
 

 

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  شركة سجاير القدس

  (أردني)دينار  1025األول  للنصفالبيانات المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هي  0691تأسست شركة سجاير القدس في عام -- شركة  ها ال من اجل ، و من اهم الغايات التي تأسست 

شاريع  ية م يام با صديرها والق ها وت ها وتوزيع سجاير وبيع بغ وال عة الت جارة وزرا صناعة وت عاطي  ت

سيارات الال نات واالدوات وال ية والماك ضي واالبن متالك االرا ستثمارية وا ية وا زمةة صناعية وتجار

 الغراضها باالضافة الى الغايات االخرى الواردة في عقد تأسيس الشركة ، 

 :(0104)كما نهاية  لشركة سجاير القدس الشركات التابعة--

 

قدس شركة المستثمرون العرب سجاير ال ني  7,073: تمتلك شركة  نار ارد سمية دي مة ا سهم بقي يون  مل

 من راسمال الشركة. %74.8بنسبة تملك 

سهم بقيمة اسمية شيكل واحد بنسبة  066,666تمتلك شركة سجاير القدس  :سي سي/القدسشركة جي 

 من راسمال الشركة. %66تملك 

ية: جارة الدول تد للت قدس  شركة يوناي سجاير ال شركة  لك  يون 1,960تمت نار  مل سمية دي مة ا سهم بقي

 من راسمال الشركة. %68اردني بنسبة تملك 

يع:  قدس شركة الجندول للتجارة والتوز سجاير ال شركة  لك  سمية  00,721تمت مة ا دوالر  01سهم بقي

 من راسمال الشركة. %72.2امريكي بنسبة تملك 

 

 ( :0104)كما نهاية الشركات الحليفة لشركة سجاير القدس --

 

سرائيلي  21تمتلك شركة سجاير القدس  شركة أزهار للتطوير العقاري: شيكل ا سمية  مة ا سهم بقي ألف 

 من راسمال الشركة.  %21بنسبة تملك 

 

سمية 297,368 تمتلك شركة سجاير القدس  :شركة الرعاية العربية للخدمات الطبية نار سهم بقيمة ا دي

 ال الشركة.من راسمأردني 

 

سجاير شركة كيو.سي.تي.سي/كندا:  قدس تمتلك شركة  ندي  0.22ال سمية دوالر ك مة ا سهم بقي يون  مل

 من راسمال الشركة. %47.71بنسبة تملك 

 

ستثمار:  طوير واال فالي للت فت  قدس شركة ري سجاير ال شركة  لك  سمية 1,090,000تمت مة ا سهم بقي

 من راسمال الشركة. %54.5دينار أردني بنسبة تملك 

 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه صافي الربح رأس المال المدفوع  السنة

 *** شيكل لكل سهم 5/8/2021 1,854,461 7,000,000 2007

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

 *** شيكل لكل سهم 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 *** *** 

 

 ملخص القوائم المالية

 02/21/1022 00/00/1025 ملخص المركز المالي الموحد

 16,517,941 15,229,594 الموجودات المتداولة

 21,518,089 21,140,247 الموجودات غير المتداولة

 38,036,030 36,369,841 إجمالي الموجودات

 20,550,677 19,254,997 المطلوبات المتداولة

 500,855 745,881 المطلوبات غير المتداولة

 21,051,532 20,000,878 اجمالي المطلوبات

 10,000,000 10,000,000 رأس المال المدفوع

 2,737,549- (3,615,711) االرباح )الخسائر( المدورة

 15,096,487 14,638,615 حقوق المساهمين 

 00/00/1022 00/00/1025 ملخص قائمة الدخل

  31,729,449  22,284,411 المبيعات

 (31,368,865) (21,605,187) تكلفة المبيعات

  360,584  679,224 اجمالي الربح) الربح التسغيلي(

 (921,696) (1,035,825) صافي الربح بعد الضريبة 

 00/00/1025 00/00/1025 ملخص قائمة التدفقات النقدية

  326,187 (1,743,356) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة 

  19,538 (80,610) االستثمارية

 (223,746)  2,125,481 التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويليةصافي 

  121,979  301,515 التغير في النقد و ما في حكمه

 1022خالل  1025خالل النصف األول  ملخص التداول

 12,693,933 10,014,103 )دوالر( Market Capالقيمة السوقية للشركة 

 879,827 182,985 عدد األسهم المتداولة

 1,187,894 188,386 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 1.14 0.88 اعلى سعر تداول 

 0.75 0.68 ادنى سعر تداول

 0.90 0.71 سعر اإلغالق 

 02/21/1022 00/06/1025 نسب مالية

 B.V 1.46 1.51القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 0.49 0.60القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 2.81 3.56مكرر الربحية 

 %55.35 %54.99 المطلوبات الى الموجودات

 %139.45 %136.63 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  00/00/1025 00/00/1022 

 ROA -2.85% -2.07%العائد على الموجودات 

 ROE -7.08% -5.49%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 3.05% 1.14%نسبة هامش الربح االجمالي 

 NPM -4.65% -2.90%نسبة هامش صافي الربح 

  EPS (0.171) (0.103)العائد على السهم )دينار/سهم(  
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5102حركة السهم خالل النصف األول   

 

 نبذة عن شركة سجاير القدس


