
 

 

تائج السابقة ال الن .ة 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 توصي

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

 (دوالر أمريكي) 5102للربع االول البيانات المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و تتضمن نشاطاتها في عقد التأسيس  صناعة و بيع و توزيع و  6891تأسست الشركة عام --

 الكيماويات و المواد البيطرية.تصدير و استيراد األدوية و مواد التجميل و 

، حصلت الشركة على شهادة التصنيع الجيد االوروبية 8009خالل الربع األول من عام --

GMP  من وزارة الصحة االلمانية التي أتاحت للشركة تسويق منتجاتها في أسواق االتحاد

من قبل  GMP األوروبي، كما حصلت على شهادة التصنيع الجيد الفلسطينية. و جددت شهادة 

 سنوات أألخرى. 3وزارة الصحة األلمانية لمدة 

تقوم الشركة بتصنيع األدوية البشرية بأشكالها المختلفة و التي تتمثل بالحبوب، و --

الكبسوالت، و الكريمات و السوائل. كذلك تصنع العالجات البيطرية و يتم تسويق منتجات 

 الشركة في السوق المحلي و الخارج. 

فلسطين بتأسيس شركة فارماكير بريميوم في مالطا، و هي شركة  –كة دار الشفاء قامت شر--

مليون سهم. و نسبة ملكية  80المال المصرح به هو  أسمتخصصة بالصناعات الدوائية، و ر

من المصنع العراقي لألدوية  %60. و قامت شركة فارماكير بريميوم بشراء %19دار الشفا 

دوية في العراق مما سيتيح لها دخول السوق العراقي و الذ  هو في بغداد و هو أول مصنع لأل

 من أكبر و أوعد الـأسواق العربية.

 :36/68/8063أما ما يخص كبار المساهمين في الشركة كما في --

، السادة بنك فلسطين  %68.98، الصيدلي باسم خور  %83.36 –السيد ميخائيل فيرتز 

9.95%. 

 

 توزيعات ارباح

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

 شيقل إسرائيلي

2006 9,241,416 3,066,448 

 تم إدراج شركة دار الشفاء

 في بورصة فلسطين 

 83/05/8063ابتداءا من  

2007 27,370,000 3,720,769 

2008 29,459,397 4,305,425 

2009 29,459,397 5,289,633 

2010 34,764,720 5,580,030 

2011 34,764,720 7,265,921 

 دوالر أمريكي

2012 8,462,623 2,027,972 23/04/2013 8% *** 

2013 8,462,623 2,117,685 9/6/2014 8% *** 

 66/09/8069لم يحدد حتى تاريخ  1,746,987 8,462,623 2014

 

 

 ملخص القوائم المالية

 10/05/5102 10/11/5102 ملخص المركز المالي الموحد

 15,060,413 16,753,677 الموجودات المتداولة

 23,367,554 23,499,505 الموجودات غير المتداولة

 38,427,967 40,253,182 إجمالي الموجودات

 9,790,146 10,328,979 المتداولةالمطلوبات 

 7,794,906 8,202,650 المطلوبات غير المتداولة

 17,585,052 18,531,629 اجمالي المطلوبات

 8,462,623 8,462,623 رأس المال المدفوع

 3,136,520 4,159,492 االرباح )الخسائر( المدورة

 20,842,915 21,721,553 حقوق المساهمين 

 10/11/5102 10/11/5102 ملخص قائمة الدخل

  4,294,852  4,400,016 المبيعات

 (2,531,579) (2,344,319) تكلفة المبيعات

  1,763,273  2,055,697 اجمالي الربح) الربح التسغيلي(

  746,063  1,022,972 صافي الدخل 

 10/11/5102 10/11/5102 ملخص قائمة التدفقات النقدية

  302,020  734,653 التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيليةصافي 

 (1,412,734) (572,615) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة االستثمارية

  944,634  101,255 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

 (166,080)  263,293 التغير في النقد و ما في حكمه

 5102خالل  5102خالل الربع األول  ملخص التداول

 31,650,210 30,973,200 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 221,231 55,387 عدد األسهم المتداولة

 848,367 203,607 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 4.18 3.74 اعلى سعر تداول 

 3.71 3.65 ادنى سعر تداول

 3.74 3.66 اإلغالق سعر 

 10/05/5102 10/11/5102 نسب مالية

 B.V 2.57 2.46القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 1.43 1.52القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 17.43 17.81مكرر الربحية 

 %45.76 %46.04 المطلوبات الى الموجودات

 %84.37 %85.31 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  10/11/5102 10/11/5102 

 ROA 2.54% 1.79%العائد على الموجودات 

 ROE 4.71% 3.41%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 46.72% 41.06%نسبة هامش الربح االجمالي 

 NPM 23.25% 17.37%نسبة هامش صافي الربح 

  EPS 0.12  0.09العائد على السهم )دوالر/سهم(  

5102الربع األول خالل  المؤشرحركة   

 

الشفاء لصناعة األدويةدار نبذة عن   
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