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 :لشركةانبذة عن   

 بتاريخ في بورصة فلسطين NCIأسهم  إدراجوتم  ،1993عام  (NCIلصناعة الكرتون ) الوطنية شركة تتأسس 

 . دوالر أمريكي 5,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  06/08/2006.

 
 خص األداء المالي:مل

 58,944إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  2018\06\30لصناعة الكرتون كما في  الوطنيةتشير بيانات  

 2017دوالر أمريكي للفترة نفسها من العام  148,730دوالر أمريكي, مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 

 7,362,301دوالر أمريكي بعد أن كان  7,343,811ا مجموع الموجودات فقد بلغ أمّ  .%60.37بلغت نسبته  بانخفاض

دوالر أمريكي  1,933,140وبلغ مجموع المطلوبات  .%0.25بلغت نسبته  بانخفاض 2017دوالر أمريكي في نهاية العام 

مجموع حقوق الملكية فقد بلغ أما  .%40.12بلغت نسبته  بارتفاع 2017دوالر أمريكي نهاية العام  1,379,666بعد أن كان 

 .%9.56بلغت نسبته  بانخفاض 2017دوالر أمريكي في نهاية العام  5,982,635دوالر أمريكي بعد أن كان  5,410,671

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم التداول  أمريكي،دوالر  0.89على  2018 األولالنصف نهاية  لصناعة الكرتون الوطني شركةأغلق سهم 

 من مجموع األسهم المكتتبة.  %39.77. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر امريكي 200,441سهم بقيمة  221,089  عليه

                               

 التغير %  31/12/2017 30/06/2018 مؤشرات المالية 

 %0.00 5,000,000 5,000,000 راس المال المدفوع 

 %0.25- 7,362,301 7,343,811  الموجوداتمجموع 

 %40.12 1,379,666 1,933,140 مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين )غير شامل 
 حقوق االقلية(

5,410,671 5,982,635 -9.56% 

 %99.61- 267,107 1,036 االرباح )الخسائر( المدورة

 التغير %  30/06/2017 30/06/2018 

 %22.34- 2,681,076 2,082,031 المبيعات

 %24.81- 2,237,036- 1,682,010- لمبيعات تكلفة ا

 %9.91- 444,040 400,021 اجمالي الربح 

 %58.24- 173,665 72,526 الربح قبل الضريبة 

 %60.37- 148,730 58,944 صافي الدخل 

 EPS 0.012 0.030 -60.37%العائد على السهم   

 ROA 0.80% 1.86% -56.77%العائد على الموجودات 

ى حقوق المساهمين العائد عل

ROE 
1.09% 2.48% -56.14% 

 %40.47 %18.74 %26.32 المطلوبات الى الموجودات

 %48.97- %5.55 %2.83 هامش صافي الربح 
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(USD)  

 سعر االغالق * 0.89

4.450M القيمة السوقية 

1.05 
0.61 
39.77% 
65.93 

1.08 
0.82 
- 

 خالل الفترةاعلى سعر/

 خالل الفترةادنى سعر/
 اسهم الحرة % 

  (P/E) مكرر الربحية
 (B.V)القيمة الدفترية 

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 30/06/2018السعر كما في تاريخ *

 
  

 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 31/12/2017كبار المساهمين 

 (NCI)لصناعة الكرتون  الوطنية

 2018 خالل النصف االول ملخص البيانات المالية
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  األرباحجدول توزيع 

 

 

 اخبار الشركة 

 

 الثالثاء يوم" نابلس حياة" منتجع في وذلك العادية العامة هيئتها اجتماع الكرتون، لصناعة الوطنية الشركة عقدت -

 بكلمة الهيئة، اجتماع اعمال االدارة مجلس رئيس المصري حياتي مهدي السيد افتتح حيث ،24/4/2018 الموافق

 .   لالجتماع القانوني النصاب اكتمال الشركات مراقب ممثل اعالن بعد وذلك بالحضور، فيها رحب

 

 انسداد فحالة والتجارية، االقتصادية الناحية من سهال   عاما   يكن لم الماضي العام أن" إلى: كلمته في المصري تحدث

 القائمة الركود حالة استمرت وبالتالي عام كلبش الفلسطيني االقتصادي الوضع على بالغة آثارا   تركت السياسي األفق

 نجاحات من إليه تصبوا ما تحقق فلم بالطبع شركتنا على األوضاع هذه انعكست وقد. سنوات منذ السوق في

 ".جميعا   إليها نتطلع التي األهداف إلى للوصول والعطاء العمل على تصميما   أكثر سيجعلنا ذلك كل أن بيد وإنجازات،

 

 وهو الحالي العام خالل الكرتون ألواح انتاج خط وتشغيل بتركيب المتمثلة التطويرية الشركة خطة إلى أشار كما 

 التي الدولية المواصفات مع تتوافق والتي للطاقة الموفرة التقنيات أحدث وفق وسيعمل فلسطين في نوعه من األول

 .المنافسين مقدمة في الشركة سيدفع لتأكيدبا المشروع وهذا واالنبعاثات المخلفات وخفض البيئة بحماية تعنى

 

 أعضاء على عالوة فيها، العاملين وكافة الشركة الدارة واالمتنان الشكر بعظيم المصري تقدم كلمته،، ختام وفي

 .العتيدة ولشركتنا للجميع ونجاح خير عام 2018 العام يكون بأن وتمنى ثقتهم، على الشركة ومساهمي االدارة مجلس

 

 

 توزيعات ارباح

اجتماع الهيئة  صافي الربح رأس المال المدفوع السنة

 العامه

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه

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

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

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

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

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

2014 USD 5,000,000 314,664 23/4/2015 8% *** 

2015 USD 5,000,000 482,720 27/04/2016 8% *** 

2016 USD 5,000,000 303,454 27/04/2017 6% *** 

2017 USD 5,000,000 157,729 24/04/2018  *** *** 


