بيت جاال لصناعة األدوية BJP
البيانات المالية للنصف األول ( 6102دوالر أمريكي)
حركة المؤشر خالل النصف األول 5661

ملخص المركز المالي الموحد

6102/12/01

6102/06/00

الموجودات المتداولة

6,845,907

7,079,718

540

الموجودات غير المتداولة
إجمالي الموجودات
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
اجمالي المطلوبات
رأس المال المدفوع
االرباح (الخسائر) المدورة

6,262,507
13,108,414
2,015,629
1,272,200
3,287,829
7,000,000
998,026

5,423,003
12,502,721
1,694,374
1,384,668
3,079,042
5,350,000
2,529,515

530

حقوق المساهمين (غير شامل حقوق االقلية)

9,820,585

9,423,679

ملخص قائمة الدخل

6102/12/01

6102/12/01

صافي المبيعات
تكلفة المبيعات
اجمالي الربح
صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم

3,489,459
)(2,146,606
1,342,853
637,788

3,139,813
)(1,839,153
1,300,660
518,720

ملخص قائمة التدفقات النقدية

6102/12/01

6102/12/01

صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) االنشطة التشغيلية
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) االنشطة االستثمارية
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) االنشطة التمويلية
التغير في النقد و ما في حكمه

1,160,469
)(1,091,809
)(257,017
)(188,357

415,215
)(33,458
)(689,961
)(308,204

خالل النصف االول
6102

خالل 6102

القيمة السوقية للشركة (دوالر)
عدد األسهم المتداولة
قيمة األسهم المتداولة (دوالر)
اعلى سعر تداول
ادنى سعر تداول
سعر اإلغالق

23,695,342
28,439
97,129
3.20
2.10
2.40

15,846,260
53,530
152,046
2.10
2.00
2.10

نسب مالية

6102/12/01

6102/06/00

1.40
1.71
7.52
25.08%
33.48%

1.76
1.19
6.58
24.63%
32.67%

6102/12/01

6102/12/01

4.87%
6.49%
38.48%
18.28%
0.091

4.70%
6.22%
41.42%
16.52%
0.097

ملخص التداول

القيمة الدفترية للسهم B.V
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية P/B.V
مكرر الربحية P/E
المطلوبات الى الموجودات
المطلوبات الى حقوق المساهمين
العائد على الموجودات ROA
العائد على حقوق المساهمين ROE
نسبة هامش الربح االجمالي GPM
نسبة هامش صافي الربح NPM
العائد على السهم (دوالر/سهم) EPS

520
510
500
490
480
3/1/2016
12/1/2016
20/01/2016
28/01/2016
7/2/2016
15/02/2016
23/02/2016
2/3/2016
10/3/2016
20/03/2016
28/03/2016
5/4/2016
13/04/2016
21/04/2016
2/5/2016
11/5/2016
19/05/2016
29/05/2016
6/6/2016
14/06/2016
22/06/2016
30/06/2016

البيانات المالية للنصف األول 3199

ملخص القوائم المالية

نبذة عن بيت جاال لصناعة االدوية
تأسست الشركة في العام  9191من قبل مجموعة من االطباء و الصيادلة الذين تبلورت
لديهم فكرة تأسيس صناعة األدوية في المناطق الفلسطينية المحتلة و ذلك لتقليل االعتماد
على االدوية المستوردة بشكل تدريجي ,فكانت شركة بيت جاال لصناعة األدوية هي اول
شركة منتجة لألدوية في فلسطين.
في عام  3192تم تحويل الشركة من مساهمة خصوصية الى مساهمة عامة تحت رقم
 ,993919291برأس مال قدره  91مليون دينار أردني مقسم الى  91مليون سهم قيمة
األسهم الواحد ديناراً اردنياً ,و قد بلغ رأس المال المدفوع  9,291,111ديناراً اردنياً .و
في تاريخ  99حزيران  3199تم ادراج أسهم الشركة في بورصة فلسطين.
أعضاء مجلس اإلدارة كما في 6102/12/01
السيد نضال سختيان :رئيس مجلس اإلدارة
السيد حمد مصري :نائب رئيس مجلس اإلدارة
السيد نعيم القواسمي ،اآلنسة أنجيل زابورة ،السيد عبد الحكيم فقهاء ،الدكتور أيمن
حسين ،الدكتور سمير حزبون :أعضاء مجلس اإلدارة.
كبار المساهمون:
شركة النواة إلدارة االستثمارات :يملكون أكثر من  %9من أسهم الشركة وعددها
.4,199,314
السيطرة في الشركة:
عدد االسهم التي يمتلكها السيد نضال سختيان و اقربائه من الدرجة األولى بما فيها أسهم
نواة إلدارة االستثمارات قد بلغت  4،998,914سهما و تمثل  %89.21من مجموع
أسهم الشركة.
تمت الموافقة من الهيئة العامة للشركة في  3199/12/31على توزيع أرباح قدرها
 9,149,111دينار منها  %9نقدا و  %21.8أسهم مجانية.

توزيعات ارباح
السنة

رأس المال المدفوع

صافي الربح

2011

4,468,048

2,136,302

2012

4,468,048

2,875,058

2013

5,350,000

520,207

2014

5,350,000

894,735

2015

5,350,000

1,706,893

اجتماع الهيئة العامة

توزيعات نقدية

توزيعات االسهم

تم ادراج سهم شركة بيت جاال لصناعة االدوية بتاريخ
5662/61/61

05/05/2016

6%

30.84%

تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق المالية .النتائج السابقة ال
تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

