
 

 

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

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

  (أردٌٔ)دٍٕار  2015للرثع الثبلث  الجيبنبد المبليخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، و ِتٓ دمتُ دٌياٍتاث دٌختتٌ حأسستج ِتٓ دشٍكتا دٌ تةوت متتٌ  1960حأسستج رتةوت ستراٍة دٌمتذ  اتتٌ  تاَ --

حعاطٌ صٕا ت وحرارة وزرد ت دٌخبغ ودٌسراٍة وبَعكا وحوزٍعكا وحصتذٍةما ودٌمَتاَ باٍتت ِ تارٍا صتٕا َت 

زِتتتت اضةدنتتتكا وحرارٍتتت ودستتتخةّارٍت ودِتتخضن داردنتتتٌ ودابَٕتتت ودٌّاوٕتتتاث ودادودث ودٌستتَاردث دٌض

 بااناات دٌي دٌياٍاث داخةى دٌودردة اٌ  مذ حأسَس دٌ ةوت ، 

 :(2014)وّا ٔكاٍت  لشركخ سجبير القدس الشركبد الزبثعخ--

 

ٍَِوْ سكُ بمَّت دسَّت دٍٕتار دردٔتٌ بٕستبت  7,073: حّخٍه رةوت سراٍة دٌمذ  شركخ المسزثمرون العرة

 % ِٓ ردسّاي دٌ ةوت.74.8حٍّه 

ستكُ بمَّتت دستَّت رتَىً ودنتذ بٕستبت  199,999حّخٍته رتةوت ستراٍة دٌمتذ   :سي سي/القدسشركخ جي 

 % ِٓ ردسّاي دٌ ةوت.99حٍّه 

ستكُ بمَّتت دستَّت دٍٕتار دردٔتٌ  ٍَِتوْ 1,960حّخٍه رتةوت ستراٍة دٌمتذ   شركخ يىنبيزد للزجبرح الدوليخ:

 % ِٓ ردسّاي دٌ ةوت.98بٕسبت حٍّه 

دوار  10ستتكُ بمَّتتت دستتَّت  12,750حّخٍتته رتتةوت ستتراٍة دٌمتتذ  شررركخ الجورردوت للزجرربرح والزى يررع: 

 % ِٓ ردسّاي دٌ ةوت.75.5دِةٍىٌ بٕسبت حٍّه 

 

 ( :2014)وّا ٔكاٍت الشركبد الذليفخ لشركخ سجبير القدس --

 

أٌتتس ستتكُ بمَّتتت دستتَّت رتتَىً دستتةد ٌٍَ  50حّخٍتته رتتةوت ستتراٍة دٌمتتذ   شررركخ ه ررربر للز ررىير العقرربر :

 % ِٓ ردسّاي دٌ ةوت. 50بٕسبت حٍّه 

 

دٍٕتار ستكُ بمَّتت دستَّت 297,368 حّخٍته رتةوت ستراٍة دٌمتذ   :شركخ الرعبيرخ العرثيرخ للمرد بد ال جيرخ

 اي دٌ ةوت.ِٓ ردسّأردٌٔ 

 

ٍَِوْ سكُ بمَّت دسَّت دوار وٕتذً بٕستبت  1.55دٌمذ  حّخٍه رةوت سراٍة شركخ كيى.سي.ري.سي/كودا: 

 % ِٓ ردسّاي دٌ ةوت.43.70حٍّه 

 

ستكُ بمَّتت دستَّت دٍٕتار 1,090,000حّخٍته رتةوت ستراٍة دٌمتذ  شركخ ريفذ فبلي للز رىير واسسرزثمبر: 

 % ِٓ ردسّاي دٌ ةوت.54.5أردٌٔ بٕسبت حٍّه 

 

 

 

 رى يعبد ارثبح

 رى يعبد اسسهم رى يعبد نقديه اجزمبع الهيئخ العب ه صبفي الرثخ رهس المبت المدفىع  السنة

