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 :الشركةنبذة عن  

 PHARMACAREوتم إدراج أسهم  ،6891في العام  (PHARMACAREدار الشفاء لصناعة االدوية )شركة تأسست  

 .دوالر امريكي 8,462,623فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 23/04/2013 .  خبتاريفلسطين في بورصة 

 ملخص األداء المالي:

 بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 8369\31\16 في كما(PHARMACAREشركة دار الشفاء لصناعة االدوية ) بيانات تشير 

دوالر امريكي  691,842 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة ،دوالر امريكي   492,263 بلغت قد الضريبة

 دوالر 54,578,800 بلغ فقد الموجودات مجموع اأم  . %28.85- نسبته بلغت بانخفاض 8362 العام من نفسها للفترة

 مجموع وبلغ%3.57. نسبته بلغت بارتفاع 8362 العام نهاية في دوالر امريكي 52,699,184 كان أن بعد امريكي

 بلغت بارتفاع 8362 العام نهاية دوالر امريكي 25,640,488ن كا أن بعد  دوالر امريكي 27,036,905 المطلوبات

امريكي دوالر  27,058,696 كان أن بعددوالر امريكي 27,541,895   بلغ فقد الملكية حقوق مجموع أما %5..5نسبته

 . %1.79 نسبته بلغتبارتفاع  8362 العام نهاية في

 

  :السهمملخص أداء 

حيث  ، امريكي دوالر 3.83على 8102 األولخالل الربع   (PHARMACAREشركة دار الشفاء لصناعة االدوية )أغلق 

من مجموع األسهم  %88.22دوالر. تشكل األسهم الحرة نسبة 197,922.66 سهم بقيمة  53,826بلغ حجم التداول عليه 

  المكتتبة. 

 

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

 %0.00   8,462,623  8,462,623 راس المال المدفوع 

 %3.57 52,699,184 54,578,800  الموجوداتمجموع 

 %54.5 25,640,488 27,036,905 مجموع المطلوبات 

 %1.79 27,058,696 27,541,895 حقوق المساهمين )غير شامل حقوق االقلية(

 %7.90 5,788,806 6,246,046 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  31/03/2017 31/03/2018  

 %15.2 4,324,833 4,433,372 المبيعات 

 %59.21 1,197,116 1,905,917 اجمالي الدخل

 %866.52 77,135 745,529 الربح من العمليات

 %21.48- 722,342 567,177 الربح قبل الضريبة 

 %28.85- 691,842 492,263 صافي الدخل 

 EPS 0.06 .5.0 -25.00%العائد على السهم   
 

ROA 0.90% 13.1%العائد على الموجودات   -31.30% 

ROE 1.79% 63.2%العائد على حقوق المساهمين   -30.10% 

 %1.81 %48.65 %49.54 المطلوبات الى الموجودات

%12311 %11.10 نسبة هامش صافي الربح   -30.59% 
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 بيانات السهم : 

 كبار المساهمين : 

 (PHARMACARE) دار الشفاء لصناعة االدويةشركة 

 8102 األولالمالية خالل الربع ملخص البيانات 

 

كبار المساهمين 

 ك:

10/08/8102كما في  ** 
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  األرباحجدول توزيعات 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

2013 9/08/2018 2% *** 

2014 02/08/2015 2% *** 

2015 00/02/2016 8% *** 

2016 20/02/2017 2% *** 


