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 :الشركةنبذة عن  

    بتاريخفلسطين في بورصة  BJPوتم إدراج أسهم  ،0791في العام  (BJPبيت جاال لصناعة االدوية ) شركةتأسست  

 .دينار اردني 7,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  .03/05/2015

 ملخص األداء المالي:

 قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 8102\11\10 في كما (BJPبيت جاال لصناعة االدوية ) شركة  بيانات تشير 

 العام من نفسها للفترة دينار اردني  88,949 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة ، دينار اردني 82,599 بلغت

 كان أن بعد أردنيدينار 17,127,252 بلغ فقد الموجودات مجموع اأم  . %7.14- نسبته بلغت بانخفاض 8109

 4,832,840    المطلوبات مجموع وبلغ. %1.39 نسبته بلغت بارتفاع 8109 العام نهاية في أردنيدينار  16,892,768

 الملكية حقوق مجموع أما%9.10   نسبته بلغتبارتفاع  8109 العام نهاية دينار اردني4,503,658ن كا أن بعد  دينار اردني

- نسبته بلغت بانخفاض 8109 العام نهاية في دينار اردني 12,389,110 كان أن بعد دينار اردني 12,294,412  بلغ فقد

0.76% . 

 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم  ، دينار اردني  84.1على 8102 األولخالل الربع  (BJPبيت جاال لصناعة االدوية )شركة  أغلق سهم 

من مجموع األسهم  %20.17. تشكل األسهم الحرة نسبة دينار اردني 0221820482 سهم بقيمة  49,740التداول عليه 

  المكتتبة. 

 

 :السهم أداء
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 التغير %  31/12/2017 31/03/2018 مؤشرات المالية 

 راس المال المدفوع 
111,0111  111,0111  0.00% 

  الموجوداتمجموع 
17,127,252 16,892,768 1.39% 

 مجموع المطلوبات 
4,832,840 4,503,658 0420% 

 حقوق المساهمين )غير شامل حقوق االقلية(

12,294,412 12,389,110 -0.76% 
 االرباح )الخسائر( المدورة

2,212,687 2,154,867 2.68% 
 التغير %  31/03/2017 31/03/2018  

 %6.91- 1,637,281 1,524,137 المبيعات 

 %17.04- 525,427 435,889 مجمل الريح

 %7.14- 96,161 89,296 الربح قبل الضريبة 

 %7.14- 88,949 82,599 صافي الدخل 

 EPS 0.012 0.013 -7.69%العائد على السهم   

 ROA 0.48% 0.53% -8.41%العائد على الموجودات 

 ROE 0.67% 0.72% -6.42%العائد على حقوق المساهمين 

 %5.84 %26.66 %28.22 المطلوبات الى الموجودات

 %0.25- %5.43 %5.42 نسبة هامش صافي الربح 

2.385

2.39

2.395

2.4

2.405

1/10/2018 2/10/2018 3/10/2018

(JOD)  

 سعر االغالق * 2.40

M23.69 القيمة السوقية 

2.40 
2.39 

20.17% 
10.21 

1.77 
1.36 

6.25% 

 اسبوع 28اعلى سعر/

 اسبوع 28ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

  (P/Eمكرر الربحية )
 (B.V)القيمة الدفترية 

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/03/2018السعر كما في تاريخ *

 
 

75.27%
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يان نضال سخت/ السيد
وأقرباه

 بيانات السهم : 

 كبار المساهمين : 

 (BJP) بيت جاال لصناعة االدويةشركة 

 8102 األولالمالية خالل الربع ملخص البيانات 

 

كبار المساهمين 

 ك:

20/08/8100كما في  ** 
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  األرباحجدول توزيعات 

 

 الشركة  اخبار

توزيع  ، ، المدرجة ببورصة فلسطين (BJPبيت جاال لصناعة االدوية ) قرت عمومية شركة ا -

أن التوزيعات لشركة، في بيان للبورصة، .وأوضحت ا8109أرباح نقدية على المساهمين عن عام 

 من قيمة السهم األسمية. %00بنسبة أي ديناراً اردنياً  0101111ستكون بقيمة النقدية 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية الهيئة العامةتاريخ قرار  السنة

2015 2/02/2016 6% 30% 

2016 3/05/2017 15% *** 

2017 25/04/2018 15% *** 


