










  

 
  
  
  
  
  
 
 
  
  

  
  الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة

 
   الماليةالقوائم

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١
  

  



  نمحاسبون قانونيو    غـونـُيإرنست و  

     غزة  >                        ام اللـهر  >              
   ، عمر المختار٥٣١٥صندوق بريد          ١٣٧٣ندوق بريد ص

  ٣٠٧الطابق الثالث، مكتب      الطابق السادس
  برج الجالء، شارع أحمد عبد العزيز    القدسشارع ترست، مارة ع
   فلسطين –غزة      فلسطين-اهللا رام
 )٠٨ (٢٨٢١٠٠٤: هاتف    )٠٢ (٢٤٠١٠١١: هاتف
  )٠٨ (٢٨٢٨٦٤٧: فاكس    )٠٢ (٢٤٠٢٣٢٤: فاكس

 

  
  إلى مساهميتقرير مدققي الحسابات المستقلين 

  الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
  

والتي تتكون من الميزانية كمـا  ) الشركة ( الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودةللشركةلقد دققنا القوائم المالية المرفقة  
وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التـاريخ         الملكية  قائمة التغيرات في حقوق     ،   وقائمة الدخل  ٢٠٠٧ كانون األول    ٣١ في

  .وملخص ألهم السياسات المحاسبية واإليضاحات األخرى
  

  مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية
  

تـشمل هـذه    .الدوليـة اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية  مجلس   إن
ة خالية من األخطاء  صلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلالمحافظة على نظام رقابة داخلي ذيالمسؤولية تصميم وتطبيق و

ديرات محاسبية معقولة الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن خطأ، وكذلك اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المالئمة والقيام بتق
  .حسب الظروف

  
  مسؤولية مدققي الحسابات

  

قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب منـا  لقد  .إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استنادا إلى تدقيقنا   
هذه المعايير االلتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية مـن                    

  .األخطاء الجوهرية
  

إن إختيار تلك اإلجراءات    . الماليةغ واإليضاحات الواردة في القوائم      دلة مؤيدة للمبال  أيتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على       
. الخطأيستند الى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناتجة عن اإلحتيال او   

 وعرض القوائم المالية بصورة     بإعداد الصلة   يخلي للشركة ذ  عند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في اإلعتبار نظام الرقابة الدا          
يتضمن . للشركةعادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي          

 تقييم العرض إلىضافة إ قامت بها اإلدارة، التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي
 . العام للقوائم المالية

 

  .ساسا إلبداء الرأيأدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أفي اعتقادنا أن 
  

  أساس التحفظ
  

 أيلـول  ٣٠ ولغايـة  ٢٠٠٥ كانون الثـاني  ١حتساب مصروف استهالك عن العقارات واآلالت والمعدات للفترة من الم تقم الشركة ب 
وبالتالي فإن صـافي  ، ٢٠٠٥ خسارة عام تفيما لو قامت الشركة بتسجيل هذا المبلغ الزداد     .  دينار أردني  ١٣٦,٠٠٠ والبالغ   ٢٠٠٥

 هي أعلى مما يجب أن تكون عليه بمبلغ   ٢٠٠٧ كانون األول    ٣١القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات وحقوق الملكية كما في          
  . بسبب هذا الموضوع ٢٠٠٦على القوائم المالية لعام لقد تحفظنا في تقريرنا .  دينار أردني١٣٦,٠٠٠

  
لـم   . كإيرادات في قائمة الـدخل      به واالعتراف أردني من الذمم الدائنة      دينار ٧٠,٩٠١ بعكس مبلغ    ٢٠٠٧قامت الشركة خالل عام     

 فيما لو لم تقم الشركة بتسجيل هذا . بهذه الذمة في المستقبلعلى المطالبة قدرة الدائن   كافية للتأكد من عدم     نستطع الحصول على أدلة     
  . دينار أردني والنخفض صافي حقوق الملكية بنفس المبلغ٧٠,٩٠١ خسارة السنة ورصيد الذمم الدائنة بمبلغ تالمبلغ الزداد

  
  الـــرأي

  
وائم المالية تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي إن القفي فقرة أساس التحفظ، وارد ما هو أثر ، باستثناء في رأينا
ها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير الماليـة   وأداء ٢٠٠٧ كانون األول    ٣١كما في   للشركة  
  .الدولية

  
  ٢٠٠٨  آذار٣١

   فلسطين-  رام اهللا



  

  . جزء من هذه القوائم المالية٢٢ إلى ١ اإليضاحات المرفقة من تعتبر
  

 ١ 

  
  الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة

  لميزانيةا
  ٢٠٠٧كانون األول  ٣١

  
  

      ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين    يضاحإ  لموجوداتا

            موجودات غير متداولة
  ٢,٦٢١,٩٦٩    ٢,٤٣١,٩٦٣    ٣  عقارات وآالت ومعدات

  ٦٠٩,٢٣١    ٦١١,٣١٩    ٤  موجودات مالية متوفرة للبيع
      ٣,٢٣١,٢٠٠    ٣,٠٤٣,٢٨٢  

            موجودات متداولة
  ٤٥٦,١٠٤    ٥٢٠,٩٣٢    ٥  ةضاعب
  ٤٥٥,٠٥٢    ٦٩٥,٢٧١    ٦  مم مدينةذ

  ١٢٦,٢٥٠    ١٣٦,٧٧٠    ٧  موجودات متداولة أخرى
  ٤٢٢,٨٠٣    ١٢٢,٧٥٩      والنقد المعادلالنقد 

      ١,٤٦٠,٢٠٩    ١,٤٧٥,٧٣٢  
  ٤,٦٩١,٤٠٩    ٤,٥١٩,٠١٤      جموع الموجوداتم

            المطلوباتالملكية وحقوق 
            ملكية حملة األسهم  قح
  ٥,٠٠٠,٠٠٠    ٥,٠٠٠,٠٠٠      أس المال المدفوع ر
  ٥٨,٠٤٢    ٥٨,٠٤٢    ٨  حتياطي إجباريإ

  )١١١,٦٦٠(    )١٢٧,٣٣٥(      التغير المتراكم في القيمة العادلة 
 )١٧,٨٨٥(   )١٧,٨٨٥(      فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 )٦٠٨,٥٤٧(   )٦٩٨,٧٩٦(      خسائر متراكمة 
 ٤,٣١٩,٩٥٠   ٤,٢١٤,٠٢٦       حقوق الملكية صافي

         مطلوبات غير متداولة
  ٨٩,٨١٤    ٦١,٤٥٩    ٩  قرض طويل األجل

  ٩,٣٧٥    ٢١,٥٦٧    ١٠  خصص تعويض نهاية الخدمةم
  ٣٧,٧٠٤    ٣٣,٥١٤      إيرادات مؤجلة

      ١٣٦,٨٩٣    ١١٦,٥٤٠  
            لةمطلوبات متداو

  ١٩٤,٩١٢    ١٤٠,٢٢٧      دائنةتجارية مم ذ
 ٢٨,٣٥٥   ٢٨,٣٥٥    ٩  أقساط قرض طويل األجل تستحق خالل عام

  ١١,٢٩٩    ١٩,٨٦٦      مطلوبات متداولة أخرى
      ٢٣٤,٥٦٦    ١٨٨,٤٤٨  

  ٣٧١,٤٥٩    ٣٠٤,٩٨٨      مجموع المطلوبات
  ٤,٦٩١,٤٠٩    ٤,٥١٩,٠١٤      المطلوبات الملكية وجموع حقوق م



  

  . جزء من هذه القوائم المالية٢٢ إلى ١ اإليضاحات المرفقة من تعتبر
  

 ٢ 

  ركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودةالش
   الدخلقائمة

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 
  
  
      ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين    يضاحإ  
  ١,١٤٦,٤٦٩    ١,٨٣٣,٥٨٥    ١١  المبيعات 

  )١,١١٢,٤٦٢(    )١,٨١٩,٠٣٢(    ١٢   المبيعاتكلفة
      ٣٤,٠٠٧    ١٤,٥٥٣  
            

  )١٠٦,١٧٩(    )١٣٣,٢٨٤(    ١٣  صاريف إدارية وعموميةم
  )٦٧,٦٠٠(    )١٠٩,٨٦٩(    ١٤  صاريف بيع وتوزيعم

