
 

 

النتائج السابقة ال  .إعادة أو صياغة هذا التقرير بدون تصريح من الشركة المتحدة لألوراق الماليةة في مجال االستثمار، يحظر 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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 NCIالوطنية لصناعة الكرتون 

  (دوالر أمريكي) 1025 ربع الثالث لل  البيانات المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كشركة مساهمة فلسطينية  9191كانت بدايات الشركة الوطنية لصناعة الكرتون في عام  --

والسياسية الصعبة  االقتصاديةضاع لألوألف دينار أردني، ونظرا   066خاصة برأسمال 

تتمكن من تحقيق أية أرباح  ( لم9191-9111)التي مرت بها المناطق الفلسطينية بين عامي 

في هذه الفترة. وبعد مرور أربعة أعوام من التأسيس تم استقطاب رؤوس أموال جديدة 

انعكس ايجابيا على أداء ووضع  الذي األمرإلى شركة مساهمة عامة  9111لتتحول في عام 

 . أمريكي دوالر ماليينالشركة التشغيلي والمالي حتى أصبح رأسمالها الحالي خمسة 

 

 

تسعى الشركة إلى المساهمة الفاعلة في تطوير قطاع التعبئة و التغليف في فلسطين و  --

رفد السوق الفلسطيني بمنتجات وطنية تلبي متطلبات القطاعات  لعب دور أساسي فيه و

اإلقتصادية الفلسطينية سواء كانت خدماتية أو صناعية او زراعية ضمن أعلى معايير 

 الجودة المحلية و العالمية بما يعةد النفع على زبائنها و مساهميها ذوي العالقة. 

 

 

وم بإنتاج العلب المغلقة والمفتوحة أما بما يخص منتجات الشركة الحالية، فهي تق--

 اإلقليميةضمن أعلى معايير الجودة المحلية  األثاث روالتالمطبوعة منها والسادة وتصنيع 

 . العالمية

 

 :19/91/1694كبار المساهمين في الشركة كما في  --

 من رأسمال الشركة. %41.64شركة فلسطين لالستثمار الصناعي 

 من رأسمال الشركة.  %0.14شركة المسيرة الدولية 

 

 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه اجتماع الهيئة العامه صافي الربح رأس المال المدفوع  السنة

 JOD 2007 5,000,000 (161,150) 8/6/2008 *** *** 

JOD 2008 5,000,000 (421,015) 9/5/2009 *** *** 

JOD 2009 5,000,000 (27,466) 24/4/2010 *** *** 

2010 7,052,186 155,059 29/3/2011 *** *** 

2011 5,000,000 23,242 19/4/2012 *** *** 

2012 5,000,000 104,714 14/4/2013 5% *** 

2013 5,000,000 458,561 27/4/2014 6% *** 

2014 5,000,000 314,664 23/4/2015 8% *** 
 . 1020** تم تحويل عملة التداول من دينار إلى دوالر وذلك خالل عام                                      

 ملخص القوائم المالية

 02/21/1024 00/09/1025 ملخص المركز المالي الموحد

 3,427,649 3,846,109 الموجودات المتداولة

 2,955,364 2,864,663 الموجودات غير المتداولة

 6,383,013 6,710,772 إجمالي الموجودات

 610,825 1,010,185 المطلوبات المتداولة

 142,120 157,029 المطلوبات غير المتداولة

 752,945 1,167,214 اجمالي المطلوبات

 5,000,000 5,000,000 المال المدفوعرأس 

 517,594 509,651 االرباح )الخسائر( المدورة

 5,630,068 5,543,557 حقوق المساهمين 

 00/09/1024 00/09/1025 ملخص قائمة الدخل

  4,903,162  4,961,120 صافي المبيعات

 (3,920,160) (3,984,111) تكلفة المبيعات

  983,002  977,009 اجمالي الربح 

  416,443  392,057 صافي الربح بعد الضريبة 

 00/09/1024 00/09/1025 ملخص قائمة التدفقات النقدية

صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( 

  147,218  479,965 االنشطة التشغيلية
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( 

 (50,861) (48,667) االنشطة االستثمارية
التدفق النقدي من )المستخدم في(  صافي

 (278,809) (353,275) االنشطة التمويلية

 (182,452)  78,023 التغير في النقد و ما في حكمه

 1024خالل  1025الربع الثالث خالل  ملخص التداول

 5,050,000 4,700,000 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 903,366 186,380 عدد األسهم المتداولة

 865,150 192,754 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 1.05 1.09 اعلى سعر تداول 

 0.87 0.91 ادنى سعر تداول

 1.01 0.94 سعر اإلغالق 

 02/21/1024 00/09/1025 نسب مالية

 B.V 1.11 1.13القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 0.85 0.90القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 14.92 16.03مكرر الربحية 

 %11.80 %17.39 المطلوبات الى الموجودات

 %13.37 %21.06 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  00/09/1025 00/09/1024 

 ROA 5.84% 6.24%العائد على الموجودات 

 ROE 7.07% 7.31%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 19.69% 20.05%نسبة هامش الربح االجمالي 

 NPM 7.90% 8.49%نسبة هامش صافي الربح 

  EPS 0.078  0.083العائد على السهم )دينار/سهم(  
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5102  لربع الثالثخالل االسهم حركة   

 

 نبذة عن الشركة الوطنية لصناعة الكرتون


