
 

 

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

 الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن 
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 GMC)) مطاحن القمح الذهبي

 (أردَٙ)دُٚبر  5102 للزبع الثالث البيانات المالية 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

فهسطٍٛ بيت انًذذٔدة، فٙ سجم انشزكبث فٙ سجهج شزكت يطبدٍ انقًخ انذْبٙ انًسبًْت انؼ--

يهٌٕٛ دُٚبر اردَٙ  15، كشزكت يسبًْت ػبيت يذذٔدة بزاسًبل ٔقذرِ 1995اة  29بخبرٚخ 

ٔحسٕٚق يبدة  دٛث بذأث انشزكت ببَخبج يهٌٕٛ سٓى بقًٛت اسًٛت دُٚبر نكم سٓى. 15يٕسع ػهٗ 

 انطذٍٛ بكبفت إَاػٓب ببالضبفت انٗ يُخجبث اخزٖ يثم انسًٛذ ٔانُخبنت.

 
 

حقغ شزكت يطبدٍ انقًخ انذْبٙ فٙ قزٚت بزْبو ادذٖ قزٖ يذبفظت راو هللا دٛثث حبهثا انًسثبدت --

دَٔثثى حقزٚبثثب، ٔال  91االجًبنٛثثت نثثارم انًقبيثثت ػهٛٓثثب انشثثزكت ٔاالراضثثٙ انًجثثبٔرة نٓثثب دثثٕانٙ 

. حؼخبثثز شثثزكت انجُثثٕة انًسثثبًْت انخقٕهثثٛت ٔيقزْثثب انخهٛثثم ٕٚجثثذ نهشثثزكت أ٘ فثثزٔع اخثثزٖ

ٔاهثبخ ٚقخقثز ػًثم انشثزكت دبنٛثب  2006انشزكت انخببؼت نهًطبدٍ، دٛث حى حجًٛذ َشثبهٓب ػثبو 

 ػهٗ حذقٛم انذيى انًسخذقت يٍ ػًائٓب.

 
 

ذثثٍٛ ٔيشثثخقبحّ فثثٙ انسثثٕ  حؼخبثثز شثثزكت يطثثبدٍ انقًثثخ انثثذْبٙ انشثثزكت انزائثثذة فثثٙ اَخثثبج انط--

ٔانًؼثذاث  اٜالثهثٍ قًثخ ٚثٕيٙ. ٔكثذن   450انًذهٙ،فٓٙ حخًخغ بطبقت إَخبجٛت ػبنٛت حقم انثٗ 

انًخطٕرة جذا ببنًقبرَت يغ انًطبدٍ انًذهٛت األخزٖ انًٕجٕدة فثٙ انسثٕ  انسهسثطُٛٙ، ٔانًُبفسثت 

، ٔانطذثٍٛ انًسثخٕرد ئٛهٛتاإلسثزافٙ انسٕ  انًذهٙ نٛس يغ انًطبدٍ انًذهٛت ٔاًَب يثغ انًطثبدٍ 

 يٍ انخبرج، بطزٚقت أدث انٗ إغزا  األسٕا .

 
 

 :31/12/2014كًب فٙ   %(5نشزكت )انذٍٚ ًٚهكٌٕ اكثز يٍ كببر يسبًْٙ ا--

 %.12.40سٓى بُسبت  168606000هُذٔ  ادخبر يٕظسٙ شزكت االحقبالث انسهسطُٛٛت:  -

 %12.72سٓى بُسبت  169086320هبٛخ هبْز درٔٚش انًقز٘:  -

 %13.72سٓى بُسبت  260586415بم ناسخثًبراث انؼبيت: شزكت انًسخق -

 %18.35سٓى بُسبت  267526598شزكت فهسطٍٛ ناسخثًبر انقُبػٙ:  -

 