  )١٠٥,٩١٩(    -    ٦  مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
  ٤,٢٠٣    ١٥,٧٦٦    ١٥   محفظة الموجودات المالية المتوفرة للبيعأرباح

  )١٢,٩٩٢(    )٧,٧٨٧(      فوائدمصاريف 
  ٧٦,٠٦٧    ١٣٠,٣٧٢    ١٦  أخرىإيرادات 

  )١٧٨,٤١٣(    )٩٠,٢٤٩(      خسارة السنة

 )٠,٠٣٦(   )٠,٠١٨(    ١٧  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة 
 



  

  . جزء من هذه القوائم المالية٢٢ إلى ١ اإليضاحات المرفقة من تعتبر
  

 ٣ 

  
  

  الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة

  الملكية قائمة التغيرات في حقوق 
  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١لسنة المنتهية في ل
  

  

 

  
  لمالأس ار
  لمدفوعا

  
حتياطي إ

  إجباري

التغير 
المتراكم في 
 القيمة العادلة 

  فروقات
ترجمة 

  عمالت أجنبية

  
خسائر 
   متراكمة

 حقوق صافي
 الملكية

  دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني  ٢٠٠٧

 ٤,٣١٩,٩٥٠  )٦٠٨,٥٤٧(  )١٧,٨٨٥(  )١١١,٦٦٠(  ٥٨,٠٤٢  ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠٧ كانون الثاني  أول فيكمالرصيد ا

 )٢١,٧٢٦(   -   -  )٢١,٧٢٦(   -   -  صافي التغير في القيمة العادلة

 ٦,٠٥١  -  -  ٦,٠٥١  -  - خسائر البيع المحققة في قائمة الدخل
 المثبتة السنة ومصروفات  إيراداتمجموع

 )١٥,٦٧٥(  -  -  )١٥,٦٧٥(  -  -  الملكيةمباشرة في حقوق 

 )٩٠,٢٤٩(  )٩٠,٢٤٩(  -  -  -  -  السنةخسارة

 )١٠٥,٩٢٤(  )٩٠,٢٤٩(  -  )١٥,٦٧٥(  -  -   السنةومصروفاتيرادات  إمجموع

 ٤,٢١٤,٠٢٦  )٦٩٨,٧٩٦(  )١٧,٨٨٥(  )١٢٧,٣٣٥(  ٥٨,٠٤٢  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١لرصيد في ا

٢٠٠٦              
 ٤,٦٠١,٧٤٢  )٤٣٠,١٣٤(  )١٧,٨٨٥(  )٨,٢٨١(  ٥٨,٠٤٢  ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠٦ون الثاني  كانأول في  كمالرصيدا

 )١٠٣,٣٧٩(  -  -  )١٠٣,٣٧٩(  -  -  صافي التغير في القيمة العادلة
السنة المثبتة  ومصروفاتإيرادات مجموع 

 )١٠٣,٣٧٩(  -  -  )١٠٣,٣٧٩(  -  -  الملكيةمباشرة في حقوق 
 )١٧٨,٤١٣(  )١٧٨,٤١٣(  -  -  -  -  السنةخسارة

 )٢٨١,٧٩٢(  )١٧٨,٤١٣(   -  )١٠٣,٣٧٩(  -  -  السنة ومصروفاتمجموع إيرادات 

 ٤,٣١٩,٩٥٠  )٦٠٨,٥٤٧(  )١٧,٨٨٥(  )١١١,٦٦٠(  ٥٨,٠٤٢  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١في كما لرصيد ا

  



  

  . جزء من هذه القوائم المالية٢٢ إلى ١ اإليضاحات المرفقة من تعتبر
  

 ٤ 

  الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة

  دفقات النقدية  التقائمة
  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١لسنة المنتهية في ل

  
    ٢٠٠٥    ٢٠٠٧  
  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين    

          لتشغيلاأنشطة 
  )١٧٨,٤١٣(    )٩٠,٢٤٩(     السنة خسارة

          :تسويات
  ٢٤٤,٠٦١    ٢٥٧,٢٢٢     معدات عقارات واالت وستهالكا

  ٤,٢٣٠    ٤,٣٦٨     وآالت ومعدات  عقاراتبيعخسائر 
  ٦,٠٢٣    ١٢,٢٨٤    الخدمة نهايةخصص تعويض م

  )٤,١٨٩(    )٤,١٩٠(    إيرادات مؤجلة متحققة 
  -    ٥,٩١٨    متقادمةو تالفة مخصص بضاعة

  ١٠٥,٩١٩    -    مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
  )٤,٢٠٣(    )١٥,٧٦٦(     للبيعمتوفرةالمالية الموجودات ال أرباح محفظة

  -    )١٤,٣٣٤(    بنود أخرى غير نقدية
    ١٧٣,٤٢٨    ١٥٥,٢٥٣  

          

          لتغير في رأس المال العامل ا
  )٢٠٨,٧٠٢(    )٢٩٦,٧٨٦(    الذمم المدينة

  )٢٨٧,٨٧٣(    )٧٠,٧٤٦(    البضاعة
  )٢٥,٧٢٧(    )١٠,٥٢٠(    الموجودات المتداولة األخرى

  )١٨,٦٣٨(    ١٦,٢١٦    التجارية الدائنة الذمم 
  ١,٥١١    ٨,٥٦٧    المطلوبات المتداولة األخرى

  )٢,٥٠٥(    )٩٢(    الخدمة نهايةدفعات تعويض 
 )٣٦٨,٥٠٦(  )١٩٨,١٠٨(    أنشطة التشغيل خدم فيالمستالنقد افي ص

          ارماإلستثأنشطة 
  )٥١٩,١٨٨(    )٢٥٣,٤٦٢(    شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
  -    ٢٢٩,٦٤٨    بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

  -    ٥,٨٥٩    عقارات وآالت ومعدات بيع
  )١٦٣,٢٦٢(    )٧٧,٤٤٣(    عقارات وآالت ومعداتراء ش

  ٤,٢٠٣    ٢١,٨١٧    عوائد توزيعات أسهم
  )٦٧٨,٢٤٧(    )٧٣,٥٨١(    افي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمارص

          التمويلأنشطة 
 )٢٣,٦٣١(   )٢٨,٣٥٥(     األجل تسديدات قرض طويل

  )٢٣,٦٣١(    )٢٨,٣٥٥(     أنشطة التمويلافي النقد المستخدم فيص
  )١,٠٧٠,٣٨٤(    )٣٠٠,٠٤٤(    والنقد المعادل في النقد النقص

  ١,٤٩٣,١٨٧    ٤٢٢,٨٠٣     بداية السنة في النقد والنقد المعادل
  ٤٢٢,٨٠٣    ١٢٢,٧٥٩    نهاية السنة في النقد والنقد المعادل

 



  

  ٥  

 
  

  الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
   الماليةقوائملايضاحات حول إ

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١

  الشركة ونشاطها .١
، ومركزها الرئيسي في مدينة نابلس، )الشركة(تأسست الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة 

 دنانير للسهم ١٠ سهم بقيمة اسمية ٦٥٠,٠٠٠ برأس مال مصرح به ١٩٩٣كشركة مساهمة عامة محدودة خالل عام 
 تم تعديل رأس مال ٢٠٠٣في عام ). ٥٦٢٦٠٠٣٧٩( وسجلت لدى مراقب الشركات في فلسطين تحت رقم الواحد،

 ٢٠٠٥ دينار أردني للسهم الواحد، وخالل عام ١ سهم بقيمة اسمية ١,٨٩٥,٥٥٢و المكتتب به ليصبح  الشركة المصرح
  .ي للسهم الواحد مكتتبة بالكامل دينار أردن١ سهم بقيمة اسمية ٥,٠٠٠,٠٠٠ ليصبح  تم زيادة رأس مال الشركة

ستيراد روالت الكرتون الخـام ومعالجته وتحويله إلى علب كرتون جاهزة ايتركز نشاط الشركة الرئيسي في عملية 
  .فلسطينلالستعمال، وتسويقها في 

  

عه الذي عقد  في اجتما من قبل مجلس إدارة الشركة٢٠٠٧ كانون األول ٣١  في للشركة كماالقوائم الماليةتم إقرار 
  .٢٠٠٨  آذار٣١ بتاريخ

