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 :الشركةنبذة عن 

 بتاريخفلسطين بورصة  في APCوتم إدراج أسهم ،1990في العام  (APC) الدهاناتالعربية لصناعة  شركةتأسست  

  أردني.دينار  1,500,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  .05/03/1997

 ملخص األداء المالي:

 بعد الفترة أرباح صافي أن   إلى 2018\09\30 في المنتهية التسعة الشهور فترة عن الدهانات لصناعة العربية بيانات تشير  

 نفسها للفترة أردني دينار 995,632 بمقدار الضريبة بعد أرباح صافي مع مقارنة, أردني دينار 445,657 بلغت قد الضريبة

ا%. 55.24 نسبته بلغت بانخفاض 2017 العام من  كان أن بعد أردني دينار 6,064,412 بلغ فقد الموجودات مجموع أم 

 1,892,289 المطلوبات مجموع وبلغ%. 5.22 نسبته بلغت بانخفاض 2017 العام نهاية في أردني دينار 6,398,498

 حقوق مجموع أما%. 1.58 نسبته بلغت بارتفاع 2017 العام نهاية أردني دينار 1,862,796 كان أن بعد أردني دينار

 نسبته بلغت بانخفاض 2017 العام نهاية في أردني دينار 4,535,702 كان أن بعد أردني دينار 4,172,123 بلغ فقد الملكية

8.02.% 

  :السهمملخص أداء 

حيث بلغ حجم  ،أردنيدينار  6.28على  2018نهاية الربع الثالث  (APC) الدهاناتالعربية لصناعة  شركةسهم أغلق 

  من مجموع األسهم المكتتبة.  %47.47. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر امريكي 54,045بقيمة سهم  6,110التداول عليه 
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 التغير %  31/12/2017 30/09/2018 مؤشرات المالية 

 %0.00 1,500,000 1,500,000 راس المال المدفوع 

 %5.22- 6,398,498 6,064,412  الموجوداتمجموع 

 %1.58 1,862,796 1,892,289 مجموع المطلوبات 

 %8.02- 4,535,702 4,172,123 حقوق المساهمين

 %17.15- 2,034,918 1,686,009 االرباح )الخسائر( المدورة

 % التغير 30/09/2017 30/09/2018 

 %6.35- 4,233,818 3,964,792 صافي المبيعات 

 %6.72 2,847,424- 3,038,906- تكلفة البضاعة المباعة 

 %33.22- 1,386,394 925,886 اجمالي ربح

 %53.26- 1,061,533 496,144 الربح قبل الضريبة 

 %55.24- 995,632 445,657 صافي الدخل 

 EPS 0.30 0.66 -54.54%العائد على السهم   

 ROA 7.35% 15.33% -52.05%العائد على الموجودات 

 ROE 10.68% 23.33% -54.21%العائد على حقوق المساهمين 

 %7.18 %29.11 %31.20 المطلوبات الى الموجودات

 %52.25- %23.52 %11.24 هامش صافي الربح 
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 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

 30/09/2018السعر كما في تاريخ *

 
 

 بيانات السهم : 

 (APC) العربية لصناعة الدهاناتشركة 

 2018المالية حتى نهاية الربع الثالث ملخص البيانات 

 

كبار المساهمين 

 ك:

 31/12/2017** كما في 
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  األرباحجدول توزيعات 

 

 الشركة اخبار

المدرجة و،  5/03/2018المنعقدة في  (APC) شركة العربية لصناعة الدهانات قرت عمومية ا -

أن ،  لشركة.وأوضحت ا2017، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام  ببورصة فلسطين

 .دينار اردني 75,00,00، بقيمة إجمالية  % من رأس المال50التوزيعات النقدية بنسبة 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقدية تاريخ قرار الهيئة العامة السنة

2012 10/02/2013 25% *** 

2013 9/02/2014 40% *** 

2014 15/02/2015 40% *** 

2015 15/02/2016 50% *** 

2016 27/02/2017 40% *** 

2017 5/03/2018 50% *** 


