
 

 

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
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 PHARMACAREدار انشفبء نصنبعة األدوية 

 (دوالر أيزَكٍ) 5102 نهربع انثبنث انبيبنبت انمبنية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و حخضًٍ َشاطاحها فٍ عمذ انخأطُض  صُاعت و بُع و  1896حأطظج انشزكت عاو --

 حىسَع و حصذَز و اطخُزاد األدوَت و يىاد انخجًُم و انكًُاوَاث و انًىاد انبُطزَت.

 

، دصهج انشزكت عهً شهادة انخصُُع انجُذ 2009خالل انزبع األول يٍ عاو --

ذت االنًاَُت انخٍ أحادج نهشزكت حظىَك يُخجاحها فٍ يٍ وسارة انص GMPاالوروبُت 

أطىاق االحذاد األوروبٍ، كًا دصهج عهً شهادة انخصُُع انجُذ انفهظطُُُت. و جذدث 

 طُىاث أألخزي. 3يٍ لبم وسارة انصذت األنًاَُت نًذة  GMP شهادة 

 

نذبىب، و حمىو انشزكت بخصُُع األدوَت انبشزَت بأشكانها انًخخهفت و انخٍ حخًثم با--

انكبظىالث، و انكزًَاث و انظىائم. كذنك حصُع انعالجاث انبُطزَت و َخى حظىَك 

 يُخجاث انشزكت فٍ انظىق انًذهٍ و انخارج. 

 

فهظطٍُ بخأطُض شزكت فارياكُز بزًَُىو فٍ يانطا، و هٍ  –لايج شزكت دار انشفاء --

يهُىٌ طهى.  20انًال انًصزح به هى  أصيخخصصت بانصُاعاث انذوائُت، و رشزكت 

% يٍ 10%. و لايج شزكت فارياكُز بزًَُىو بشزاء 69و َظبت يهكُت دار انشفا 

انًصُع انعزالٍ نألدوَت فٍ بغذاد و هى أول يصُع نألدوَت فٍ انعزاق يًا طُخُخ نها 

 دخىل انظىق انعزالٍ و انذٌ هى يٍ أكبز و أوعذ انـأطىاق انعزبُت.

 

 :31/12/2014كبار انًظاهًٍُ فٍ انشزكت كًا فٍ  أيا يا َخص--

%، انظادة بُك 18.26%، انصُذنٍ باطى خىرٌ 23.10 –انظُذ يُخائُم فُزحش 

 %.5.94فهظطٍُ  

 

 

 

 مهخص انقىائم انمبنية

 00/05/5102 01/19/5102 مهخص انمركس انمبني انمىحذ

 15,060,413 18,707,719 انًىجىداث انًخذاونت

 23,676,632 24,844,511 انًىجىداث غُز انًخذاونت

 38,737,045 43,552,230 إجًانٍ انًىجىداث

 9,568,576 10,351,228 انًطهىباث انًخذاونت

 7,794,906 9,952,122 انًطهىباث غُز انًخذاونت

 17,363,482 20,303,350 اجًانٍ انًطهىباث

 8,462,623 8,462,623 رأص انًال انًذفىع

 3,521,484 5,624,971 االرباح )انخظائز( انًذورة

 21,373,563 23,248,880 دمىق انًظاهًٍُ 

 01/19/5102 01/19/5102 مهخص قبئمة انذخم

  11,948,694  12,117,453 انًبُعاث

 (3,211,882) (2,668,428) حكهفت انًبُعاث

  1,722,305 2,827,692 اجًانٍ انزبخ) انزبخ انخظغُهٍ(

  1,214,711  2,695,863 صافٍ انذخم 

 01/19/5102 01/19/5102 مهخص قبئمة انتذفقبت اننقذية

  1,532,507  2,180,592 صافٍ انخذفك انُمذٌ يٍ )انًظخخذو فٍ( االَشطت انخشغُهُت
)انًظخخذو فٍ( االَشطت صافٍ انخذفك انُمذٌ يٍ 

 (3,226,844) (1,912,635) االطخثًارَت

  1,219,449  11,949 صافٍ انخذفك انُمذٌ يٍ )انًظخخذو فٍ( االَشطت انخًىَهُت

 (474,888)  279,906 انخغُز فٍ انُمذ و يا فٍ دكًه

 5102خالل  5102 انربع انثبنث خالل  مهخص انتذاول

 31,650,210 29,957,685 )دوالر(انمًُت انظىلُت نهشزكت 

 221,231 144,939 عذد األطهى انًخذاونت

 848,367 519,356 لًُت األطهى انًخذاونت )دوالر(

 4.18 3.74 اعهً طعز حذاول 

 3.71 3.42 ادًَ طعز حذاول

 3.74 3.54 طعز اإلغالق 

 00/05/5102 01/19/5102 نسب مبنية

 B.V 2.75 2.53انمًُت انذفخزَت نهظهى 

 P/B.V 1.29 1.48انمًُت انظىلُت انً انمًُت انذفخزَت  

 P/E 20.82 22.00يكزر انزبذُت 

 %44.82 %46.62 انًطهىباث انً انًىجىداث

 %81.24 %87.33 انًطهىباث انً دمىق انًظاهًٍُ

  01/19/5102 01/19/5102 

 ROA 6.19% 2.92%انعائذ عهً انًىجىداث 

 ROE 11.60% 5.56%انعائذ عهً دمىق انًظاهًٍُ 

 GPM 44.11% 35.66%َظبت هايش انزبخ االجًانٍ 

 NPM 22.25% 10.17%َظبت هايش صافٍ انزبخ 

  EPS 0.32  0.14انعائذ عهً انظهى )دوالر/طهى(  

 تىزيعبت ارببح

 انسنة انعمهة

رأش انمبل 

 اجتمبع انهيئة انعبمة صبفي انربح انمذفىع

تىزيعبت 

 نقذية

تىزيعبت 

 االسهم

 شيقم إسرائيهي

2006 9,241,416 3,066,448 

 حى إدراج شزكت دار انشفاء
 فٍ بىرصت فهظطٍُ 

 32/40/3402ابخذاءا يٍ  

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% *** 

2014 8,462,623 1,746,987 18/6/2015 8% *** 

5102لربع الثالث اخالل  المؤشرحركة   

 

األدويةدار الشفاء لصناعة نبذة عن   
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