  لسياسات المحاسبية اهم ملخص أل .٢

   الماليةلقوائمسس إعداد اأ
  . الدوليةالتقارير الماليةوفقاً لمعايير   الماليةتم إعداد القوائم

  .تم إعداد القوائم المالية بالدينار األردني
  والتي تظهر بالقيمة العادلة لموجودات المالية المتوفرة للبيعا ناءبإستث المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية القوائم تم إعداد

  .في تاريخ القوائم المالية

  التغيرات في السياسات المحاسبية
 باستثناء قيام الشركة بتطبيق معايير التقارير إن السياسات المحاسبية مطابقة لتلك التي تم استخدامها في السنة السابقة

  .ديالت على معايير المحاسبة الدوليةالمالية الجديدة والتع
 واألداء المالي للشركة وإنما نتج عنه إيضاحات تعديالت أي أثر على المركزلم ينتج عن تطبيق المعايير الجديدة وال

  .إضافية
  
  

  اإلفصاح:  األدوات المالية – ٧معيار التقارير المالية الدولي رقم 
كن مستخدمي القوائم المالية من تقييم مدى تأثير األدوات المالية وطبيعتها يتطلب هذا المعيار عرض اإليضاحات التي تُم

تشمل القوائم المالية هذه اإليضاحات الجديدة التي استدعت مراجعة األرقام المقارنة لهذه . والمخاطر المرتبطة بها
  .اإليضاحات

  

   رأس المالإفصاحات – ١تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم 
  . التعديل أن يتم اإلفصاح عن معلومات تُمكن من تقييم أهداف وسياسات وآليات إدارة الشركة لرأس الماليتطلب هذا 

  

  ٢نطاق معيار التقارير المالية الدولية رقم : ٨التفسير رقم 
ة مقابل  في الحاالت التي يتم فيها إصدار أدوات ملكي٢يتطلب هذا التفسير تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم 

بضائع أو خدمات مقدمة للمنشأة والتي ال يمكن تحديد قيمتها، أو بعض منها، ويكون من الواضح أن قيمتها العادلة أقل 
لم تقم الشركة بإصدار أية أدوات ملكية مقابل بضائع أو خدمات، . من القيمة العادلة ألدوات الملكية التي تم إصدارها

  .ثر على المركز أو األداء المالي للشركةلذلك فإنه ليس لهذا التفسير أي أ



  

  ٦  

  

  إعادة تقييم المشتقات المتضمنة: ٩التفسير رقم 
 متضمن هو التاريخ الذي تصبح به الشركة طرفاً للعقد، مع إعادة مشتقيقتضي هذا التفسير بأن يكون تاريخ تقييم وجود 

ال يوجد لدى الشركة أية مشتقات . ت النقديةالتقييم فقط عند وجود تغير في العقد يؤثر بشكل جوهري على التدفقا
  .متضمنة تحتاج إلى فصل عن العقد األصلي، لذلك فإنه ليس لهذا التفسير أي أثر على المركز أو األداء المالي للشركة

  
  التقارير المالية المرحلية والتدني في القيمة العادلة: ١٠التفسير رقم 

بيق هذا التفسير والذي يتطلب عدم استرداد أية خسائر متحققة في فترات  بتط٢٠٠٧ كانون الثاني ١قامت الشركة في 
لم تقم الشركة بقيد أية خسائر . مرحلية نتيجة تدني شهرة أو استثمار في أدوات ملكية أو موجودات مالية مقيمة بالكلفة
  .اء المالي للشركةتدني في فترات مرحلية سابقة، لذلك فإنه ليس لهذا التفسير أي أثر على المركز أو األد

  

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير والتفسيرات التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من 
  :قبل الشركة

  

   القطاعات التشغيلية– ٨معيار التقارير المالية الدولي رقم 
   مصاريف التمويل– ٢٣معيار المحاسبة الدولي رقم 

  . معامالت أسهم الخزينة للمجموعة– ٢الدولية رقم التقارير المالية معايير : ١١ير رقم التفس
  إتفاقيات إمتياز تقديم الخدمات: ١٢التفسير رقم 
  برامج الوالء للزبائن: ١٣التفسير رقم 
  ، متطلبات التمويل الدنيا وترابطاتهاالمعرفةالحد لموجودات منافع الموظفين : ١٤التفسير رقم 

  
  األسس والتقديرات

 محاسبية تؤثر على وافتراضاتإن إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات 
نظراً . مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات وعرض اإللتزامات المحتملة كما في تاريخ الميزانية

رات واإلفتراضات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات، وقد يستدعي ذلك تعديل القيم الدفترية الستخدام هذه التقدي
  .للموجودات أو المطلوبات في المستقبل

  

  :فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة
  

 تدني قيمة المخزون

 تحقيقها في تاريخ كل ميزانية بناء على الخبرات السابقة، ويتم تقوم إدارة الشركة بتقدير صافي قيمة المخزون المتوقع
 .تخفيض القيمة الدفترية للمخزون، إن لزم األمر

  

 مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
يوجد لدى إدارة الشركة أدلة موضوعية بأن بعض هذه . تقدم الشركة خدماتها للعمالء ضمن شروط تسهيالت معينة

تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة، بناء على خبرات سابقة، لتحديد مبالغ الذمم المشكوك في . الديون لن يتم تحصيله
  .تحصيلها

  

   للعقارات واآلالت والمعداتاألعمار اإلنتاجية 
ية  وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في نهاللعقارات واآلالت والمعداتتقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية 

  . كل سنة مالية
  

  إيرادات المبيعات
من المرجح تدفق المنافع تتحقق إيرادات المبيعات عند انتقال منافع ومخاطر ملكية البضاعة المباعة للمشتري، ويصبح 

ل  بعد تنزيبالقيمة العادلة المبيعات تقاس إيرادات.  قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية الشركة وتوفر إمكانيةإلىاإلقتصادية 
  .المرتجعات والخصم على المبيعات



  

  ٧  

  
  المصاريف

  يتم تحقق المصاريف وفقاً لمبدأ اإلستحقاق
  

  مصاريف الفوائد
  .قيد مصاريف الفوائد عند حدوثها وفقاً لمبدأ اإلستحقاقيتم 
  

  ومعدات آالت و عقارات
. ئر تدني متراكمة في القيمة الدفترية اإلستهالك المتراكم وأية خسابعد تنزيل، بالكلفةالعقارات واآلالت والمعدات تظهر 

 . حسب طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع)باستثناء األراضي (العقارات واآلالت والمعداتيتـم استهالك 
  :كما يلي

  

العمر اإلنتاجي     
  )سنوات(

  ٥٠    إنشاءات ومباني
  ٧-١٥    ومعداتآالت 
  ١٠-٥     مكتبيةوأجهزةأثاث 

  ٧-٥    ياراتآليات وس
  ٣    لوازم طباعة

 
يتم دراسة تدني القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى عدم 

عند وجود أحد هذه األدلة وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع . توافر إمكانية استرداد قيمتها الدفترية
م تخفيض القيمة الدفترية للقيمة المتوقع استردادها وهي القيمة العادلة مخصوماً منها مصاريف البيع أو ستراداها، يتا
  . ، أيهما أعلى"القيمة في اإلستخدام"

حتساب ورسملة التكاليف المتكبدة إلستبدال مكونات الممتلكات واآلالت والمعدات التي يتم التعامل معها بشكل  ايتم 
يتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند زيادة المنافع . طب القيمة الدفترية ألي جزء مستبدلمنفصل، كما يتم ش

  .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة  الدخل.  واآلالت والمعداتبالعقاراتاإلقتصادية المستقبلية المتعلقة 

  متوفرة للبيع موجودات مالية 
وجودات المالية المتوفرة للبيع في تاريخ الصفقة وهو التاريخ الذي تصبح به الشركة يتم قيد عمليات البيع والشراء للم

  .طرفا، أو تتوقف عن كونها طرف في الشروط التعاقدية لهذه األدوات المالية
عدم التمكن من  إال في حال  ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة،مبدئياً بالكلفةيتم تسجيل الموجودات المالية المتوفرة للبيع 