 توسيعات ارباح

 حٕسٚؼبث االسٓى حٕسٚؼبث َقذّٚ اجخًبع انٓٛئت انؼبيّ هبفٙ انزبخ رأس انًبل انًذفٕع  

2009 15,000,000 131,847  10/4/2010 *** *** 

2010 15,000,000 1,176,733  7/4/2011 5% *** 

2011 15,000,000 78,666  25/4/2012 6.0% *** 

2012 15,000,000 455,567  15/04/2013 5.0% *** 

2013 15,000,000 214,946  24/04/2014 *** *** 

2014 15,000,000 163,681  22/04/2015 *** *** 
 

 

 ملخص القوائم المالية

 00/05/5102 01/19/5102 ملخص المزكش المالي الموحد

 8,271,093 10,561,930 انًٕجٕداث انًخذأنت

 9,958,511 10,067,585 انًٕجٕداث غٛز انًخذأنت

 18,229,604 20,629,515 إجًبنٙ انًٕجٕداث

 1,713,893 4,601,617 انًطهٕببث انًخذأنت

 343,931 295,658 انًطهٕببث غٛز انًخذأنت

 2,057,824 4,897,275 اجًبنٙ انًطهٕببث

 15,000,000 15,000,000 رأس انًبل انًذفٕع

 439,418 22,904 االرببح )انخسبئز( انًذٔرة

 16,196,280 15,756,740 دقٕ  انًسبًٍْٛ )غٛز شبيم دقٕ  االقهٛت(

 01/19/5102 01/19/5102 ملخص قائمة الدخل

  7,470,671  3,839,391 انًبٛؼبث

 (6,124,313) (3,662,269) حكهست انًبٛؼبث

  1,346,358  177,122 اجًبنٙ انزبخ
هبفٙ انزبخ بؼذ انضزٚبت ٔ انؼبئذ ػهٗ يسبًْٙ 

  85,822 (416,514) انشزكت 

 01/19/5102 01/19/5102 ملخص قائمة التدفقات النقدية

هبفٙ انخذفق انُقذ٘ يٍ )انًسخخذو فٙ( االَشطت 

 (1,347,149) (2,808,441) انخشغٛهٛت
انخذفق انُقذ٘ يٍ )انًسخخذو فٙ( االَشطت هبفٙ 

 (29,785) (392,255) االسخثًبرٚت
هبفٙ انخذفق انُقذ٘ يٍ )انًسخخذو فٙ( االَشطت 

  1,309,291  3,141,776 انخًٕٚهٛت

 (67,643) (58,920) انخغٛز فٙ انُقذ ٔ يب فٙ دكًّ

 5102خالل  5102 الزبع الثالث خالل  ملخص التداول

 Market Cap 15,232,720 15,444,285انقًٛت انسٕقٛت نهشزكت 

 390,917 116,337 ػذد األسٓى انًخذأنت

 452,480 114,962 قًٛت األسٓى انًخذأنت )دٔالر(

 0.94 0.77 اػهٗ سؼز حذأل 

 0.69 0.65 ادَٗ سؼز حذأل

 0.73 0.72 سؼز اإلغا  

 00/05/5102 01/19/5102 نسب مالية

 B.V 1.05 1.08انقًٛت انذفخزٚت نهسٓى 

 P/B.V 0.69 0.68انقًٛت انسٕقٛت انٗ انقًٛت انذفخزٚت  

 P/E 65.45 66.36يكزر انزبذٛت 

  0.11  0.24 انًطهٕببث انٗ انًٕجٕداث

 0.13 0.31 انًطهٕببث انٗ دقٕ  انًسبًٍْٛ

  01/19/5102 01/19/5102 

 ROA -2.02% 0.43%انؼبئذ ػهٗ انًٕجٕداث 

 ROE -2.64% 0.53%انؼبئذ ػهٗ دقٕ  انًسبًٍْٛ 

 GPM 4.61% 18.02%َسبت ْبيش انزبخ االجًبنٙ 

 NPM -10.85% 1.15%َسبت ْبيش هبفٙ انزبخ 

  EPS (0.028) 0.006انؼبئذ ػهٗ انسٓى )دُٚبر/سٓى(  
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5102الربع الثالث خالل مؤشر القدس  حركة  
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