
Tel:  00970-2-2423090 >  Fax: 00970-2-2423091  >   El-Bireh,Al-Madaen Street, Masrouji Bldg.  > URL: www.United.ps 

 المتـحـدة لـألوراق المـاليــة

United Securities Co. 
 

 

  

 

 : لشركةانبذة عن    

 بتاريخ في بورصة فلسطين  الشركةأسهم  إدراجوتم  ،1970عام ( BJP)األدوية  لصناعة جاال  بيت شركة تتأسس 
 .  أردنيدينار  7,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع   03/05/2015

 
 ملخص األداء المالي: 

 بعد الفترة أرباح صافي  أن   إلى 2019\09\ 30 في المنتهية التسعة الشهور فترة عن األدوية لصناعة جاال بيت بيانات تشير

 نفسها للفترة أردني دينار  611,371 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة أردني، دينار 905,218  بلغت قد الضريبة

 كان أن بعد أردني دينار 17,124,401 بلغ فقد الموجودات  مجموع أم ا%. 48.06 نسبته بلغت بارتفاع 2018 العام من

  4,371,353 المطلوبات  مجموع وبلغ%. 10.46  نسبته بلغت بارتفاع 2018 العام نهاية في أردني دينار 15,502,743

  حقوق مجموع أما%. 13.33 نسبته بلغت بارتفاع 2018 العام نهاية أردني دينار 3,857,356 كان أن بعد أردني دينار

 بلغت بارتفاع 2018 العام نهاية في أردني دينار 11,645,387 كان أن بعد أردني دينار 12,753,048 بلغ فقد الملكية

 %. 9.51 نسبته

   :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم التداول   ،أردنيدينار  2.41على  2019الربع الثالث لعام نهاية  بيت جاال لصناعة االدويةشركة أغلق سهم 

 من مجموع األسهم المكتتبة.  %20.20نسبة . تشكل األسهم الحرة  دوالر امريكي  58,665سهم بقيمة   17,219عليه 
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 التغير % 31.12.2018 30.09.2019 مؤشرات المالية

 %0.00 7,000,000 7,000,000 راس المال المدفوع 

 %10.46 15,502,743 17,124,401 الموجودات مجموع 

 %13.33 3,857,356 4,371,353 مجموع المطلوبات 

 %9.51 11,645,387 12,753,048 المساهمين  حقوق 

 %25.51- 1,632,018 1,215,671 االرباح )الخسائر( المدورة
 

  % التغير 30.09.2018 30.09.2019

 %20.91 5,106,829 6,174,848 المبيعات

 %18.99 3,468,142- 4,126,844- تكلفة المبيعات

 %24.98 1,638,687 2,048,004 اجمالي الربح

 %48.06 660,942 978,614 الربح قبل الضريبة

 %48.06 611,371 905,218 صافي الربح 

.EPS 0.129 0.087 48العائد على السهم    82 % 

 ROA 6.23% 8.25% -24.48%العائد على الموجودات 

.ROE 8.36% 11.34% -26العائد على حقوق المساهمين  82 % 

 %2.61 %24.88 %25.53 المطلوبات الى الموجودات 

 %22.47 %11.97 %14.66 نسبة صافي هامش الربح

(JOD)  

 سعر االغالق *  2.41

23.8M  القيمة السوقية 
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 خالل الفترة اعلى سعر/

 خالل الفترة ادنى سعر/
 اسهم الحرة %  

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية  

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية 

 30.09.2019السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 12/2018/ 31كبار المساهمين كما في  

 (BJP) األدوية لصناعة جاال بيت شركة

 2019\ 09\30  في المنتهية األولى التسعة  للشهور  المالية البياناتملخص 

 

  األرباح أثر  ألخذ  وذلك ،2019 الربع الثالث األرباح  من السهم حصة  لها ويضاف  2018 للربع الثالث األرباح  من السهم حصة منها مطروح  2018 لعام  السنوية األرباح من السهم حصة على باالعتماد الربحية مكرر  احتساب  يتم* 

 سنوي.   أساس *تم احتساب العائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين على . 4 اخر في
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   األرباحجدول توزيعات 

 

 توزيعات األرباح  

 توزيعات األسهم  توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة السنة 

2015 05/05 /2016  6% 30% .84 

2016 03/05 /2017  15% *** 

2017 25/04 /2018  15% *** 

2018 18/04 /2019  15% *** 

 

 اخبار الشركة  

%  15 بنسبة نقدية أرباح توزيعب  أبريل 18 الموافق الخميس يوم  بيت جاال لصناعة االدويةاقرت الهيئة العامة لشركة  -

 .  2018على المساهمين عن السنة المالية  األسمية األسهم قيمة من

 