وفي حال بيع هذه . الملكيةالتغير في القيمة العادلة في بند مستقل ضمن حقوق يظهر  .قياس القيمة العادلة بموثوقية
 الدخل بما قائمة األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك في تسجيلالموجودات أو جزء منها أو حصول تدني في قيمتها يتم 

   . والتي تخص هذه الموجوداتالملكيةاً في حقوق في ذلك المبالغ المقيدة سابق

  لقيمة العادلةا
 أسعار نشطة تمثل القيمة العادلة للموجودات المالية التي لها أسواق مالية أسعار اإلغالق بتاريخ القوائم المالية في إن

  .سوقية
لمتوقعة المخصومة باستخدام نفس أسعار الفائدة يتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للفائدة بناء على التدفقات النقدية ا

  . لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات غير المدرجة في أسواق مالية بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمارات مماثلة أو 

 .وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة



  

  ٨  

  
  تدني وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية

إذا وجد .  لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجود مالي محددنهاية كل سنة مالية تقييم في إجراءيتم 
و على النحفي القيمة الدفترية يتم تحديد التدني . قائمة الدخلمثل هذا الدليل، فإنه يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن 

  : التالي
 أي خسارة تدني تنزيلكلفة والقيمة العادلة، بعد فرق بين ال بالقيمة العادلة، يمثل التدني الالظاهرةلموجودات ا -

 . قائمة الدخلمعترف بها سابقاً ضمن 
ة  الحالية للتدفقات النقدية المخصومالدفترية والقيمةكلفة، يمثل التدني الفرق بين القيمة بال الظاهرةلموجودات ا -

 .ائد موجودات مالية مماثلةوبسعر السوق الحالي على ع
 والقيمة الحالية للتدفقات النقدية القيمة الدفتريةكلفة المطفأة، فإن التدني هو الفرق بين بال الظاهرةلموجودات ا -

  . فائدة الفعلي األصليالمتوقعة بمعدل ال
  

  اإليرادات المؤجلة
 الحصول عليها دون مقابل كإيرادات مؤجلة بالقيمة العادلة ويتم اإلعتراف بها ت والمعدات التي تمتظهر العقارات واآلال

  .  بشكل منتظم وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع للعقارات واآلالت والمعداتكإيرادات في بيان الدخل

  لبضاعة ا
تمثل الكلفة كافة .  أيهما أقل، أو القيمة المتوقع تحقيقهامتوسط المرجحالطريقة يتم إظهار البضاعة بالكلفة، باستخدام 

  .النفقات التي تتكبدها الشركة من أجل إيصال المواد إلى حالتها وموقعها لتكون جاهزة لإلستخدام

 الذمم المدينة
يتم احتساب . يتم قيد الذمم المدينة حسب المبلغ األصلي للفاتورة مطروحاً منه أي مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها

تشطب الديون . ك في تحصيلها عندما يصبح من غير المرجح تحصيل كامل مبلغ هذه الديونمخصص الذمم المشكو
   .عند عدم وجود إمكانية لتحصيلهاالمعدومة 

  والنقد المعادلالنقد 
في الصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة النقد   علىيشمل والنقد المعادل، فإن النقد  التدفقات النقديةقائمةلغرض 
  .ستحقاق ثالثة أشهر أو أقلاالتي لديها تواريخ األجل و

  مخصص تعويض نهاية الخدمة
  . لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقانون العمل الساري المفعول في فلسطينالتخصيصيتم 

  ذمم دائنة ومستحقات
ة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلم

  .من قبل المورد

  مخصصات
ناشئة عن أحداث سابقة على أن يكون ) قانونية أو ضمنية(لتزامات  مخصصات عندما يترتب على الشركة ايتم احتساب

  .من المرجح نشوء هذه اإللتزامات وتوافر إمكانية تحديد قيمتها بشكل موضوعي

  ضريبة الدخل
والذي ) ١٢(تطاع مخصص لضريبة الدخل وفقاً لقانون ضريبة الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رقم تقوم الشركة باق

يقتضي االعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة، كما بتاريخ الميزانية، كضرائب مؤجلة، نتيجة لذلك قد يترتب قيد 
بب عدم التيقن من إمكانية االستفادة  بس الموجوداتم تسجيلارتأت الشركة عد. موجودات أو مطلوبات ضريبية مؤجلة
  .من هذه المنافع خالل فترة زمنية محددة

قد يختلف الربح . يمثل مصروف ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي تم احتسابها بناء على الربح الضريبي للشركة
عة لضريبة الدخل أو مصاريف الضريبي عن الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية بسبب إدراج إيرادات غير خاض

يمكن تنزيلها في السنوات / المصاريف قد تكون خاضعة/ إن مثل هذه اإليرادات. ال يمكن تنزيلها من ضريبة الدخل
  .الالحقة
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  لعمالت األجنبيةا
وجودات كما يعاد تحويل الم.  قيـد المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالتيتم

 الفروقات يتم قيد. الميزانية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المقيدةوالمطلوبات ذات الطبيعة النقدية 
  . الدخلقائمة فيالناتجة عن عمليات التحويل 

القوائم المالية كما  كما بتاريخ الدينار األردنيالعمالت األجنبية التي تتعامل بها الشركة مقابل أسعار صرف لقد كانت 
  :يلي
      المقابل بالدينار األردني  
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧      

      ٠,١٦٨    ٠,١٨٤  شيقل إسرائيلي 
      ٠,٧٠٩    ٠,٧٠٩  دوالر أمريكي 

  الربح لكل سهم 
حتساب النصيب األساسي للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة على ايتم 
  . عدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العامالم

  

 الفوائد تنزيلبعد (حتساب الربح المخفض للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة ايتم 
يه المعدل المرجح على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافاً إل) المتعلقة باألسهم الممتازة القابلة للتحويل

  . سهم العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عاديةأللعدد ا
 



  

  ١٠  

  ومعدات آالت و عقارات .٣
  

    ومعداتآالت     إنشاءات ومباني    أراضي  
 وأجهزةأثاث 

    مكتبية
آليات 
  المجموع    لوازم طباعة     وسيارات

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دنيدينار أر    دينار أردني  
                            كلفةال

  ٤,٤٠٠,٥٨٤  ٨٣,٣٣٥   ١١٥,٨٧٩   ٨٢,٧٢٥   ٣,٠١٢,٩٣٦  ٥٥٠,٤٧٢  ٥٥٥,٢٣٧  ٢٠٠٧ كانون الثاني أولفي 
  ٧٧,٤٤٣  ٢٣,٨٧٤   ١,٠٥٧   ٥٣٤   ٤٨,٠٥٧   ٣,٩٢١   -  إضافات

  )٤٤,٠٥١(    )١,٢٨١(    -   )٢,٠٧٤(   )٤٠,٦٩٦(    -    -  استبعادات
  ٤,٤٣٣,٩٧٦  ١٠٥,٩٢٨   ١١٦,٩٣٦   ٨١,١٨٥   ٣,٠٢٠,٢٩٧  ٥٥٤,٣٩٣  ٥٥٥,٢٣٧  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما في 

                            اإلستهالك
  ١,٧٧٨,٦١٥  ٢١,٨١٠   ١٠٠,٤٠٩   ٥٥,٨٢٨   ١,٤٦٣,٥٢٦   ١٣٧,٠٤٢   -  ٢٠٠٧ كانون الثاني أولفي 

  ٢٥٧,٢٢٢  ٣١,٨٥٢   ٣,١٩٠   ٥,١٩٢   ٢٠٥,٩١٠   ١١,٠٧٨   -  استهالك السنة
  )٣٣,٨٢٤(    )٣٢٥(    -    )١,٩٨٥(   )٣١,٥١٤(   -    -  استبعادات
  ٢,٠٠٢,٠١٣  ٥٣,٣٣٧   ١٠٣,٥٩٩   ٥٩,٠٣٥   ١,٦٣٧,٩٢٢   ١٤٨,١٢٠   -  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما في 

                            صافي القيمة الدفترية 
  ٢,٤٣١,٩٦٣  ٥٢,٥٩١   ١٣,٣٣٧   ٢٢,١٥٠   ١,٣٨٢,٣٧٥   ٤٠٦,٢٧٣   ٥٥٥,٢٣٧  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما في 
  ٢,٦٢١,٩٦٩  ٦١,٥٢٥   ١٥,٤٧٠   ٢٦,٨٩٧   ١,٥٤٩,٤١٠   ٤١٣,٤٣٠   ٥٥٥,٢٣٧  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١كما في 
  

  ، ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ كانون األول ٣١ني كما في  دينار أرد١١٥,٦٣٥و ١٦٨,١٨٤ مبلغ  والتي ما زالت مستخدمة في أعمال الشركة المستهلكة بالكاملوالمعداتالعقارات واآلالت بلغت قيمة 
  .على التوالي

  .من مصروف االستهالك إلى حساب تكلفة المبيعات دينار أردني ٢٣٥,٧٣٤و ٢٤٨,٧٥٠  مبلغيلم تم تح٢٠٠٦ و٢٠٠٧ يخالل عام
  



  

  ١١  

  

 موجودات مالية متوفرة للبيع .٤
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  

  ٤٦٥,٧٦٢    ٣٦٨,٥٠٢    المحليةولة في األسواق الماليةأسهم متدا
  ١٤٣,٤٦٩    ٢٤٢,٨١٧   الخارجيةأسهم متداولة في األسواق المالية

  ٦٠٩,٢٣١    ٦١١,٣١٩  

 ضاعةب .٥
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  

  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  
  ١٦٨,٩٣٢    ٢٥٣,٧٦٥  روالت كرتون خام 

  ٨٥,٠٨٧    ٦٤,٢٧٧  ألواح كرتون نصف مصنعة
  ٩٣,٩٣٠    ٧٥,٩٨٤  اهزة للبيع ضاعة جب

  ٣٣,٩٩٠    ٥١,٠٣٣  مواد مساعدة في اإلنتاج
  ٧٨,٢٤٧    ٨٥,٨٧٣  قطع غيار ومواد صيانة

  ٤٦٠,١٨٦    ٥٣٠,٩٣٢  
  )٤,٠٨٢(    )١٠,٠٠٠(  مخصص بضاعة تالفة ومتقادمة

  ٤٥٦,١٠٤    ٥٢٠,٩٣٢  

  مم مدينةذ .٦
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  

  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  
  ٨١١,٢٨٢    ١,٠١٦,٠١٤  ذمم العمالء

  ٢٣٦,٦١٠    ٣٢٨,٦٦٤  شيكات برسم التحصيل
  ١,٠٤٧,٨٩٢    ١,٣٤٤,٦٧٨  

  )٥٩٢,٨٤٠(    )٦٤٩,٤٠٧(  مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
  ٤٥٥,٠٥٢    ٦٩٥,٢٧١  

  

 ٥٩٢,٨٤٠ و ٦٤٩,٤٠٧ والمخصص لها بالكامل ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ كانون األول ٣١ كما في لغ إجمالي ذمم العمالءب
 :لي ملخص الحركة على حساب الذمم المشكوك في تحصيلهافيما ي. دينار أردني

  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  

  ٤٤٧,٤٨٤    ٥٩٢,٨٤٠  رصيد بداية السنة
  ١٠٥,٩١٩    -  إضافات خالل السنة

  ٣٩,٤٣٧    ٥٦,٥٦٧  فروقات عمله 
  ٥٩٢,٨٤٠    ٦٤٩,٤٠٧  رصيد نهاية السنة

 

  :٢٠٠٦ و٢٠٠٧ كانون األول ٣١ كما في التجارية غير متدنية القيمةة  الذمم المدينتحليل ألعمارفيما يلي 

  متدنية القيمةالذمم المستحقة وغير   

  

مستحقة ذمم غير 
متدنية وغير 

    القيمة
٩٠-  ١  

    يوم
١٨٠ – ٩٠ 

  المجموع     فأكثر١٨١    يوم
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

                    
٦٩٥,٢٧١    ١٢,٢٥٢    ١٠,٨٢٤    ١٣١,٨١٥    ٥٤٠,٣٨٠  ٢٠٠٧  
٤٥٥,٠٥٢    ١,٨٠٢    ٣,٣١٧    ٨٦,٠٠٢    ٣٦٣,٩٣١  ٢٠٠٦  



  

  ١٢  

 

  موجودات متداولة أخرى .٧
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  

  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  
  ٤٦,٥٣٠    ٢١,٤٦٣  مستحق من ضريبة القيمة المضافة 

 ٥٥,٠٧٨   ٦١,٠٦٨  مستحق من ضريبة الدخل
  ٦,١٠١    ٣٩,٣٥٣  ستنديةإعتمادات م

  ١٣,١٢٣    ٩,٢٣٤  مصاريف مدفوعة مقدماً
  ٥,٤١٨    ٥,٦٥٢  أخرى

  ١٢٦,٢٥٠    ١٣٦,٧٧٠  

  اإلحتياطي اإلجباري .٨
من األرباح السنوية وهو غير % ١٠تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله خالل السنوات السابقة بنسبة 

  . قابل للتوزيع على المساهمين

 ويل األجلقرض ط .٩
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  

  ١١٨,١٦٩    ٨٩,٨١٤  *قرض صندوق التنمية الفلسطيني 
  )٢٨,٣٥٥(    )٢٨,٣٥٥(  أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام

  ٨٩,٨١٤    ٦١,٤٥٩  
  

  :فيما يلي جدول استحقاق رصيد القرض طويل األجل
 ٢٨,٣٥٥  ٢٠٠٨      
 ٢٨,٣٥٥  ٢٠٠٩      
 ٢٨,٣٥٥  ٢٠١٠      
 ٤,٧٤٩  ٢٠١١      
  ٨٩,٨١٤      

 
بمبلغ ) الصندوق( على اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الفلسطيني ٢٠٠٤وقعت الشركة خالل عام   *

تحتسب على رصيد % ٥بنسبة فائدة سنوية )  دينار أردني١٤١,٨٠٠ما يعادل ( دوالر أمريكي ٢٠٠,٠٠٠
يسدد القرض بموجب ثالثين . دتها أربعة وعشرون شهراًقام الصندوق بمنح الشركة فترة سماح م. القرض

قامت الشركة برهن ثالث قطع أراضي من مجموع . ٢٠٠٦ نيسان ٢٥قسطاً تدفع كل شهرين ابتداء من 
  .متراً مربعاً لصالح الصندوق ٢,٠٧٥ القطع المقام عليها مكاتب ومصنع الشركة بمساحة إجمالية تبلغ

  خصص تعويض نهاية الخدمةم .١٠
  : يلي ملخص الحركة على حساب مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنةيماف

  

  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  
  ٥,٨٥٧    ٩,٣٧٥  صيد بداية السنةر

  ٦,٠٢٣    ١٢,٢٨٤  اإلضافات 
  )٢,٥٠٥(    )٩٢(  تعويضات مدفوعة خالل السنة

  ٩,٣٧٥    ٢١,٥٦٧  رصيد نهاية السنة



  

  ١٣  

  لمبيعاتا .١١
  

  ٢٠٠٦   ٢٠٠٧  
  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  

  ١,١٥٦,١٨٢    ١,٨٨٢,٦٥٦  علب وصفائح كرتون
  ١٩,٤٢٧    ٢١,٠٨٣  أخرى

  ١,١٧٥,٦٠٩    ١,٩٠٣,٧٣٩  
  )٢٩,١٤٠(    )٧٠,١٥٤(  صم على المبيعات خو مرتجعات

  ١,١٤٦,٤٦٩    ١,٨٣٣,٥٨٥  

  المبيعاتكلفة .١٢
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  

  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  
        : اإلنتاجكلفة

  ٦٧٦,٨٤٥    ١,٠٣٠,٤٦٣  واد مباشرةم
  ٦٣,٣٠٠    ٦٨,٤٤٢   واد غير مباشرةم
  ٧٣,٩٥٦    ٦٩,٨٣٢   وغير مباشرة جور مباشرةأ
  ٣٥٩,١٨٦    ٦٣٢,٣٤٩  كاليف صناعية غير مباشرةت

  ١,١٧٣,٢٨٧    ١,٨٠١,٠٨٦  
  ٣٣,١٠٥    ٩٣,٩٣٠  بضاعة جاهزة في بداية السنة
  )٩٣,٩٣٠(    )٧٥,٩٨٤(  بضاعة جاهزة في نهاية السنة

