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 :شركةالنبذة عن   

 بورصة فلسطين فيالشركة تم إدراج وتداول أسهم و  ،1953في العام  (VOICشركة مصانع الزيوت النباتية )تأسست  

 . دينار أردنيون ليم 4,000,000فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  . 09/08/1999بتاريخ 

 
 ملخص األداء المالي:

 6,538,671إلى أّن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت  2018\12\31تشير بيانات مصانع الزيوت النباتية كما في  

 اضبانخف 2017دينار أردني للفترة نفسها من العام  6,838,226مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  أردني،دينار 

دينار أردني  46,194,643دينار أردني بعد أن كان  49,936,428غ ات فقد بلأّما مجموع الموجود. %4.38بلغت نسبته 

دينار أردني بعد أن كان  15,725,055وبلغ مجموع المطلوبات %.  8.10بلغت نسبته  بارتفاع 2017في نهاية العام 

ية فقد بلغ ما مجموع حقوق الملكأ%.  1.63بلغت نسبته  بارتفاع 2017دينار أردني نهاية العام  15,471,911

 %.11.36بلغت نسبته  بارتفاع 2017دينار أردني في نهاية العام  30,722,732دينار أردني بعد أن كان  34,211,373

 

  :السهمملخص أداء 

عليه ول حجم التداحيث بلغ  ،دينار أردني 14.10على  2018عام  نهاية شركة مصانع الزيوت النباتيةأغلق سهم 

 من مجموع األسهم المكتتبة.  %16.42. تشكل األسهم الحرة نسبة دوالر 493,875سهم بقيمة 24,101
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 التغير % 31/12/2018 31/12/2017 مؤشرات المالية 

 %0.00 4,000,000 4,000,000 راس المال المدفوع 

 %8.10 49,936,428 46,194,642  الموجوداتمجموع 

 %1.64 15,725,055 15,471,910 وبات مجموع المطل

 %11.36 34,211,373 30,722,732 حقوق المساهمين

 %19.61 27,795,788 23,237,864 االرباح )الخسائر( المدورة

 % يرالتغ 31/12/2018 31/12/2017  

 %16.78 6,713,258 5,748,520 صافي المبيعات 

 %20.15 5,302,753- 4,413,321- تكلفة البضاعة المباعة 

 %5.64 1,410,505 1,335,199 اجمالي ربح

 %3.49- 6,902,346 7,152,042  الربح قبل الضريبة

 %4.38- 6,538,671 6,838,226 صافي الدخل 

 EPS 1.71 1.63 -4.38%العائد على السهم   

 ROA 14.80% 13.09% -11.55%العائد على الموجودات 

العائد على حقوق المساهمين 
ROE 

22.26% 19.11% -14.13% 

 %5.98- %31.49 %33.49 المطلوبات الى الموجودات

 %18.12- %97.40 %118.96 هامش صافي الربح 

(JOD)  

 سعر االغالق * 14.10

M54.79 ةيالقيمة السوق 
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  خالل الفترة  اعلى سعر

  خالل الفترة  أدني سعر
 أسهم الحرة % 

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

 القيمة السوقية / القيمة الدفترية 

 توزيعات النقدية/ القيمة السوقية

 30/09/2018السعر كما في تاريخ *

 
 

 بيانات السهم: 

 أداء السهم: 

 كبار المساهمين: 

 (VOIC) شركة مصانع الزيوت النباتية

 2018 للعام المدققة غير األولية الختامية المالية البيانات ملخص

 

31/12/2017**كما في   
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  األرباحتوزيعات جدول 

 

 

 

 توزيعات ارباح

 توزيعات االسهم توزيعات نقديه لعامةااجتماع الهيئة  صافي الدخل رأس المال المدفوع السنة

2007 3,000,000 295,244  14/05/2008 *** *** 

2008 4,000,000 929,255  22/04/2009 *** *** 

2009 4,000,000 1284805 24/04/2010 12.50% *** 

2010 4,000,000 1,996,136 26/04/2011 10% *** 

2011 4,000,000 1,887,069 26/04/2012 20% *** 

2012 4,000,000 2,674,307  14/04/2013 30% *** 

2013 4,000,000 4,835,621  27/04/2014 50% *** 

2014 4,000,000 4,885,075  23/04/2015 60% *** 

2015 4,000,000 5,364,433 27/04/2016 60% *** 

2016 4,000,000 5,609,250 27/04/2017 60% *** 

2017 4,000,000 56,832,65  24/04/8201  60%  *** 


