
 

 

النتائج السابقة ال  .المتحدة لألوراق الماليةة في مجال االستثمار، يحظر إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة 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) 6102 حتى نهاية الربع الثالث البيانات 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  5114ام دوالر، أما ع 99,111,111تم زيادة رأسمالها ليصل إلى  5112

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

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

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

 

تعد شركة بيرزيت لألدوية من الشركات الفلسطينية الرائدة في مجال التصنيع  --

صنف يتم توزيعها على عشرة خطوط انتاج  411الدوائي. وتنتج الشركة ما يقارب 

و تستهدف الشركة جميع أنواع العمالء في السوق  تغطي مختلف المجاالت العالجية.

الفلسطيني المحلي بما في ذلك وزارة الصحة ومنظمات وبرامج الرعاية الصحية 

المحلية و العالمية، إضافة للمستهلكين )من خالل الصيدليات و األطباء(. وال يقتصر 

عالمية و بشكل سوق الشركة على األراضي الفلسطينية، فهي تقوم بالتصدير لألسواق ال

 رئيسي الوروبا الشرقية والجزائر وتسعى باستمرار لفتح أسواق جديدة. 

 

 30/06/2015الشركات التابعة: كما في --

 % منها.24شركة فلسطين للطباعة و النشر: تمتلك الشركة 

 تمتلكها الشركة بالكامل. شركة ميدكس للعناية بالبشرة و الجمال:

 

 30/09/2016ا فيأعضاء مجلس اإلدارة: كم --

 اإلدارة و المدير العام. السيد طالل ناصر الدين: رئيس مجلس

 د ناصر الدين: نائب رئيس مجلس اإلدارة.د. محم

د. فرحان أبو ليل، السيد ماهر فرح، د. سالم أبو خيزران، السيد فراس ناصر الدين، د. 

 : أعضاء مجلس اإلدارة. يحيى شاور

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية اجتماع الهيئة العامة صافي الربح المال المدفوعرأس  السنة

2011 13,066,145 2,958,471 30/04/2012 10% *** 

2012 18,490,177 4,976,593 9/04/2013 12% *** 

2013 18,502,825 5,480,204 28/04/2014 15% *** 

2014 18,502,825 4,209,475 14/04/2015 17% *** 

2015 18,502,825 4,932,566 4/04/2016 20% *** 

 

 ملخص القوائم المالية

 00/06/6102 01/09/6102 ملخص المركز المالي الموحد

 39,773,816 44,421,260 الموجودات المتداولة

 29,349,894 29,306,118 الموجودات غير المتداولة

 69,123,710 73,727,378 إجمالي الموجودات

 6,486,791 6,015,584 المطلوبات المتداولة

 6,118,155 7,159,139 المطلوبات غير المتداولة

 12,604,946 13,174,723 اجمالي المطلوبات

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

 11,789,398 13,329,812 االرباح )الخسائر( المدورة

 56,202,522 60,165,223 حقوق المساهمين )غير شامل حقوق االقلية(

 01/09/6102 01/09/6102 ملخص قائمة الدخل

  20,909,552  24,152,166 المبيعات

 (11,086,744) (13,914,907) المبيعاتتكلفة 

  9,822,808  10,237,259 اجمالي الربح

  5,381,938  7,327,065 صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم 

 01/09/6102 01/09/6102 ملخص قائمة التدفقات النقدية

  2,532,741  5,236,061 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية

 (1,344,747) (3,024,235) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة االستثمارية

 (3,145,480) (3,700,565) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

 (1,957,486) (1,488,739) التغير في النقد و ما في حكمه

 ملخص التداول

نهاية الربع الثالث حتى 

 6102خالل  6102

 64,759,888 77,341,809 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 1,215,576 509,292 عدد األسهم المتداولة

 3,845,760 1,879,642 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 3.51 4.20 اعلى سعر تداول 

 3.05 3.27 ادنى سعر تداول

 3.50 4.18 سعر اإلغالق 

 00/06/6102 01/09/6102 نسب مالية

 B.V 3.25 3.04القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 1.29 1.15القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 15.83 13.26مكرر الربحية 

 %18.24 %17.87 المطلوبات الى الموجودات

 %22.43 %21.90 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  01/09/6102 01/09/6102 

 ROA 9.94% 7.30%العائد على الموجودات 

 ROE 12.18% 9.61%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 42.39% 46.98%نسبة هامش الربح االجمالي 

 NPM 30.34% 25.74%نسبة هامش صافي الربح 

  EPS 0.396  0.291العائد على السهم )دوالر/سهم(  

6102حتى نهاية الربع الثالث حركة السهم   
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