  ١,١١٢,٤٦٢    ١,٨١٩,٠٣٢  كلفة المبيعات

 صاريف إدارية وعموميةم .١٣
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  

  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  
  ٥٨,٨٦٧    ٧٣,٢٤٥  واتب واألجور ومنافع الموظفين رال
  ٩,٥٨٥    ١٢,٢٤٠  صاريف تنقل وسفرياتم
  ٦,٣٢٢    ١١,٢٠٣  تعاب مهنيةأ
  ٥,٩٣٦    ٩,٤٤٩  ريد وهاتف وفاكسب

  ٨,٣٢٧    ٨,٤٧٢  كاتاستهال
  ٤,٩٤١    ٨,١٤٨  خدمات عامة

  ٣,١٣٣    ١,٨٤٢  سوم ورخص واشتراكاتر
  ٩,٠٦٨    ٨,٦٨٥  أخرى

  ١٠٦,١٧٩    ١٣٣,٢٨٤  

 صاريف بيع وتوزيع م .١٤
  

  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  

  ٧,٨٠٠    ٩,٦١٠  رواتب موظفين
  ٤٨,٧٢٤    ٨١,١٠٧  أجور نقل ومواصالت

  ٢,٨١٨    ٧,٩٦٧  إعالنات
  ٨,٢٥٨    ١١,١٨٥  أخرى

  ٦٧,٦٠٠    ١٠٩,٨٦٩  



  

  ١٤  

  

  أرباح محفظة الموجودات المالية المتوفرة للبيع .١٥
  

  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  

  ٤,٢٠٣    ٢١,٨١٧  عوائد توزيعات أسهم
  -    )٦,٠٥١(  خسائر بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

  ٤,٢٠٣    ١٥,٧٦٦  

   أخرى)مصاريف (إيرادات .١٦
  

  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  

  ١,٨٢٨    ٧٠,٩٠١  خصومات من الموردين 
  ٤٤,٨٣٦    ٥٨,٢٦٥  روقات ترجمة العمالت األجنبيةف

  )٤,٢٣٠(    )٤,٣٦٨(   إستبعاد عقارات وآالت ومعداتخسائر 
  ٢٩,٤٤٤    ٧,٣٠٢  إيراد فوائد بنكية 

  -    )٥,٩١٨(  متقادمة تالفة و بضاعةمخصص
  ٤,١٨٩    ٤,١٩٠  جلة متحققة إيرادات مؤ

  ٧٦,٠٦٧    ١٣٠,٣٧٢  

  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة  .١٧
 كما ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ كانون األول ٣١لقد كانت الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنتين المنتهيتين في 

  :يلي
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  

  )١٧٨,٤١٣(    )٩٠,٢٤٩(  خسارة السنة
  ٥,٠٠٠,٠٠٠    ٥,٠٠٠,٠٠٠  المعدل المرجح لعدد األسهم المكتتب بها

  )٠,٠٣٦(    )٠,٠١٨(  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة

  ضريبة الدخل .١٨
لم يتم أخذ أية مخصصات ضريبية بسبب . تخضع الشركة لقانون ضريبة الدخل الساري المفعول في فلسطين –

 .لمقبولة ضريبياً عن اإليرادات الخاضعة للضريبةزيادة المصاريف ا

حتى تاريخ إصدار القوائم المالية، لم تحصل الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل عن نتائج  –
  .٢٠٠٦أعمالها منذ التاسيس وحتى عام 

  



  

  ١٥  

  

  عامالت مع جهات ذات عالقةم .١٩
قة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين، أعضاء مجلس اإلدارة  الجهات ذات عال والمعامالت معرصدةاأليمثل هذا البند 

يتم إعتماد سياسات األسعار والشروط . واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها
  .المتعلقة باألرصدة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الشركة

  
  :٢٠٠٦ و٢٠٠٧  كانون األول٣١كما في  لجهات ذات العالقةفيما يلي أرصدة ا

  

  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  

 ٤,٦٠٦   ٨,٦٠٥   من مساهم رئيسيمدينةمة ذ
  -    ٣٨,١٧٣   من مساهم رئيسيدائنةمة ذ
  

  :٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ كانون أول ٣١ المنتهية في للسنةفيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة 
 

  ١٥,٢٥٥    ٨٩,٩٥٦  من مساهم رئيسي شتريات م
  ٢٧,٤٨٢    ٢٨,٦٢٠  رواتب و منافع اإلدارة العليا

  القيمة العادلة لألدوات المالية  .٢٠

  .تشمل األدوات المالية الموجودات، المطلوبات المالية
  

ة من الذمم الدائنة، مطلوبات تتكون المطلوبات المالي. تتكون الموجودات المالية من الذمم المدينة والنقد والنقد المعادل
  . طويل األجلقرضوالمتداولة أخرى، 

  

  . ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية

 إدارة المخاطرأهداف سياسات  .٢١
ومخاطر خاطر اإلئتمان، إن المخاطر األساسية الناجمة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر أسعار الفائدة، وم

يقوم مجلس إدارة الشركة .  و مخاطر التغير في أسعار األسهم مخاطر التغير في أسعار العمالت األجنبيةالسيولة، 
  :بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما يلي

  
  مخاطر أسعار الفائدة 

ما (  دوالر أمريكي٢٠٠,٠٠٠وق التنمية الفلسطيني البالغ  الوحيد الخاضع للفائدة يتمثل في قرض صند الشركة التزامإن
 غير معرضة لمخاطر أسعار كةر الشإنف، وبالتالي %٥  مقدارها بنسبة فائدة ثابتة) دينار أردني١٤١,٨٠٠يعادل 
   .الفائدة

  مخاطر االئتمان
من الذمم المدينة % ٣٥سبته  ما ن منهم عمالءخمسة يمثل أكبر من العمالء الذينتقوم الشركة ببيع منتجاتها لعدد 

إن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة لمخاطر اإلئتمان هو مبلغ الذمم . ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما في التجارية 
وترى الشركة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع ).٦(المبينة في إيضاح رقم المدينة 

  . راقبة الذمم القائمة بشكل مستمرسقف ائتماني للعمالء مع م
  

بالنسبة لمخاطر اإلئتمان الناجمة عن موجودات مالية أخرى، فإن تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان قد ينجم عن عجز 
  .الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية



  

  ١٦  

 
  مخاطر السيولة

طريق التأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بإلتزامات الشركة رة مخاطر السيولة وذلك عن تعمل الشركة على إدا
  .قصيرة األجل

  

 : حسب فترة االستحقاق٢٠٠٦و ٢٠٠٧ كانون األول ٣١ كما في للشركة المطلوبات المالية التالي أرصدة الجدول يبين
  

    تحت الطلب  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١
 ٣أقل من 

    ر شه١٢-٣    شهرأ
٥-١ 

  المجموع    سنوات
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

                    

  ٩٩,٩١٢    ٧٠,١٤٤    ٢٩,٧٦٨    -    -  قرض طويل األجل
  ١٤٠,٢٢٧    -    ٤٣,٤٤٩    ٢٧,٧٩٧    ٦٨,٩٨١  مم دائنةذ

  ٢٤٠,١٣٩    ٧٠,١٤٤    ٧٣,٢١٧    ٢٧,٧٩٧    ٦٨,٩٨١  المجموع
  

    تحت الطلب  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١
 ٣أقل من 
     شهر١٢-٣    شهر

٥-١ 
  المجموع    سنوات

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  
                    

  ١٣٤,٦٧٣    ١٠٤,٩٠٥    ٢٩,٧٦٨    -    -  قرض طويل األجل
  ١٩٤,٩١٢    -    ٢٠,٠٩٠    ٨,٧٩٠    ١٦٦,٠٣٢  مم دائنةذ

  ٣٢٩,٥٨٥    ١٠٤,٩٠٥    ٤٩,٨٥٨    ٨,٧٩٠    ١٦٦,٠٣٢  المجموع
  

  مخاطر التغير في أسعار العمالت األجنبية
فيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في سعر صرف الدينار األردني مقابل العمالت األجنبية على قائمة 

  .الدخل، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة
  

  

