
 

 

النتائج السابقة ال  .مجال االستثمار، يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق الماليةة في تم 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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  BPCبيرزيت لألدوية 

 (دوالر أمريكي) 5102 بع الثالث للرالبيانات المالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كشركة مساهمة خاصة برأسمال  9147عام  بيرزيت لألدويةتأسست شركة --

مال برأس 9141ى شركة مساهمة عامة عام دوالر امريكي، تحولت إل 901,111

. و في عام 5110تم إدراج الشركة في سوق فلسطين المالي عام  .دوالر 011,111

تم توزيع  5114دوالر، أما عام  99,111,111تم زيادة رأسمالها ليصل إلى  5112

دوالر. كما وزعت  95,911,111أسهم مجانية و يالتالي زيادة رأسمالها ليصبح 

أما عام  . 5199عام  94,122,970أسهم مجانية ليصبح رأسمالها  %4.0الشركة 

 . 50,.015,,9وصل رأسمال الشركة إلى  5197

 

توسيع أسواقها التصديرية كما في شرق أوروبا و من الغايات األساسية للشركة  --

 سوق روسيا، كما قامت بعمل المخططات الالزمة لتوسيع أفاق أعمالها في الجزائر.

جها و المحافظة على كما تعمل الشركة بإستمرار على تحسين أدائها و مراجعة نتائ

 استثمارات مساهميها.

 

 

شركة ميدكس للعناية بالبشرة و الجمال، و تعد هذه  أسست شركة بيرزيت لألدوية  --

 الشركة أحد أهم شركاتها التابعة باإلضافة لشركة فلسطين للطباعة و النشر.

 

 

 :49/95/5197من أسهم الشركة كما في  %0مساهمون يمتلكون أكثر من --

من رأسمال الشركة، شركة بنك فلسطين  %0,47بنسبة السيد طالل كاظم ناصر الدين 

 .%0,99، إياد كاظم ناصر الدين بنسبة %0,91بنسبة 

 

 

 

 

 ملخص القوائم المالية

 00/05/5102 01/19/5102 ملخص المركز المالي الموحد

 40,301,350 43,586,691 الموجودات المتداولة

 29,462,502 30,114,939 الموجودات غير المتداولة

 69,763,852 73,701,630 إجمالي الموجودات

 10,583,720 11,437,995 المطلوبات المتداولة

 5,925,624 5,891,059 المطلوبات غير المتداولة

 16,509,344 17,329,054 اجمالي المطلوبات

 18,502,825 18,502,825 رأس المال المدفوع

 10,498,731 12,735,189 االرباح )الخسائر( المدورة

 52,985,231 56,028,338 حقوق المساهمين )غير شامل حقوق االقلية(

 01/19/5102 01/19/5102 ملخص قائمة الدخل

  18,563,056  20,909,552 المبيعات

 (10,379,362) (11,086,744) تكلفة المبيعات

  8,183,694  9,822,808 اجمالي الربح) الربح التسغيلي(

  4,164,080  5,381,938 صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم 

 01/19/5102 01/19/5102 ملخص قائمة التدفقات النقدية

  4,026,335  3,135,562 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة 

 (636,651) (1,947,568) االستثمارية

 (2,775,424) (3,145,480) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

  614,260 (1,957,486) التغير في النقد و ما في حكمه

 5102الل خ 5102الثالث خالل الربع  ملخص التداول

 61,059,323 58,653,955 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 919,154 965,796 عدد األسهم المتداولة

 2,866,609 3,046,047 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 3.30 3.27 اعلى سعر تداول 

 2.92 3.05 ادنى سعر تداول

 3.30 3.17 سعر اإلغالق 

 00/05/5102 01/19/5102 نسب مالية

 B.V 3.03 2.86القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 1.05 1.15القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 14.41 15.00مكرر الربحية 

 %23.66 %23.51 المطلوبات الى الموجودات

 %31.16 %30.93 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  01/19/5102 01/19/5102 

 ROA 7.30% 6.22%العائد على الموجودات 

 ROE 9.61% 7.85%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 46.98% 44.09%نسبة هامش الربح االجمالي 

 NPM 25.74% 22.43%نسبة هامش صافي الربح 

  EPS 0.291  0.225العائد على السهم )دوالر/سهم(  

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية اجتماع الهيئة العامة صافي الربح رأس المال المدفوع 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% *** 

5102 الربع الثالث حركة السهم خالل   
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