

 رىزيعبد ارثبح

 رىزيعبد االسهم رىزيعبد نقديه اجزمبع الهيئخ العبمه صبفي الرثخ رأش المبل المدفىع  السنة

 *** شُىً ٌىً سهُ 21-05-08 1,854,461 7,000,000 2007

2008 7,000,000 2,725,465 28-05-09 *** *** 

 *** شُىً ٌىً سهُ 28-04-10 2,021,010 7,000,000 2009

2010 7,000,000 1,222,058 23-05-11 *** 42.86% 

2011 10,000,000 406,927 18-06-12 *** *** 

2012 10,000,000 1,744,295  24-06-13 14% *** 
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2013حركة السهم خالل األشهر الثالث األولى   

 

 نبذة عن شركة سجاير القدس