النقص في /الزيادة
سعر صرف الدوالر 

األمريكي مقابل 
    الدينار األردني

  األثر على
    قائمة الدخل

  النقص في/الزيادة
سعر صرف الشيقل 
  اإلسرائيلي مقابل
    الدينار األردني 

  األثر على
  قائمة الدخل

 دينار أردني   %    دينار أردني    %  
٢٠٠٧              

  ٢٤,٥٨٠    ٥+    ١٧,٧٦٤    ٥+  دينار أردني
  )٢٤,٥٨٠(    ٥-    )١٧,٧٦٤(    ٥-  دينار أردني

                
٢٠٠٦                

  ٢٦,٩٢١    ٥+    ٥,٦٦٩    ٥+  دينار أردني
  )٢٦,٩٢١(    ٥-    )٥,٦٦٩(    ٥-  دينار أردني

  



  

  ١٧  

 
  األسهمالتغير في أسعارمخاطر 

بقاء جميع  في أسعار األسهم مع نتيجة للتغيرات الممكنة المحتملةبين الجدول التالي التغيير المتراكم في القيمة العادلة 
  :ؤثرات األخرى ثابتةالم

    
التغير في 
    المؤشر

األثر على 
  حقوق الملكية

  دينار أردني    (%)    
٢٠٠٧          

  ٥٥,٢٧٥    ١٥+     اسهم مدرجة في األسواق المحلية
  ٣٦,٤٢٣    ١٥+     اسهم مدرجة في األسواق الخارجية

  
٢٠٠٦    

      

  ٦٩,٨٦٤    ١٥+     اسهم مدرجة في األسواق المحلية
  ٢١,٥٢٠    ١٥+     ألسواق الخارجيةاسهم مدرجة في ا

  
  إدارة رأس المال

إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال الشركة هو الحفاظ على نسب رأس مال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم 
  .حقوق الملكية

  

هذا ولم تقم . لتقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات  ظروف العم
الشركة بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة 

واإلحتياطيات األخرى مطروحاً منها إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع . السابقة
 دينار ٤,٣١٩,٩٥٠ مقابل ٢٠٠٧ كانون األول ٣١ردني كما في  أ دينار٤,٢١٤,٠٢٦ الخسائر المتراكمة بصافي مبلغ

  .٢٠٠٦ كانون األول ٣١ كما في أردني

  ركز المخاطر في المنطقة الجغرافيةت .٢٢
سي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر اإن عدم استقرار الوضع السي. مارس الشركة كافة أنشطتها في فلسطينت

  .شطتها وقد يؤثر سلباً على أدائهاممارسة الشركة ألن
  













The National Carton Industry - الشرآة الوطنية لصناعة الكرتون    Company Name - اسم الشرآة
NCI Trading Symbol - رمز الشرآة

Industrial - الصناعيSector - القطاع
 Jordanian Dinar - دينار اردنيCurrency - العملة

  البنود
مدققة 20072007\12\200731\9\200730\6\200730\3\31مدققه 20062006\12\200631\9\200630\6\200630\3\31

 الميزانية العمومية

مدققة 20072007\12\200731\9\200730\6\200730\3\31مدققه 20062006\12\200631\9\200630\6\200630\3\31 الموجودات المتداولة
                 122,759                122,760                143,520                   47,578                   40,632                   14,221                   81,18341,371                959,829                                                               -نقد في الصندوق ولدى البنوك

                 328,664                328,666                364,646                 389,378                 218,977                 236,610                 184,702215,829                            -                                                               -شيكات برسم التحصيل
                             -                            -                106,531                 105,570                 304,913                 408,582                 630,723408,582                            -                                                               - ودائع قصيرة االجل

              1,016,014             1,003,881                943,286                 893,440                 868,301                 811,282                 826,345810,127                324,297                                                               -الذمم المدينة ( اجمالي) 
                 649,407                649,407                614,782                 598,882                 598,850                 592,840                 481,254486,921                            -                                                               -ينزل - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

                 366,607                354,473                328,505                 294,558                 269,450                 218,442                 345,091323,206                324,297                                                               -الذمم المدينة ( صافي) 
                             -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                             -                            -                                                               -اوراق القبض

                     7,971                    7,971                    7,729                     7,618                            -                     7,575                     7,576                             -                            -                                                               -تامينات  وكفاالت مستردة 
                 130,261                130,261                310,889                 334,557                 177,191                 174,935                 110,987174,936                424,094                                                               -البضاعة (جاهزة للبيع  )

                 390,671                390,701                137,800                 109,990                 281,894                 281,169                 302,302282,412                            -                                                               -البضاعة - مخزون المواد االولية واللوازم 
                   21,463                  21,463                  19,127                   27,351                            -                   46,530                   38,16146,451                            -                                                               -ضريبة القيمة المضافة ( اعادات )

                             -                            -                            -                            -                            -                             -                            -528,686                384,898                                                               -استثمارات قصيرة االجل
                             -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                             -                            -                                                               -اعتمادات مستندية 

                 107,336                101,361                  80,643                   85,179                 109,891                   72,144                   71,83759,199                241,699                                                               -موجودات متداولة اخرى
              1,475,732             1,457,657             1,499,389              1,401,779              1,402,948              1,460,208              2,293,6721,559,562             2,334,817                                                               -مجموع الموجودات المتداولة

    موجودات طويلة االجل

              4,433,976             4,433,977             4,431,828              4,413,454              4,414,138              4,400,584              4,421,8624,400,586             2,692,677                                                               -( ممتلكات ومباني واالت ( اجمالي
              2,002,013             2,002,014             1,937,824              1,872,572              1,841,420              1,778,614              1,765,0761,778,614                            -                                                               -ينزل - مجمع االهتالك المتراكم
              2,431,963             2,431,964             2,494,004              2,540,882              2,572,718              2,621,970              2,656,7862,621,972             2,692,677                                                               -ممتلكات ومباني واالت ( صافي )

                             -                            -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                                                               -مشاريع تحت التنفيذ
                 611,319                611,319                547,694                 574,894                 608,536                 609,231                 611,459استثمارات 

                             -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                             -                            -                                                               -موجودات اخرى
                             -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                             -                            -                                                               -موجودات غير ملموسة

              3,043,282             3,043,282             3,041,698              3,115,776              3,181,254              3,231,201              2,656,7863,233,431             2,692,677                                                               -مجموع - الموجودات طويلة االجل
              4,519,014             4,500,939             4,541,086              4,517,555              4,584,203              4,691,409              4,950,4584,792,993             5,027,494                                                               - مجموع الموجودات

عربي

ENGLISH مدققة غير مدققةغير مدققةغير مدققةمراجعةمدققة مراجعةمراجعةمراجعةمدققة غير مدققةمراجعة

Page 1 PSE



  البنود
مدققة 20072007\12\200731\9\200730\6\200730\3\31مدققه 20062006\12\200631\9\200630\6\200630\3\31

عربي

ENGLISH مدققة غير مدققةغير مدققةغير مدققةمراجعةمدققة مراجعةمراجعةمراجعةمدققة غير مدققةمراجعة

         المطلوبات وحقوق المساهمين
       المطلوبات المتداولة  

                             -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                             -                            -                                                               -البنوك الدائنة  
                   68,981                  51,228                100,658                 138,843                   71,201                 150,331                 102,926143,614                245,606                                                               -ذمم دائنة ( تجارية )

                   71,246                  71,246                  93,291                   68,728                   81,607                   44,581                   84,06644,127                            -                                                               -شيكات اجلة 
                             -                            -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                                                               -كمبياالات دائنة

                   19,866                  17,982                  12,586                            -                     9,488                     15,9046,632                            -                                                               -الذمم الدائنة ( اخرى ) 
                   28,355                  28,442                    9,452                   28,355                   26,666                   28,355                   9,45228,357                  14,179                                                               -قروض قصيرة االجل 
                             -                            -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                                                               -أمانات وسلفيات دائنة
                             -                  23,130                  20,268                   12,694                   13,562                     1,1842,065                            -                                                               -مخصصات مختلفة 
                             -                            -                            -                            -                            -                   11,299                            -                             -                  75,666                                                               -ارصدة دائنة اخرى 

                 188,448                192,028                236,254                 248,620                 202,523                 234,566                 213,532224,795                335,451                                                               - مجموع المطلوبات المتداولة

