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 : الشركةنبذة عن   

وهي إحدى . نابكو هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين منذ تشرين الثاني ، 1991تأسست نابكو عام  

  .مليون دوالر أمريكي 6,900,000أيبك ويبلغ رأس مال الشركة  – لالستثمارشركات الشركة العربية الفلسطينية 

 األداء المالي:ملخص 

إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة  2018\06\30نابكو كما في  -األلمنيوم والبروفيالت  لصناعة الوطنيةتشير بيانات 

دينار أردني للفترة نفسها من العام  178,775أردني, مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  دينار 94,971قد بلغت 

 دينار أردني بعد أن كان 24,686,981%. أّما مجموع الموجودات فقد بلغ 46.88بلغت نسبته  بانخفاض 2017

 14,258,947%. وبلغ مجموع المطلوبات 2.11بلغت نسبته  بارتفاع 2016دينار أردني في نهاية العام  24,176,762

أما مجموع حقوق %. 6.78لغت نسبته ب بارتفاع 2017دينار أردني نهاية العام  13,353,897دينار أردني بعد أن كان 

بنسبة  2017دينار اردني نهاية العام  10,822,865دينار أردني بعد أن كانت  10,428,034فقد بلغت  نالمساهمي

3.65.% 

  :السهمملخص أداء 

دينار  0.81على  2018 األولالنصف نهاية  (NAPCOشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم و البروفيالت )  سهم أغلق

من مجموع %15.67 دوالر. تشكل األسهم الحرة  299,195سهم بقيمة  276,528, حيث بلغ حجم التداول عليه أردني

 األسهم المكتتبة.
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 التغير % 31/12/2017 30/06/2018 مؤشرات المالية

 %0.00 6,900,000 6,900,000 راس المال المدفوع 

 %2.11 24,176,762 24,686,981  الموجوداتمجموع 

 %6.78 13,353,897 14,258,947 مجموع المطلوبات 

 %3.65- 10,822,865 10,428,034 حقوق المساهمين

 %23.21- 1,742,187 1,337,859 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  30/06/2017 30/06/2018  

 %5.72 7,910,814 8,363,680 المبيعات

 %12.23 6,331,570- 7,105,910- تكلفة المبيعات 

 %20.36- 1,579,244 1,257,770 إجمالي الربح 

 %46.88- 178,775 94,971 صافي الدخل 

 EPS 0.014 0.005 180.00%العائد على السهم   

 ROA 0.38% 0.73% -47.49%العائد على الموجودات 
العائد على حقوق المساهمين 

ROE 0.91% 1.70% -46.31% 

 %4.57 %55.23 %57.76 المطلوبات الى الموجودات

 %49.75- %2.26 %1.14 هامش صافي الربح 

(JOD)  

 سعر االغالق * 0.81

7.88M  القيمة السوقية 

0.91 
0.61 
15.67% 
14.73 

1.51 
0.54 
10.17% 

 خالل الفترة اعلى سعر/

 خالل الفترة/ادنى سعر
 اسهم الحرة % 

  (P/Eمكرر الربحية )
 (B.V)القيمة الدفترية 

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

توزيعات النقدية/ القيمة 

     السوقية

 30/06/2018**السعر كما في 
 

 بيانات السهم : 

 أداء السهم : 

 كبار المساهمين : 

 (NAPCO) والبروفيالت ملصناعة األلمنيو الوطنية

 2018 خالل النصف االولملخص البيانات المالية 
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  األرباحجدول توزيع 

 

 

 أخبار الشركة 

 يوم فلسطين، ببورصة المدرجة ،(NAPCO) والبروفيالت األلمنيوم لصناعة الوطنية الشركة عمومية أقرت -

 أن ، الشركة وأوضحت.2017 عام عن المساهمين على نقدية أرباح توزيع ،19/04/2018الموافق  الخميس

 .المال رأس من% 6 بنسبة النقدية التوزيعات

دوالر امريكي للشركة  696,154) نابكو( قرضا بمبلغ  تمنحت الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم و البروفيال -

 مليون شيقل إسرائيلي.  3العربية الفلسطينية لمراكز التسوق) شركة زميلة( مقابل حصولها على قرض بمبلغ 

 

 توزيعات ارباح

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

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

2013 6,900,000  747,644  05/07/2014 5.00% *** 

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

2015 6,900,000  728,753  21/04/2016 *** *** 

2016 6,900,000  320,525  04/05/2017 *** *** 

2017 6,900,000  462,067 19/04/2018 6% *** 


