القدس للمستحضرات الطبية JPH
البيانات المالية االولية لعام ( 1027دوالر أمريكي)
ملخص القوائم المالية
ملخص المركز المالي الموحد

1132/31/13
34,736,022

1132/31/13
31,188,781

الموجودات غير المتداولة

24,974,723

21,781,236

إجمالي الموجودات
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
اجمالي المطلوبات
رأس المال المدفوع
االرباح (الخسائر) المدورة
حقوق المساهمين (غير شامل حقوق االقلية)

59,710,745

52,970,017

6,260,803

8,580,273

4,011,486

4,129,716

10,272,289

12,709,989

18,000,000

18,000,000

12,697,035

8,343,482

48,612,546

39,733,257

1132/31/13
30,083,143

1132/31/13
25,605,534

14,066,984

12,978,062

16,016,159

12,627,472

6,186,852

3,050,959

صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) االنشطة التشغيلية
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) االنشطة االستثمارية
صافي التدفق النقدي من (المستخدم في) االنشطة التمويلية
التغير في النقد و ما في حكمه

1132/31/13
4,856,200

1132/31/13
2,483,558

)(1,918,228

)(897,219

)(3,586,289

)(1,784,381

)(648,317

)(198,042

ملخص التداول

خالل 1132

خالل 1132

58,680,000

32,400,000

3,346,788

1,414,976

7,346,427

2,584,195

3.30

2.00

1.59

1.64

3.26

1.80

1132/31/13
2.70

1132/31/13
2.21

1.21

0.82

9.48

10.62

17.20%

23.99%

21.13%

31.99%

1132/31/13
10.36%
12.73%
53.24%
20.57%
0.344

1132/31/13
5.54%
7.77%
49.32%
11.92%
0.169

الموجودات المتداولة

ملخص قائمة الدخل

صافي المبيعات
تكلفة المبيعات
اجمالي الربح( الربح التسغيلي)
صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم
ملخص قائمة التدفقات النقدية

البيانات المالية االولية لعام 0269

حركة السهم لعام 1132

القيمة السوقية للشركة (دوالر)
عدد األسهم المتداولة
قيمة األسهم المتداولة (دوالر)
اعلى سعر تداول
ادنى سعر تداول
سعر اإلغالق
نسب مالية

القيمة الدفترية للسهم B.V
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية P/B.V
مكرر الربحية P/E
المطلوبات الى الموجودات
المطلوبات الى حقوق المساهمين
العائد على الموجودات ROA
العائد على حقوق المساهمين ROE
نسبة هامش الربح االجمالي GPM
نسبة هامش صافي الربح NPM
العائد على السهم (دوالر/سهم) EPS

أعضاء مجلس اإلدارة كما في 1323121132
رئيس مجلس اإلدارة
د .محمد مسروجي
د.إبراهيم الطويل

نائب رئيس مجلس اإلدارة

د .نضال كمال

عضو مجلس اإلدارة

د.درويش عسالي

عضو مجلس اإلدارة

د .إياد مسروجي

عضو مجلس اإلدارة

االستاذة بثينة دقماق

عضو مجلس اإلدارة

د.عز الدين أبو ميزر

عضو مجلس اإلدارة

نبذة عن القدس للمستحضرات الطبية
-تأسست شركة القدس للمستحضرات الطبية المساهمة العامة المحدودة عام ،6919تحولت الى شركة مساهمة خاصة عام  6991ثم الى شركة مساهمة عامة
عام  .6991تمارس الشركة نشاطها من خالل مركزها الرئيسي بمدينة البيرة.
 -تعمل الشركة في مجاالت تطوير و تصنيع و تسويق األدوية البشرية و منتجاتالعناية الشخصية و المنزلية و المنتجات البيطرية و الزراعية ،تنتج الشركة أكثر
من  022مستحضر دوائي بأشكال صيدالنية مختلفة و كذلك أكثر من 612
مستحضرا من المنتجات األخرى.
-مصانع الشركة:مصنع شركة القدس للمستحضرات الطبية /فلسطين ،مصنع نهر األردن للصناعات
الدوائية /األردن بنسبة  ،%99.9مصنع سوبروديم /الجزائر بنسبة مساهمة %99
من رأس مال المصنع ،شركة القدس فارم /الجزائر بنسبة  ،%622مصنع بلسم/
فلسطين ،شركة دار القلم للطباعة و التغليف مملوكة بنسبة  %11للشركة ،مصنع
البيطرية/فلسطين.
-تم رفع راس مال الشركة خالل انعقاد الهيئة العامة غير العادية بتاريخ 0262/29/09ليصبح  60مليون دينار بدال من  1مليون دينار .هذا وقد اقرت
الهيئة العامة الغير عادية المنعقدة بنفس التاريخ تحويل راس مال الشركة الى عملة
الدوالر بدال من الدينار وليصبح راس مال الشركة  6902120222دوالر .كما تمت
الموافقة على بيع االسهم االضافية التي تساهم في رفع راس مال الشركة الي
 6102220222دوالر بالعرض على شركاء استراتيجيين او طرحها للمساهمين او
من خالل االكتتاب العام حسب االجراءات والموافقات الرسمية.
 -حصلت شركة القدس للمستحضرات الطبية (الشركة االم) خالل عام 0269على اعفاء كلي من ضريبة الدخل للفترة من  6ايار  0261الى  22نيسان .0206
اما شركاتها التابعة فانها تخضع الى نسب الضريبة القانونية المعمول بها في الدول
التي تمارس انشطتها فيها.

توزيعات ارباح
العملة

السنة

دينار
اردني

2010

رأس المال
المدفوع
5,000,000

صافي الربح اجتماع الهيئة توزيعات توزيعات
االسهم
نقدية
العامة
***
20% 28/04/2011 2,030,951

2011

5,000,000

29/04/2012 1,219,226

10%

20%

2012

8,530,000

24/04/2013

***

100%

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

7%

***

د.ماجد الحلو  /هيئية التقاعد الفلسطينية

عضو مجلس اإلدارة

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

7%

***

د.رفيق الحسيني

عضو مجلس اإلدارة

17,060,000 2015

2,323,431

28/04/2016

8%

***

د .لينا بركات مسروجي

عضو مجلس اإلدارة

18,000,000 2016

3,105,429

27/04/2017

10%

***

دوالر
أمريكي

301,443

تم إعداد هذا التقرير من خالل الشركة المتحدة لألوراق المالية لغايات توفير المعلومات فقط ،وال يجب ان تعتبر بمثابة مشورة او توصية في مجال االستثمار ،يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق المالية .النتائج السابقة ال
تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية .ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير .توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.

