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شركة مطاحن القمح الذهبية ()GMC
ملخص البيانات المالية خالل الربع األول 8102
Research Department
Tel: 00970-2-2423090
research@united.ps

بيانات السهم :
)(JOD

سعر االغالق *

0.85

القيمة السوقية

17.98M

اعلى سعر 08/اسبوع
ادنى سعر 08/اسبوع
اسهم الحرة %
مكرر الربحية ()P/E
القيمة الدفترية ()B.V
القيمة السوقية  /القيمة الدفترية
توزيعات النقدية /القيمة السوقية

0.97
0.77
%87870
8.59
1.08
0.79
-

نبذة عن الشركة:
تأسست شركة مطاحن القمح الذهبية ( )GMCفي العام  ،5991وتم إدراج أسهم  GMCفي بورصة فلسطين بتاريخ
 .17/05/2005فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 15,000,000دينار اردني.
ملخص األداء المالي:
تشير بيانات شركة مطاحن القمح الذهبية ( )GMCكما في  8352\31\15إلى أن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد
بلغت 170,165دينار اردني  ،مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  251,003دينار اردني للفترة نفسها من العام
 8352بانخفاض بلغت نسبته  .-32.21%أما مجموع الموجودات فقد بلغ  22,889,980دينار أردني بعد أن كان
 22,209,963دينار اردني في نهاية العام  8352بارتفاع بلغت نسبته  .3.06%وبلغ مجموع المطلوبات 6,698,411
دينار اردني بعد أن كان  6,172,617دينار اردني نهاية العام  8352بارتفاع بلغت نسبته .8.52%أما مجموع حقوق
الملكية فقد بلغ 16,216,069دينار اردني بعد أن كان  16,061,846دينار اردني في نهاية العام  8352بارتفاع بلغت
نسبته .0.96%
ملخص أداء السهم:
أغلق سهم شركة مطاحن القمح الذهبية ( )GMCخالل الربع األول 8102على  1820دينار اردني  ،حيث بلغ حجم
التداول عليه  512,097سهم بقيمة  627,066.17دينار .تشكل األسهم الحرة نسبة  %27.75من مجموع األسهم
المكتتبة.

*السعر كما في تاريخ 2018/03/31

أداء السهم:

مؤشرات المالية

31/03/2018

31/12/2017

التغير %

راس المال المدفوع

15,000,000

15,000,000

0.00%

مجموع الموجودات

22,889,980

22,209,963

3.06%

مجموع المطلوبات

6,698,411

6,172,617

8.52%

0.8

حقوق المساهمين (غير شامل حقوق االقلية)

16,216,069

16,061,846

69.0%

0.7

االرباح (الخسائر) المدورة

441,430

288,282

21935%

31/03/2018

31/03/2017

التغير %

صافي المبيعات

2,138,491

2,943,314

-27.34%

1
0.9

3/3/2018

2/3/2018

1/3/2018

كبار المساهمين
ك:
18.35%
12.40%

13.72% 13.72%

تكلفة المبيعات

-1,689,363

-2,604,566

12933%

الربح من العمليات

260,326

129,603

100.86%

الربح قبل الضريبة

210,017

266,950

-21.33%

صافي الدخل

170,165

251,003

-32.21%

5.00%

العائد على السهم EPS

0.01

0.071

-32.21%

0.00%

العائد على الموجودات ROA

0.74%

1.13%

-34.22%

العائد على حقوق المساهمين ROE

1.05%

1.56%

32.85%-

المطلوبات الى الموجودات

29.26%

28%

5.29%

نسبة هامش صافي الربح

7.96%

9%

-6.69%

20.00%
15.00%
10.00%

**كما في 8107/08/10
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جدول توزيعات األرباح

توزيعات ارباح
السنة

تاريخ قرار الهيئة العامة

توزيعات نقدية

توزيعات االسهم

8108

00/04/2013

0%

***

2013

84/04/2014

***

***

2014

88/04/2015

***

***

2015

04/00/2016

***

***

2016

82/04/2017

***

***

2017

80/04/2018

***

***

اخبار الشركة

 مطاحن القمح الذهبي )(GMCتعقد اجتماع مجلس ادراتها في  ، 85-30-8352و لم يتم االتفاق علىتوزيع ارباح نقدية او توزيعات اسهم.
 تراجعت أرباح شركة مطاحن القمح الذهبي ( ،)GMCالمدرجة ببورصة فلسطين ،في الربع األول منالعام الجاري ،بنسبة  ،%18.8على أساس سنوي .وأوضحت الشركة في بيان للبورصة ،أنها حققت
أرباحا ً بقيمة  523.8ألف دينار أردني ( 819.1ألف دوالر) ،مقابل أرباح بقيمة  815ألف دينار أردني
( 111ألف دوالر) في الربع األول من العام الماضي .وأظهرت القوائم المالية غير المدققة ،زيادة
مصروفات الشركة في الربع األول من  ،8352لتصل إلى  8.3.1ألف دينار ،مقابل مصروفات بقيمة
 589..ألف دينار في الربع األول من .8352
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