
 

 

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

 ثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االست
 

 

0

25,000

50,000

75,000

100,000

2.5

2.75

3

3.25

3.5

1/5/2015 2/5/2015 3/5/2015

trade_volume

  BPCبيرزيث لألدوية 

 (دٔالر أيزٌكً) 5103للربع االول البيبنبت المبلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كشزكت يظاًْت خاصت بزأطًال  1974ػاو  نألدٌٔت بٍزسٌجحأطظج شزكت انمذص --

ًال بزأط 1979ى شزكت يظاًْت ػايت ػاو دٔالر ايزٌكً، حذٕنج إن 150,000

. ٔ فً ػاو 2005حى إدراج انشزكت فً طٕق فهظطٍٍ انًانً ػاو  .دٔالر 500,000

حى حٕسٌغ  2007دٔالر، أيا ػاو  11,000,000حى سٌادة رأطًانٓا نٍصم إنى  2006

دٔالر. كًا ٔسػج  12,100,000أطٓى يجاٍَت ٔ ٌانخانً سٌادة رأطًانٓا نٍصبخ 

أيا ػاو  . 2011ػاو  13,066,145% أطٓى يجاٍَت نٍصبخ رأطًانٓا 7.5انشزكت 

 . 18,502.825ٔصم رأطًال انشزكت إنى  2014

 

حٕطٍغ أطٕالٓا انخصذٌزٌت كًا فً شزق أٔرٔبا ٔ يٍ انغاٌاث األطاطٍت نهشزكت  --

 طٕق رٔطٍا، كًا لايج بؼًم انًخططاث انالسيت نخٕطٍغ أفاق أػًانٓا فً انجشائز.

جٓا ٔ انًذافظت ػهى كًا حؼًم انشزكت بإطخًزار ػهى حذظٍٍ أدائٓا ٔ يزاجؼت َخائ

 اطخثًاراث يظآًٍْا.

 

 

شزكت يٍذكض نهؼُاٌت بانبشزة ٔ انجًال، ٔ حؼذ ْذِ  أطظج شزكت بٍزسٌج نألدٌٔت  --

 انشزكت أدذ أْى شزكاحٓا انخابؼت باإلضافت نشزكت فهظطٍٍ نهطباػت ٔ انُشز.

 

 

 :31/12/2013% يٍ أطٓى انشزكت كًا فً 5يظإًٌْ ًٌخهكٌٕ أكثز يٍ --

% يٍ رأطًال انشزكت، شزكت بُك فهظطٍٍ 5,74بُظبت انظٍذ طالل كاظى َاصز انذٌٍ 

 %.5,11%، إٌاد كاظى َاصز انذٌٍ بُظبت 5,19بُظبت 

 

 

 

 

 ملخص القىائم المبلية

 10/05/5102 10/11/5103 ملخص المركس المبلي المىحذ

 40,301,350 41,234,577 انًٕجٕداث انًخذأنت

 29,462,502 29,381,847 انًٕجٕداث غٍز انًخذأنت

 69,763,852 70,616,424 إجًانً انًٕجٕداث

 10,583,720 9,666,002 انًطهٕباث انًخذأنت

 5,925,614 5,944,160 انًطهٕباث غٍز انًخذأنت

 16,509,334 15,610,162 اجًانً انًطهٕباث

 18,502,825 18,502,825 رأص انًال انًذفٕع

 10,498,731 12,268,612 االرباح )انخظائز( انًذٔرة

 52,985,231 54,722,499 دمٕق انًظاًٍٍْ )غٍز شايم دمٕق االلهٍت(

 10/11/5102 10/11/5103 ملخص قبئمة الذخل

  5,856,537  6,941,691 انًبٍؼاث

 (3,082,605) (3,654,282) حكهفت انًبٍؼاث

  2,773,932  3,287,409 اجًانً انزبخ) انزبخ انخظغٍهً(

  1,422,803  1,769,881 صافً انذخم انؼائذ نًظاًًْ انشزكت األو 

 10/11/5102 10/11/5103 ملخص قبئمة الحذفقبت النقذية

صافً انخذفك انُمذي يٍ )انًظخخذو فً( االَشطت 

 (968,941) (1,054,393) انخشغٍهٍت
انخذفك انُمذي يٍ )انًظخخذو فً( االَشطت صافً 

  67,177  481,631 االطخثًارٌت
صافً انخذفك انُمذي يٍ )انًظخخذو فً( االَشطت 

 - - انخًٌٕهٍت

 (901,764) (572,762) انخغٍز فً انُمذ ٔ يا فً دكًّ

 5102خالل  5103خالل الربع األول  ملخص الحذاول

 61,059,323 59,209,040 انظٕلٍت نهشزكت )دٔالر(انمًٍت 

 919,154 183,298 ػذد األطٓى انًخذأنت

 2,866,609 583,771 لًٍت األطٓى انًخذأنت )دٔالر(

 3.30 3.24 اػهى طؼز حذأل 

 2.92 3.10 ادَى طؼز حذأل

 3.30 3.20 طؼز اإلغالق 

 10/05/5103 10/11/5103 نسب مبلية

 B.V 2.96 2.86انمًٍت انذفخزٌت نهظٓى 

 P/B.V 1.08 1.15انمًٍت انظٕلٍت انى انمًٍت انذفخزٌت  

 P/E 14.55 15.00يكزر انزبذٍت 

 %23.66 %22.11 انًطهٕباث انى انًٕجٕداث

 %31.16 %28.53 انًطهٕباث انى دمٕق انًظاًٍٍْ

  10/11/5103 10/11/5102 

 ROA 2.51% 2.18%انؼائذ ػهى انًٕجٕداث 

 ROE 3.23% 2.67%انؼائذ ػهى دمٕق انًظاًٍٍْ 

 GPM 47.36% 47.36%َظبت ْايش انزبخ االجًانً 

 NPM 25.50% 24.29%َظبت ْايش صافً انزبخ 

  EPS 0.096  0.077انؼائذ ػهى انظٓى )دٔالر/طٓى(  

 جىزيعبت ارببح

 جىزيعبت االسهم جىزيعبت نقذية اجحمبع الهيئة العبمة صبفي الربح رأش المبل المذفىع السنة

2006 11,000,000 1,436,504 4/4/2007 5% *** 

2007 11,000,000 3,746,629 7/4/2008 10% 10% 

2008 12,100,000 3,026,624 25/3/2009 10% *** 

2009 12,100,000 3,532,095 21/4/2010 10% *** 

2010 12,100,000 4,207,664 2/5/2011 12.50% 7.50% 

2011 13,066,145 3,075,471 30/4/2012 10% *** 

2012 18,490,177 5,140,435 9/4/2013 12% *** 

2013 18,502,825 5,431,870 28/4/2014 15% *** 

2014 18,502,825 4,139,611  14/4/2015 17% *** 

5102الربع االول حركة السهم خالل   
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