
 

 

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

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

 (JCC) شركة سجائر القدس

  (أردني)دينار  6102  االولية لعام البيانات المالية

 

 

 

 

  

للميالد من قبل نخبة من الشخصيات الفلسطينية وعلى  4691اسست الشركة عام ت --

رأسهم المرحوم مصطفى محمد العلمي وكان الغرض من وراء تاسيسها هو العمل في 

مجال التصنيع وان تكون هذه الشركة المنتجة ذات صبغة وطنية رائدة ومميزة سواء في 

الفلسطينية ، وان تشكل دخال قوميا وطنيا عن عمليات االنتاج او تشغيل االيدي العاملة 

 .جطريق منافسة االصناف المشابهة واالجنبية التي يتم استيرادها من الخار

 

نذ تاسيس الشركة عمل القائمون عليها وفق القوانين السارية التي تطبق على قطاع م --

 التصنيع واالنتاج اضافة الى القوانين الخاصة بالعمال والموظفين

 

عامل وموظف  0333عمل بالشركة منذ تاسيسها وحتى يومنا هذا ما يزيد عن --

. فرد من افراد المجتمع ، وحاليا تضم اكثر 40333فلسطيني وقد قاموا باعالة اكثر من 

 موظف وعام 033من 

 

 04/41/1349أعضاء مجلس اإلدارة: كما في --

 : رئيس مجلس اإلدارةد.محمد مصطفى العلمي 

 : نائب رئيس مجلس اإلدارةعيسى مصطفى العلمي السيد 

: أعضاء  ايوب رباح , السيد وليد الجابر , السيد سليم هاسم , السيد  ا ,السيد سالم حناني

 مجلس اإلدارة

 

 

 

 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه الهيئة العامهاجتماع  صافي الربح رأس المال المدفوع السنة

 *** شيكل لكل سهم 10/4/2010 2,021,010 7,000,000 2009

2010 7,000,000 1,222,058 11/5/2011 *** 42.86% 

2011 10,000,000 406,927 12/6/2012 *** *** 

2012 10,000,000 1,692,956 13/6/2013 14% *** 

2013 10,000,000 628,003 5/8/2014 *** *** 

2014 10,000,000 (2,529,497) 16/6/2015 *** *** 

2015 10,000,000 18,671 20/6/2016 *** *** 

 *** *** لم يحدد بعد 62,909 10,000,000 2016
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 ملخص القوائم المالية

 10/06/6102 10/06/6102 ملخص المركز المالي الموحد

 16,348,698 17,613,246 الموجودات المتداولة

 22,265,481 23,489,595 الموجودات غير المتداولة

 38,614,179 41,102,841 إجمالي الموجودات

 15,388,107 17,572,784 المطلوبات المتداولة

 1,144,137 1,019,428 المطلوبات غير المتداولة

 16,532,244 18,592,212 اجمالي المطلوبات

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

 1,842,559 1,844,804 االرباح )الخسائر( المدورة

 18,323,791 18,691,821 حقوق المساهمين 

 10/06/6102 10/06/6102 ملخص قائمة الدخل

 37,620,707 36,669,530 صافي المبيعات

 (36,466,554) (35,419,303) تكلفة المبيعات

 1,154,153 1,250,227 التشغيلي(اجمالي الربح )الربح 

 18,671 62,909 صافي الربح بعد الضريبة 

 10/06/6102 10/06/6102 ملخص قائمة التدفقات النقدية

 2,222,045 698,348 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية

 340,533 (1,362,379) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة االستثمارية

 (2,729,358) 1,279,494 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

 (166,780) 615,463 التغير في النقد و ما في حكمه

 6102خالل  6102  خالل ملخص التداول

 10,296,190 9,873,059 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 393,867 834,762 عدد األسهم المتداولة

 400,002 826,566 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 0.88 0.75 اعلى سعر تداول 

 0.68 0.65 ادنى سعر تداول

 0.73 0.70 سعر اإلغالق 

 10/06/6102 10/06/6102 نسب مالية

 B.V 1.87 1.83القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 0.37 0.40القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 111.27 390.98مكرر الربحية 

 %42.81 %45.23 المطلوبات الى الموجودات

 %90.22 %99.47 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  10/06/6102 10/06/6102 

 ROA 0.15% 0.05%العائد على الموجودات 
 ROE 0.34% 0.10%العائد على حقوق المساهمين 
 GPM 3.41% 3.07%نسبة هامش الربح االجمالي 

 NPM 0.17% 0.05%نسبة هامش صافي الربح 
 EPS 0.006 0.002العائد على السهم )دينار/سهم(  
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6102خالل السهم حركة   

 

شركة سجائر القدسنبذة عن   


