
 

 

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

 لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.تشير بالضرورة للنتائج المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة 
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ضعت نابكو أهدافها على أساس وطني لخلق و , و منذ تأسيسها ،1991ابكو عام نتأسست --

لى فرصة عمل داخل خطوطها اإلنتاجية. نابكو هي الشركة الصناعية االو 280ما يزيد عن 

تر مألف  28ساحة ي فلسطين، و تقع في مدينة نابلس على مة االلمنيوم فو الوحيدة لصناع

تكاملة من أحدث خطوط اإلنتاج ، و التكنولوجيا الحديثة ، و مربع و هي مجهزة بمجموعة م

ميز طن سنوياً ذات جودة و مواصفات عالمية . كما تت 7,000تمتلك طاقة إنتاجية تزيد عن 

نتاجية الكبيرة التي مكنتها من تلبية احتياجات السو  المحلية و ببنيتها التحتية و طاقتها اإل

تتواءم منتجات نابكو مع مجموعة واسعة من االستخدامات  النفاذ إلى األسوا  اإلقليمية.

المعمارية و الصناعية، و هي حاصلة على شهادة الجودة من مؤسسة المواصفات و 

( و OHSS 18001المقايسس الفلسطينية باالضافة الى شهادة السالمة و الصحة المنهية )

(. نابكو هي شركة مساهمة عامة مدرجة QUALICOATشهادة جودة الطالء العالمية )

. وهي احدى شركات الشركة العربية 2011في بورصة فلسطين منذ تشرين ثاني 

 مليون دوالر أمريكي . 9.7أيبك . يبلغ رأسمال الشركة  –الفلسطينية لالستثمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيعات ارباح

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

2012 6,900,000 159,860 15/05/2013 *** *** 

2013 6,900,000 747,644 7/5/2014 5.00% *** 

2014 6,900,000 782,783 30/04/2015 5.00% *** 

2015 6,900,000 72,895  21/04/2016 *** *** 
 

 ملخص القوائم المالية

 31/12/2014 31/12/2015 ملخص المركز المالي الموحد

 11,590,740 11,792,483 الموجودات المتداولة

 11,261,905 11,398,561 الموجودات غير المتداولة

 22,852,645 23,191,044 إجمالي الموجودات

 10,431,432 11,645,097 المطلوبات المتداولة

 2,108,835 1,505,674 المطلوبات غير المتداولة

 12,540,267 13,150,771 اجمالي المطلوبات

 6,900,000 6,900,000 رأس المال المدفوع

 1,317,250 1,037,855 االرباح )الخسائر( المدورة

 10,312,378 10,040,273 حقو  المساهمين )غير شامل حقو  االقلية(

 31/12/2014 31/12/2015 ملخص قائمة الدخل

  15,248,113  14,716,323 المبيعات

 (12,114,234) (12,449,471) المبيعاتتكلفة 

  3,133,879  2,266,852 اجمالي الربح

  782,783  72,895 صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم 

 31/12/2014 31/12/2015 ملخص قائمة التدفقات النقدية

  532,551  1,066,800 صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة 

 (870,323) (915,584) االستثمارية

  324,221 (50,853) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

 (13,551)  100,363 التغير في النقد و ما في حكمه

 2014خالل  2015خالل    ملخص التداول

 7,299,011 7,396,332 )دوالر(القيمة السوقية للشركة 

 218,492 30,090 عدد األسهم المتداولة

 227,049 34,437 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 0.84 1.03 اعلى سعر تداول 

 0.61 0.75 ادنى سعر تداول

 0.75 0.76 سعر اإلغال  

 31/12/2014 31/12/2015 نسب مالية

 B.V 1.46 1.49القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 0.52 0.50القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 71.94 6.61مكرر الربحية 

 %54.87 %56.71 المطلوبات الى الموجودات

 %121.60 %130.98 المطلوبات الى حقو  المساهمين

  31/12/2015 31/12/2014 

 ROA 0.31% 3.43%العائد على الموجودات 

 ROE 0.73% 7.59%العائد على حقو  المساهمين 

 GPM 15.40% 20.55%نسبة هامش الربح االجمالي 

 NPM 0.50% 5.13%نسبة هامش صافي الربح 

  EPS 0.011  0.113العائد على السهم )دوالر/سهم(  

2015حركة السهم خالل   
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