
 

 

النتائج السابقة ال  .إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق الماليةة في مجال االستثمار، يحظر تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط، وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصي

 .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية
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  JPHالقدس للمستحضرات الطبية

 (دوالر أمريكي) 1025 للربع األول 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

 

اقامة مصانع إلنتاج المستحضرات الطبية و الكيماوية، من الغايات األساسية للشركة  --

 .التجارة العامة، الستيراد و التصدير و المساهمة في االستثمارات المحلية و الخارجية

 

 

 نهر االردن للصناعات الدوائية في االردن القدس للمستحضرات الطبية تملك شركة --

وشركة سوبردريم في  %(611) تملك شركة القدس فارم في الجزائركما انها  %(99)

 . 3162كما في نهاية %( 99) الجزائر

 

 

عادية بتاريخ الغير ركة خالل انعقاد الهيئة العامة راس مال الش رفعتم --

اقرت الهيئة هذا وقد  .مليون دينار 1مليون دينار بدال من  63ليصبح  39/19/3162

تحويل راس مال الشركة الى عملة الدوالر بنفس التاريخ العامة الغير عادية المنعقدة 

كما تمت الموافقة . دوالر 6901110111اس مال الشركة بدال من الدينار وليصبح ر

 6101110111على بيع االسهم االضافية التي تساهم في رفع راس مال الشركة الي 

اء استراتيجيين او طرحها للمساهمين او من خالل االكتتاب دوالر بالعرض على شرك

 .العام حسب االجراءات والموافقات الرسمية

  

 

 

 

 ملخص القوائم المالية

 12/21/1022 12/01/1025 ملخص المركز المالي الموحد

 31,174,355 32,437,615 الموجودات المتداولة

 22,828,187 21,849,710 الموجودات غير المتداولة

 54,002,542 54,287,325 إجمالي الموجودات

 12,558,656 13,297,946 المطلوبات المتداولة

 5,866,669 5,708,329 المطلوبات غير المتداولة

 18,425,325 19,006,275 اجمالي المطلوبات

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

 6,184,972 7,133,068 المدورة( الخسائر)االرباح 

 34,151,053 34,931,815 (غير شامل حقوق االقلية)حقوق المساهمين 

 12/01/1022 12/01/1025 ملخص قائمة الدخل

  4,823,322  6,966,447 المبيعات

 (2,583,366) (3,383,421) تكلفة المبيعات

  1,953,486  3,102,140 (الربح التسغيلي) اجمالي الربح

 (267,179)  896,208 صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم 

 12/01/1022 12/01/1025 ملخص قائمة التدفقات النقدية

  796,413 (1,140,602) االنشطة التشغيلية( المستخدم في)صافي التدفق النقدي من 

 (75,844) (739,452) االنشطة االستثمارية( المستخدم في)التدفق النقدي من  صافي

 (130,718) (162,483) االنشطة التمويلية( المستخدم في)صافي التدفق النقدي من 

  589,851 (2,042,537) التغير في النقد و ما في حكمه

 1022خالل  1025خالل الربع األول  ملخص التداول

 29,002,000 30,708,000 (دوالر)السوقية للشركة القيمة 

 1,173,555 262,092 عدد األسهم المتداولة

 2,201,025 441,941 (دوالر)قيمة األسهم المتداولة 

 2.06 1.80 اعلى سعر تداول 

 1.55 1.60 ادنى سعر تداول

 1.70 1.80 سعر اإلغالق 

 12/01/1022 12/01/1025 نسب مالية

 B.V 2.05 2.00القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 0.88 0.85القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 17.48 16.50مكرر الربحية 

 %34.12 %35.01 المطلوبات الى الموجودات

 %53.95 %54.41 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  12/01/1025 12/01/1022 

 ROA 1.65% -0.49%العائد على الموجودات 

 ROE 2.57% -0.73%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 44.53% 40.50%نسبة هامش الربح االجمالي 

 NPM 12.86% -5.54%نسبة هامش صافي الربح 

 EPS 0.053  (0.016)(  سهم/دوالر)العائد على السهم 

 توزيعات ارباح

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

 دينار أردني

2006 4,470,000 1,449,789 27/03/2007 10% *** 

2007 4,470,000 1,450,756 28/04/2008 15% *** 

2008 5,000,000 1,538,755 23/04/2009 15% *** 

2009 5,000,000 1,155,120 29/04/2010 12% *** 

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 1,835,399  22/04/2015 7%  *** 

5102الربع األول حركة السهم خالل   

 

للمستحضرات الطبية نبذة عن القدس  
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