
 

 

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

 ير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقر
 

 

  BPCبيرزيت لألدوية 

 (دوالر أمريكي) 2017 االول  للنصف البيانات المالية

 

 

 

 

 

كشركة مساهمة خاصة برأسمال  1974عام  بيرزيت لألدويةتأسست شركة --

مال برأس 1979ى شركة مساهمة عامة عام دوالر امريكي، تحولت إل 150,000

. و في عام 2005تم إدراج الشركة في سوق فلسطين المالي عام  .دوالر 500,000

تم توزيع  2007ام دوالر، أما ع 11,000,000تم زيادة رأسمالها ليصل إلى  2006

دوالر. كما وزعت  12,100,000التالي زيادة رأسمالها ليصبح أسهم مجانية و ب

أما عام  . 2011عام  13,066,145أسهم مجانية ليصبح رأسمالها  %7.5الشركة 

 . 18,502.825وصل رأسمال الشركة إلى  2014

 

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

صنف يتم توزيعها على عشرة خطوط انتاج  300الدوائي. وتنتج الشركة ما يقارب 

عمالء في السوق و تستهدف الشركة جميع أنواع ال 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 

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

 شرقية والجزائر وتسعى باستمرار لفتح أسواق جديدة. رئيسي الوروبا ال

 

 

 30/06/2017 أعضاء مجلس اإلدارة: كما في --

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

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

, مركز رزان , بنك  السيد فراس ناصر الدين، د. يحيى شاور د. فرحان أبو ليل،

 : أعضاء مجلس اإلدارة. فلسطين 

 

 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية اجتماع الهيئة العامة صافي الربح رأس المال المدفوع 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 4,885,601 4/04/2016 20% *** 

2016 18,502,825 7,503,997 17/04/2017 20% *** 

 

 ملخص القوائم المالية

 31/12/2016 30/06/2017 ملخص المركز المالي الموحد

 44,311,593 47,133,174 الموجودات المتداولة

 29,751,105 29,569,615 الموجودات غير المتداولة

 74,062,698 76,702,789 إجمالي الموجودات

 5,131,361 5,163,457 المطلوبات المتداولة

 7,246,362 7,748,299 المطلوبات غير المتداولة

 12,377,723 12,911,756 اجمالي المطلوبات

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

 13,931,816 16,237,684 االرباح )الخسائر( المدورة

 61,257,586 63,348,190 حقوق المساهمين )غير شامل حقوق االقلية(

 30/06/2016 30/06/2017 ملخص قائمة الدخل

 16,093,738 17,863,639 المبيعات

 (9,016,120) (9,685,682) تكلفة المبيعات

 7,077,618 8,177,957 اجمالي الربح

 4,687,995 6,006,433 صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم 

 30/06/2016 30/06/2017 ملخص قائمة التدفقات النقدية

 3,709,072 4,699,814 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية

 (1,757,708) (1,505,205) )المستخدم في( االنشطة االستثماريةصافي التدفق النقدي من 

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

 (1,749,201) (505,956) التغير في النقد و ما في حكمه

 2016خالل  2017خالل النصف االول  ملخص التداول

 88,813,560 94,364,408 للشركة )دوالر(القيمة السوقية 

 1,361,130 426,651 عدد األسهم المتداولة

 5,646,588 2,130,846 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 4.87 5.15 اعلى سعر تداول 

 3.27 4.62 ادنى سعر تداول

 4.80 5.10 سعر اإلغالق 

 31/12/2016 30/06/2017 نسب مالية

 B.V 3.42 3.31القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 1.49 1.45القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 12.44 11.71مكرر الربحية 

 %16.71 %16.83 المطلوبات الى الموجودات

 %20.21 %20.38 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  30/06/2017 30/06/2016 

 ROA 7.83% 6.77%العائد على الموجودات 

 ROE 9.48% 8.19%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 45.78% 43.98%نسبة هامش الربح االجمالي 

 NPM 33.62% 29.13%نسبة هامش صافي الربح 

 EPS 0.32 0.25العائد على السهم )دوالر/سهم(  

2017 السهم خالل النصف االول حركة   

 

لألدويةشركة بيرزيت نبذة عن   

 

ت المالية 
البيانا

ف 
ص

للن
 

ل 
الو

ا
2
0
1
7

 

 


