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 :الشركةنبذة عن           

فلسطين في بورصة  JPHوتم إدراج أسهم  ،9191ي العام ف( JPHشركة القدس للمستحضرات الطبية )تأسست  

 .دوالر امريكي 18,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  20/01/1997. بتاريخ

 ملخص األداء المالي:

 بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 8392\31\19 في كما( JPHشركة القدس للمستحضرات الطبية ) بيانات تشير 

دوالر  999119121 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة امريكي،دوالر   1,182,288 لغتب قد الضريبة

 بلغ فقد الموجودات مجموع اأم  . (%25.83) نسبته بلغت بانخفاض 8392 العام من نفسها للفترةامريكي 

 نسبته بلغت بارتفاع 8392 العام نهاية في دوالر امريكي 61,625,755 كان أن بعد دوالرا ريكي 62,652,758

 نهاية دوالر امريكي 12,237,751ن كا أن بعد  دوالر امريكي 12,109,427    المطلوبات مجموع وبلغ. 1.67%

 أن بعددوالر امريكي 49,700,998  بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما 0  %50.1 نسبته بلغت بانخفاض 8392 العام

 0 %2.40 نسبته بلغتبارتفاع  8392 العام نهاية مريكي فيادوالر  48,536,927 كان

 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ  ، امريكي دوالر 3.31على 8102 األولخالل الربع ( JPHشركة القدس للمستحضرات الطبية ) أغلق سهم 

من مجموع  %72840دوالر. تشكل األسهم الحرة نسبة 1,159,364.11 سهم بقيمة  342,150حجم التداول عليه 

  األسهم المكتتبة. 

 

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

 %0.00  0001110111  0001110111 راس المال المدفوع 

 %1.67 61,625,755 62,652,758 مجموع الموجودات 

%50.1- 12,237,751 12,109,427 مجموع المطلوبات   

حقوق المساهمين )غير شامل حقوق 

 االقلية(

49,700,998 48,536,927 2.40% 

 %9.33 12,674,550 13,856,838 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  31/03/2017 31/03/2018  

 %0.38 7,300,106 7,327,804 صافي المبيعات 

6232226,3- تكلفة المبيعات    -623,52233  3.63% 

 %2.61- 628332833 6243523,3 مجمل الربح 

ربح الفترة قبل اإليرادات والمصاريف 

 األخرى 

,23,32333 ,2,352333 -25.77% 

 %25.96- 23342453, 1,190,386 الربح قبل الضريبة 

 %25.83- ,25,62,8, 1,182,288 صافي الدخل 

 EPS 0.066 3838, -25.83%العائد على السهم   

ROA 1.89% 95.2%د على الموجودات العائ  -27.04% 

ROE 2.38% 8593%العائد على حقوق المساهمين   -27.57% 

 %2.67- %19.86 %19.33 المطلوبات الى الموجودات

%98532 %16.13 نسبة هامش صافي الربح   -26.11% 

(USD)  

 سعر االغالق * 3.31

59.58M القيمة السوقية 
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72840% 
9.71 
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0814% 

 اسبوع 28اعلى سعر/

 اسبوع 28ادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 31/03/23,8السعر كما في تاريخ *

 
 

 بيانات السهم: 
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  األرباحجدول توزيعات 

 

 

 

 JPH اخبار

(، المدرجة ببورصة فلسطين، يوم الخميس JPHقرت عمومية شركة القدس للمستحضرات الطبية )ا -

أن التوزيعات  ،.وأوضحت الشركة8392، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 89/30/8392الموافق 

نفس  وهيمليون دوالر،  9.2سنتات للسهم، بقيمة إجمالية  93من رأس المال، بواقع  %93النقدية بنسبة 

مليون سهم، بقيمة  92موزعاً على  دوالر،مليون  92.ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 8399التوزيعات لعام 

 8 اسمية دوالر للسهم

 توزيعات ارباح

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

دينار 
 أردني

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 1,749,112 22/04/2015 7% *** 

2015 17,060,000 2,323,431 28/04/2016 8% *** 

2016 18,000,000 3,105,429 27/04/2017 10% *** 

 2017 18,000,000 6,186,852 26/04/2018 10% *** 


