
 

 

النتائج السابقة ال  .لشركة المتحدة لألوراق الماليةوفير المعلومات فقط، وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار، يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من اتم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات ت

 التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا 
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  JPHانقذش نهمستحضرات انطبية

 (دوالر أيزٌكً) 2015نهربع انثبنث  انبيبنبت انمبنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبو  رأصضذ شزكخ انمذس نهًضزذضزاد انطجٍخ انًضبهًخ انعبيخ انًذذودح--

ثى انى شزكخ يضبهًخ عبيخ عبو  1975رذىنذ انى شزكخ يضبهًخ خبصخ عبو  ، 9196

 . رًبرس انشزكخ َشبطهب يٍ خالل يزكزهب انزئٍضً ثًذٌُخ انجٍزح.1978

 

يٍ انغبٌبد األصبصٍخ نهشزكخ البيخ يصبَع إلَزبج انًضزذضزاد انطجٍخ و انكًٍبوٌخ،  --

 انزجبرح انعبيخ، انضزٍزاد و انزصذٌز و انًضبهًخ فً االصزثًبراد انًذهٍخ و انخبرجٍخ.

 

 انمشبريع انحبنية: --

% نهشزكخ، يصُع 97.4يصُع انمذس، يصُع ثهضى، شزكخ َهز األردٌ يًهىكخ ثُضجخ 

% نهشزكخ، شزكخ 100انجزائز يًهىكخ ثُضجخ  -انجزائز، شزكخ انمذس فبرو -صىثزودٌى

 % نهشزكخ. 55دار انمهى نهطجبعخ و انزغهٍف يًهىكخ ثُضجخ 

 

 24/04/2013عبدٌخ ثزبرٌخ انغٍز زكخ خالل اَعمبد انهٍئخ انعبيخ راس يبل انش رفعرى --

الزد انهٍئخ انعبيخ انغٍز عبدٌخ هذا ولذ  يهٍىٌ دٌُبر. 6يهٍىٌ دٌُبر ثذال يٍ  12نٍصجخ 

رذىٌم راس يبل انشزكخ انى عًهخ انذوالر ثذال يٍ انذٌُبر ونٍصجخ ثُفش انزبرٌخ انًُعمذح 

كًب رًذ انًىافمخ عهى ثٍع االصهى االضبفٍخ انزً دوالر.  1700600000اس يبل انشزكخ ر

دوالر ثبنعزض عهى شزكبء  1800000000ضبهى فً رفع راس يبل انشزكخ انً ر

اصززارٍجٍٍٍ او طزدهب نهًضبهًٍٍ او يٍ خالل االكززبة انعبو دضت االجزاءاد 

 وانًىافمبد انزصًٍخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 مهخص انقىائم انمبنية

 31/12/2014 30/00/2015 مهخص انمركس انمبني انمىحذ

 31,174,355 33,665,281 انًىجىداد انًزذاونخ

 21,828,187 21,704,895 انًىجىداد غٍز انًزذاونخ

 53,002,542 55,370,176 ادإجًبنً انًىجىد

 12,558,656 11,493,913 انًطهىثبد انًزذاونخ

 5,866,669 6,078,822 انًطهىثبد غٍز انًزذاونخ

 18,425,325 17,572,735 اجًبنً انًطهىثبد

 17,060,000 17,060,000 رأس انًبل انًذفىع

 6,184,972 8,180,955 االرثبح )انخضبئز( انًذورح

 34,151,053 35,596,605 )غٍز شبيم دمىق االلهٍخ( دمىق انًضبهًٍٍ

 30/00/2014 30/00/2015 مهخص قبئمة انذخم

  18,171,876  20,814,142 انًجٍعبد

 (9,889,344) (11,075,870) ركهفخ انًجٍعبد

  8,282,532  9,738,272 اجًبنً انزثخ

  1,292,896  3,190,183 صبفً انذخم انعبئذ نًضبهًً انشزكخ األو 

 30/00/2014 30/00/2015 مهخص قبئمة انتذفقبت اننقذية

  2,899,445  560,992 صبفً انزذفك انُمذي يٍ )انًضزخذو فً( االَشطخ انزشغٍهٍخ
صبفً انزذفك انُمذي يٍ )انًضزخذو فً( االَشطخ 

 (1,023,652) (1,376,157) االصزثًبرٌخ

 (1,734,267) (1,539,312) انزًىٌهٍخصبفً انزذفك انُمذي يٍ )انًضزخذو فً( االَشطخ 

  141,526 (2,354,477) انزغٍز فً انُمذ و يب فً دكًه

 2014خالل  2015انربع انثبنث خالل  مهخص انتذاول

 29,002,000 30,537,400 انمًٍخ انضىلٍخ نهشزكخ )دوالر(

 1,173,555 826,609 عذد األصهى انًزذاونخ

 2,201,025 1,413,667 لًٍخ األصهى انًزذاونخ )دوالر(

 2.06 1.83 اعهى صعز رذاول 

 1.55 1.60 ادَى صعز رذاول

 1.70 1.79 صعز اإلغالق 

 13/31/1132 30/00/2015 نسب مبنية

 B.V 2.09 2.00انمًٍخ انذفززٌخ نهضهى 

 P/B.V 0.86 0.85انمًٍخ انضىلٍخ انى انمًٍخ انذفززٌخ  

 P/E 20.81 19.77يكزر انزثذٍخ 

 %34.76 %31.74 ىثبد انى انًىجىدادانًطه

 %53.95 %49.37 انًطهىثبد انى دمىق انًضبهًٍٍ

  30/00/2015 11/00/1132 

 ROA 5.76% 2.53%انعبئذ عهى انًىجىداد 

 ROE 8.96% 3.61%انعبئذ عهى دمىق انًضبهًٍٍ 

 GPM 46.79% 45.58%َضجخ هبيش انزثخ االجًبنً 

 NPM 15.33% 7.11%َضجخ هبيش صبفً انزثخ 

  EPS 0.187  0.076انعبئذ عهى انضهى )دوالر/صهى(  

 تىزيعبت ارببح

 همتىزيعبت االس تىزيعبت نقذية اجتمبع انهيئة انعبمة صبفي انربح رأش انمبل انمذفىع انسنة انعمهة

 دينبر 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%  *** 

1133 للربع الثالث حركة السهم خالل   

 

 نبذة عن القدس للمستحضرات الطبية
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