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 :الشركةنبذة عن  

  بتاريخفلسطين في بورصة  BPCوتم إدراج أسهم  ،3791في العام  ( BPC) لألدويةبيرزيت شركة تأسست  

 .امريكي دوالر-18,502,825فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  22/12/2004.

 ملخص األداء المالي:

 بلغت قد الضريبة بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 8332\31\13 في كما (BPC) لألدويةشركة بيرزيت  بيانات تشير 

 من نفسها للفترةدوالر امريكي  2,902,355 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة امريكي،دوالر   2,542,682

 كان أن بعد امريكي دوالر 85,599,188 بلغ فقد الموجودات مجموع اأم  . %12.39- نسبته بلغت بانخفاض 8339 العام

    المطلوبات مجموع وبلغ. %6.14 نسبته بلغت بارتفاع 8339 العام نهاية في دوالر امريكي 80,644,765

 %37.99 نسبته بلغت بارتفاع 8339 العام نهاية دوالر امريكي 12,133,373ن كا أن بعد  دوالر امريكي 14,507,622

 العام نهاية امريكي فيدوالر  67,989,604 كان أن بعددوالر امريكي 70,528,448   بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما 

 .%3.73 نسبته بلغتبارتفاع  8339

 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم التداول  ، امريكي دوالر 5.35على 8102 األولخالل الربع  (BPC) لألدويةشركة بيرزيت  أغلق سهم 

  من مجموع األسهم المكتتبة.  %60.12دوالر. تشكل األسهم الحرة نسبة 1,828,163.75 سهم بقيمة  340,533عليه 

 

  :السهم أداء
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 التغير %  31/12/2017 31/03/2018 مؤشرات المالية 

 %0.00 18,502,825 18,502,825 راس المال المدفوع 

 %6.14 80,644,765 85,599,188  الموجوداتمجموع 

 %75.91 12,133,373 14,507,622 مجموع المطلوبات 

 %3.73 67,989,604 70,528,448 حقوق المساهمين )غير شامل حقوق االقلية(

 %12.00 21,190,796 23,733,478 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  31/03/2017 31/03/2018  

 %4.84- 9,474,639 9,016,273 المبيعات 

 %1.94 5,585,254- 5,693,736-  تكلفة المبيعات 

 %14.57- 3,889,385 3,322,537 اجمالي الربح

 %23.79- 2,639,059 2,011,325 الربح من العمليات

 %16.14- 3,355,666 2,814,012 الربح قبل الضريبة 

 %12.39- 2,902,355 2,542,682 صافي الدخل 

 EPS 0.14 6.70 -12.50%العائد على السهم   
 ROA 2.97% 0.06% -17.49%العائد على الموجودات 

 ROE 3.61% 7..1% -15.57%العائد على حقوق المساهمين 
 %12.61 %15.05 %16.95 المطلوبات الى الموجودات
 %7.93- %06.00 %28.20 نسبة هامش صافي الربح 
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 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 672./31/03السعر كما في تاريخ *
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 كبار المساهمين : 

 (BPC) بيرزيت لالدويةشركة 

 8102 األولالمالية خالل الربع ملخص البيانات 

 

كبار المساهمين 

 ك:

10/08/8102كما في  ** 
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  األرباحجدول توزيعات 

 

 الشركة اخبار

عقد اجتماع هيئتها ت،  (، المدرجة ببورصة فلسطينBPC)بيرزيت لالدوية قرت عمومية شركة ا -

من األسهم المكتتب بها   % 8,9توزيع أسهم مجانية بنسبة تقرر  .89-30-8332العامة العادي في 

توزيع  و سهماً.  37,338,033األسهم المكتتب بها عدد سهماً ليصبح   077,994أي ما مجموعه 

 .دوالراً لمساهمي الشركة  1,933,949من قيمة األسهم االسمية أي مبلغ  %83أرباح نقدية بنسبة 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

8108 9/4/2013 08% *** 

2013 28/04/2014 15% *** 

2014 14/04/2015 17% *** 

2015 4/04/2016 20% *** 

2016 17/04/2017 20% *** 

2017 25/04/2018 20% 2.7% 