 *** رَىً ٌىً سكُ 5/8/2021 1,854,461 7,000,000 2007

2008 7,000,000 2,725,465 5/9/2028 *** *** 

 *** رَىً ٌىً سكُ 4/10/2028 2,021,010 7,000,000 2009

2010 7,000,000 1,222,058 5/11/2023 *** 42.86% 

2011 10,000,000 406,927 6/12/2018 *** *** 

2012 10,000,000 1,692,956 6/13/2024 14% *** 

2013 10,000,000 610,867 8/5/2014 *** *** 

2014 10,000,000 (2,491,021) 6/16/2015 *** *** 

 

  لمص القىائم المبليخ

 31/12/2014 30/09/2015  لمص المركز المبلي المىدد

 16,517,941 15,870,886 دٌّوشوددث دٌّخذدوٌت

 21,518,089 22,720,962 دٌّوشوددث ضَة دٌّخذدوٌت

 38,036,030 38,591,848 إشّاٌٌ دٌّوشوددث

 20,550,677 20,005,190 دٌّطٍوباث دٌّخذدوٌت

 500,855 450,496 دٌّطٍوباث ضَة دٌّخذدوٌت

 21,051,532 20,455,686 دشّاٌٌ دٌّطٍوباث

 10,000,000 10,000,000 رأ  دٌّاي دٌّذاوع

 2,737,549- (3,791,566) دارباح )دٌخسا ة( دٌّذورة

 15,096,487 16,396,557 نموق دٌّسامَّٓ 

 30/09/2014 30/09/2015  لمص قبئمخ الدخل

  43,602,338  33,480,480 دٌّبَعاث

 (43,155,015) (31,167,307) حىٍفت دٌّبَعاث

  447,323  2,313,173 دشّاٌٌ دٌةبح) دٌةبح دٌخسيٌٍَ(

 (1,469,261) (1,202,423) صااٌ دٌةبح بعذ دٌضةٍبت 

 30/09/2014 30/09/2015  لمص قبئمخ الزدفقبد الوقديخ

  4,071,819  2,691,185 صااٌ دٌخذاك دٌٕمذً ِٓ )دٌّسخخذَ اٌ( دأ طت دٌخ يٍََت
صااٌ دٌخذاك دٌٕمذً ِٓ )دٌّسخخذَ اٌ( دأ طت 

  805,843 (181,846) داسخةّارٍت

 (4,315,914) (2,105,284) صااٌ دٌخذاك دٌٕمذً ِٓ )دٌّسخخذَ اٌ( دأ طت دٌخّوٍٍَت

  561,748  404,055 دٌخيَة اٌ دٌٕمذ و ِا اٌ نىّه

 2014خالت  2015 الرثع الثبلث خالت   لمص الزداوت

 12,693,933 10,296,190 )دوار( Market Capدٌمَّت دٌسولَت ٌٍ ةوت 

 879,827 296,508 دٌّخذدوٌت ذد دألسكُ 

 1,187,894 300,832 لَّت دألسكُ دٌّخذدوٌت )دوار(

 1.14 0.88 د ٍي سعة حذدوي 

 0.75 0.68 ددٔي سعة حذدوي

 0.90 0.73 سعة دإلضضق 

 31/12/2014 30/09/2015 نست  بليخ

 B.V 1.64 1.51دٌمَّت دٌذاخةٍت ٌٍسكُ 

 P/B.V 0.45 0.60دٌمَّت دٌسولَت دٌي دٌمَّت دٌذاخةٍت  

 P/E 2.89 3.56ِىةر دٌةبحَت 

 %55.35 %53.01 دٌّطٍوباث دٌي دٌّوشوددث

 %139.45 %124.76 دٌّطٍوباث دٌي نموق دٌّسامَّٓ

  30/09/2015 30/09/2014 

 ROA -3.12% -3.29%دٌعا ذ  ٍي دٌّوشوددث 

 ROE -7.33% -9.15%دٌعا ذ  ٍي نموق دٌّسامَّٓ 

 GPM 6.91% 1.03%ٔسبت ماِش دٌةبح داشّاٌٌ 

 NPM -3.59% -3.37%ٔسبت ماِش صااٌ دٌةبح 

 EPS (0.120) (0.165)دٌعا ذ  ٍي دٌسكُ )دٍٕار/سكُ(  
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1025الربع الثالث حركة السهم خالل   

 

 نبذة عن شركة سجاير القدس


