
 

 

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

 المستقبلية. ال تضمن الشركة المتحدة لألوراق المالية دقة هذا التقرير. توجد دائما مخاطرة في كل أنواع االستثمار.تشير بالضرورة للنتائج 
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  VOICمصانع الزيوت النباتية 

 (دوالر أمريكي) 2015لعام  البيانات المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ركة مصانع الزيوت النباتية بنابلس من أوائل الشركات الصناعية في األردن و فلسطين حيث ش --

زيت الزيتون كما تعتبر من أوائل الشركات المنتجة للسمن النباتي بهدف تكرير  1953تأسست عام 

بإشراف كبرى الشركات األوروبية في هذا  1961في منطقة الشرق األوسط حيث بدأ اإلنتاج عام 

 المجال . 

كتسبت الشركة على مدار األعوام الماضية شهرة واسعة وسمعة طيبة في مجال إنتاج السمن ا--

فلسطين القادرة على إنتاج السمن  تكرير الزيوت النباتية حيث تعتبر الشركة الوحيدة فيوالنباتي 

 النباتي و تكرير الزيوت النباتية .

ة المكررة و معالجتها و تحويلها و يتركز نشاط الشركة الرئيسي في عملية استيراد الزيوت النباتي--

 إلى سمن نباتي وزيوت نباتية بمواصفات عالية وجودة عالية .

يوجد مركز الشركة الرئيسي وإدارتها العامة بمدينة نابلس بفلسطين وال يوجد للشركة فروع --

 مستخدم بين إداري و فني . 77ويعمل في الشركة حاليا  ى كما ال يوجد لها شركات تابعة .اخر

 :13.04.2016الدارة كما في تاريخ أعضاء مجلس ا

 نرشيد محمد فايق الكخ -شركة المستقبل لالستثمارات العامة -

 لبسام ولوي -شركة المسيرة لالستثمار -

 ةأيمن حاتم صديق أبوغزال -شركة الحاج طاهر المصري -

 يهشام ظافر المصر-

 ءعبد الحكيم الفقها -شركة فلسطين لالستثمار الصناعي -

 يزهير خالد العسيل -شركة فلسطين لالستثمار الصناعي -

 

  

 

 توزيعات ارباح

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

2010 4,000,000 1,887,069 26/04/2011 10% *** 

2011 4,000,000 1,996,136 26/04/2012 20% *** 

2012 4,000,000 2,674,307 14/04/2013 30.00% *** 

2013 4,000,000 4,835,621 27/04/2014 50.00% *** 

2014 4,000,000 4,885,075 23/04/2015 60.00% *** 

2015 4,000,000 5,364,433  24/04/2016 50.00% *** 
 

 ملخص القوائم المالية

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

 5,228,214 5,433,613 المتداولةالموجودات 

 16,464,027 19,481,331 الموجودات غير المتداولة

 21,692,241 24,914,944 إجمالي الموجودات

 1,036,430 1,171,455 المطلوبات المتداولة

 409,704 464,632 المطلوبات غير المتداولة

 1,446,134 1,636,087 اجمالي المطلوبات

 4,000,000 4,000,000 رأس المال المدفوع

 12,652,955 15,590,388 االرباح )الخسائر( المدورة

 20,346,107 23,277,857 حقوق المساهمين )غير شامل حقوق االقلية(

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

  5,229,270  5,136,211 المبيعات

 (4,286,456) (4,186,885) تكلفة المبيعات

  942,814  949,326 اجمالي الربح

  4,885,075  5,364,433 صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم 

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

 (98,585) (347,654) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التشغيلية
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة 

  2,342,428  2,447,985 االستثمارية

 (1,938,947) (2,298,944) صافي التدفق النقدي من )المستخدم في( االنشطة التمويلية

  304,896 (198,613) التغير في النقد و ما في حكمه

 2014خالل  2015خالل    ملخص التداول

 44,682,644 53,596,606 القيمة السوقية للشركة )دوالر(

 33,383 49,500 األسهم المتداولةعدد 

 352,963 597,402 قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

 7.92 9.50 اعلى سعر تداول 

 6.87 8.00 ادنى سعر تداول

 7.92 9.50 سعر اإلغالق 

 31/12/2014 31/12/2015 نسب مالية

 B.V 5.82 5.09القيمة الدفترية للسهم 

 P/B.V 1.63 1.56القيمة السوقية الى القيمة الدفترية  

 P/E 7.08 6.49مكرر الربحية 

 %6.67 %6.57 المطلوبات الى الموجودات

 %7.11 %7.03 المطلوبات الى حقوق المساهمين

  31/12/2015 31/12/2014 

 ROA 21.53% 22.52%العائد على الموجودات 

 ROE 23.05% 24.01%العائد على حقوق المساهمين 

 GPM 18.48% 18.03%نسبة هامش الربح االجمالي 

 NPM 104.44% 93.42%نسبة هامش صافي الربح 

  EPS 1.341  1.221العائد على السهم )دوالر/سهم(  

2015حركة السهم خالل   
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