
 

 

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

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

 

  JPH القدس للمستحضرات الطبية

 (دوالر أمريكي) 6102 االولية لعام البيانات المالية 

 

 

 

 

 

عام  تأسست شركة القدس للمستحضرات الطبية المساهمة العامة المحدودة--

ثم الى شركة مساهمة عامة عام  6991تحولت الى شركة مساهمة خاصة عام  ، 9691

 . تمارس الشركة نشاطها من خالل مركزها الرئيسي بمدينة البيرة.6991

تعمل الشركة في مجاالت تطوير و تصنيع و تسويق األدوية البشرية و منتجات  --

العناية الشخصية و المنزلية و المنتجات البيطرية و الزراعية، تنتج الشركة أكثر من 

مستحضرا من  612مستحضر دوائي بأشكال صيدالنية مختلفة و كذلك أكثر من  022

 المنتجات األخرى. 

 10/06/6102في مصانع الشركة: كما --

مصنع شركة القدس للمستحضرات الطبية/ فلسطين، مصنع نهر األردن للصناعات 

% من رأس مال 99بنسبة مساهمة  الدوائية/ األردن، مصنع سوبروديم/ الجزائر

شركة دار القلم للطباعة و المصنع، شركة القدس فارم/ الجزائر، مصنع بلسم/ فلسطين، 

 للشركة، مصنع البيطرية/فلسطين.% 11التغليف مملوكة بنسبة 

 09/29/0262عادية بتاريخ الغير ركة خالل انعقاد الهيئة العامة راس مال الش رفعتم --

اقرت الهيئة العامة الغير عادية هذا وقد  مليون دينار. 1مليون دينار بدال من  60ليصبح 

بدال من الدينار تحويل راس مال الشركة الى عملة الدوالر بنفس التاريخ المنعقدة 

كما تمت الموافقة على بيع االسهم دوالر.  6902120222اس مال الشركة وليصبح ر

دوالر بالعرض على  6102220222االضافية التي تساهم في رفع راس مال الشركة الي 

شركاء استراتيجيين او طرحها للمساهمين او من خالل االكتتاب العام حسب االجراءات 

 ة.والموافقات الرسمي

 

 :10/06/6102مجلس اإلدارة: كما في --

 د. محمد مسروجي: رئيس مجلس اإلدارة

د. ابراهيم الطويل: نائب رئيس مجلس اإلدارةد. رنا الحسيني، د. نضال كمال، د. 

هيئة نة دقماق، د. عز الدين أبو ميزر،درويش عسالي، السيد إياد مسروجي، السيدة بثي

 : أعضاء مجلس اإلدارةالحسيني، د. لينا مسروجيالتقاعد الفلسطينية، د. رفيق 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية اجتماع الهيئة العامة صافي الربح رأس المال المدفوع السنة العملة

 دينار اردني
2010 5,000,000 2,030,951 28/04/2011 20% *** 

2011 5,000,000 1,219,226 29/04/2012 10% 20% 

 دوالر أمريكي

2012 8,530,000 301,443 24/04/2013 *** 100% 

2013 17,060,000 2,437,361 24/04/2014 7% *** 

2014 17,060,000 1,749,112  22/04/2015 7% *** 

2015 17,060,000 2,323,431  28/04/2016 8% *** 

 *** *** لم يحدد يعد   3,212,792 18,000,000 2016
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 ملخص القوائم المالية

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

 29,116,648 31,602,209 الموجودات المتداولة

 22,075,584 21,622,110 الموجودات غير المتداولة

 51,192,232 53,224,319 إجمالي الموجودات

 9,241,764 9,159,603 المطلوبات المتداولة

 5,741,577 3,657,334 المطلوبات غير المتداولة

 14,983,341 12,816,937 اجمالي المطلوبات

 17,060,000 18,000,000 رأس المال المدفوع

 6,980,832 8,450,986 االرباح )الخسائر( المدورة

 35,561,227 39,872,123 حقوق المساهمين )غير شامل حقوق االقلية(

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

 25,837,861 25,560,825 المبيعاتصافي 

 13,063,994 12,916,386 تكلفة المبيعات

 12,773,867 12,644,439 اجمالي الربح) الربح التسغيلي(

 2,323,431 3,212,792 صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم 

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

 1,848,283 2,092,156 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية

 (1,636,904) (823,223) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة االستثمارية

 (3,419,566) (1,783,867) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

 (3,208,187) (514,934) التغير في النقد و ما في حكمه

 6102خالل  6102 خالل ملخص التداول

 33,949,400 32,400,000 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 924,455 1,414,976 عدد األسهم المتداولة

 1,594,234 2,584,195 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 2.02 2.00 اعلى سعر تداول 

 1.60 1.64 ادنى سعر تداول

 1.99 1.80 سعر اإلغالق 

 10/06/6102 10/06/6102 نسب مالية

 B.V 2.22 2.08القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 0.81 0.95القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 10.08 14.61مكرر الربحية 

 %29.27 %24.08 المطلوبات الى الموجودات

 %42.13 %32.15 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  10/06/6102 10/06/6102 

 ROA 6.04% 4.54%العائد على الموجودات 

 ROE 8.06% 6.53%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 49.47% 49.44%نسبة هامش الربح االجمالي 

 NPM 12.57% 8.99%نسبة هامش صافي الربح 

 EPS 0.178 0.136العائد على السهم )دوالر/سهم(  

6102خالل حركة السهم   

 

 نبذة عن القدس للمستحضرات الطبية
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