        المطلوبات طويلة االجل
                            -                            -                            -                            -                             -                             -                            -                                                               -اوراق دفع طويلة االجل
                   61,459                  61,370                  89,812                   75,635                   86,777                   89,814                   118,16989,812                118,169                                                               -قروض طويلة االجل

                   55,081                  33,514                  34,562                   51,445                   37,704                   47,079                   9,47848,642                    7,386                                                               -مخصصات ( طويلة االجل )
                            -                            -                            -                            -                             -                            -38,751                            -                                                               -ذمم دائنة طويلة االجل 

                 116,540                  94,884                124,374                 127,080                 124,481                 136,893                 166,398138,454                125,555                                                               -مجموع المطلوبات طويلة االجل
                 304,988                286,913                360,628                 375,700                 327,004                 371,459                 379,930363,249                461,006                                                               -مجموع المطلوبات 

         حقوق المساهمين
              5,000,000             5,000,000             5,000,000              5,000,000              5,000,000              5,000,000              5,000,0005,000,000             5,000,000                                                               -راس المال المدفوع ( اسهم عادية )

                   58,042                  58,042                  58,042                   58,042                   58,042                   58,042                   58,04258,042                  58,042                                                               -احتياطي اجباري
                             -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                             -                            -                                                               -احتياطي اختياري
                             -                            -                            -(17,885)(17,885)                            -(17,885)                            -                                                               -احتياطيات اخرى

                             -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                             -                            -                                                               - عالوة االصدار ( خصم ) 
(127,335)(127,334)(190,959)(191,596)(108,962)(111,660)(127,316)(8,281)                 (26,166)                                                               -االثر المتراكم للتغيرات في القيمة العادلة 

(17,885)(17,885)(17,885)(17,885)يضاف (يطرح) فروقات ترجمة عمالت اجنبية 
                             -0                            -                            -                            -                             -0                             -                        -                                                               -ارباح مقترحة التوزيع

                             -0                            -                            -                            -                             -0                             -                        -                                                               -يطرح ( ذمم اكتتاب المساهمين )
(698,796)(698,797)(668,739)(706,706)(673,996)(608,547)(500,985)(461,348)               (465,387)                                                               - ارباح محتجزة ( مجمعة )

                             -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                             -                            -                                                               - حقوق االقلية
              4,214,026             4,214,026             4,180,459              4,141,855              4,257,198              4,319,950              4,429,741              4,570,528             4,566,489                                                               - مجموع حقوق المساهمين

              4,519,014             4,500,939             4,541,087              4,517,555              4,584,203              4,691,409              4,792,990              4,950,458             5,027,495                                                               - مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

                            -                          (0)                         (0)                            -                            -                            -                           3                            -                         (1)                                                              -فحص المساواة
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  البنود
مدققة 20072007\12\200731\9\200730\6\200730\3\31مدققه 20062006\12\200631\9\200630\6\200630\3\31

عربي

ENGLISH مدققة غير مدققةغير مدققةغير مدققةمراجعةمدققة مراجعةمراجعةمراجعةمدققة غير مدققةمراجعة

 قائمة الدخل

مدققة 20072007\12\200731\9\200730\6\200730\3\31مدققه 20062006\12\200631\9\200630\6\200630\3\31  البنود
                            -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                                                               -  االيرادات التشغيلية

              1,831,317             1,831,316             1,399,117                 883,962                 339,292              1,146,469              868,8361,146,070                559,082                                                               - إيرادات المتاجرة (صافي المبيعات)

                     2,268                    2,268                    2,268                     2,266                            -                             -                            -                             -                            -                                                               -ايرادات تشغيلية اخرى
              1,833,585             1,833,584             1,401,385                 886,228                 339,292              1,146,469              868,8361,146,070                559,082                                                               - مجموع االيرادات التشغيلية

-                                                               -                            -                             -                            -                             -                            

                            -                            -                            -                            -      المصاريف التشغيلية
              1,819,032             1,819,033             1,383,401                 872,669                 363,203              1,112,462              833,0651,121,007                535,119                                                               -كلفة البضاعة المباعة ( المصاريف التشغيلية )

                             -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                             -                            -                                                               -مصاريف تشغيلية اخرى
-                                                               -                            -                             -                            -                             -                            -                            -                            -                            -                             

              1,819,032             1,819,033             1,383,401                 872,669                 363,203              1,112,462              833,0651,121,007                535,119                                                               -مجموع المصاريف التشغيلية
                   14,553                  14,551                  17,984                   13,559                   -23,911                   34,007                   35,77125,063                  23,963                                                               -  مجمل الدخل

                            -                            -      المصاريف العمومية
                 133,284                134,460                  97,404                   68,915                   28,693                 108,997                 72,189100,394                  44,532                                                               -المصاريف االدارية 
                 109,869                118,978                  88,895                   50,632                   20,895                   64,782                   50,49571,703                  31,812                                                               -المصاريف التسويقية 

                     7,787                    7,786                    5,512                     3,948                     1,314                 118,911                     9,428                             -                            -                                                               -مصاريف اخرى 
                 250,940                261,223                191,811                 123,495                   50,902                 292,690                 122,684181,525                  76,344                                                               - مجموع المصاريف العمومية

 -                                                               -                            -                             -                            -                             -                            -                            -                            -                            
                            -                            -                            -                            -                             -                            -                             -                            -                                                               -  ايرادات وارباح اخرى

                   15,766                  15,765                  15,765                     9,153                        859                     4,203                     4,2034,203                            -                                                               -ارباح االستثمارات 
                             -                            -                            -                            -                            -                             -                            -30,772                            -                                                               - ارباح تعديالت سنوات سابقة نتيجة تغير تقديرات وسياسات محاسبية

                 130,372                140,658                  97,871                     2,624                     8,940                   76,067                   27,63681,409                  22,478                                                               - ايرادات وارباح اخرى 
 -                                                               22,478                  62,61185,612                   80,270                   9,799                     11,777                   113,636                156,424                146,138                 
 

         مصاريف وخسائر اخرى
                            -                            -                            -                            -                             -                            -6,326                    5,350مصروف الفوائد

                            -                            -                            -                            -                             -                            -                             -                            -                                                               -خسائر تعديالت سنوات سابقة نتيجة تغير تقديرات وسياسات محاسبية
                            -                            -                            -                            -                             -                            -582                            -                                                               - مصاريف وخسائر اخرى

-                                                               5,350                    6,908-                            -                             -                            -                            -                            -                            -                             
 

(90,249)(90,249)(60,192)(98,159.00)(65,013)(178,413)(70,850)(31,210)(35,253)                                                               - صافي الدخل قبل الضرائب
 ضريبة الدخل 

(90,249)(90,249)(60,192)(98,159.00)(65,013)(178,413)(70,850)(31,210)(35,253)                                                               - صافي الدخل بعد الضرائب
 -                                                               -                            -                             -                            -                             -                            -                            -                            -                            

DIV/0!(0.007)(0.006)(0.0142)(0.0357)#(0.0130)(0.0196)(0.0120)(0.0180)(0.0180)#عائد السهم
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  البنود
مدققة 20072007\12\200731\9\200730\6\200730\3\31مدققه 20062006\12\200631\9\200630\6\200630\3\31

عربي

ENGLISH مدققة غير مدققةغير مدققةغير مدققةمراجعةمدققة مراجعةمراجعةمراجعةمدققة غير مدققةمراجعة

 

 قائمة التدفقات النقدية

مدققة 20072007\12\200731\9\200730\6\200730\3\31مدققه 20062006\12\200631\9\200630\6\200630\3\31 البنود

(198,108)(167,679)(132,383)(170,279)                            -(364,303)(156,462)(63,049)                            -                                                               -= صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

 التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية
                   77,443                  72,655                  72,655                   53,565                            -                 163,262                   130,28692,227                            -                                                               -- يطرح - شراء االت ومعدات وممتلكات

                     5,859                    4,814                    4,814                     4,814                            -                            -3,542                            -                                                               -+ يضاف - متحصالت من بيع االت ومعدات وممتلكات
                 229,648                214,456                300,696                 224,218                    -+يضاف - متحصالت من بيع استثنارات

                 253,462                275,279                275,279                 275,279                 519,188                 335,599850,567-يطرح - شراء استثمارات 
                             -                            -                            -                            -                            -                   33,519                             -                            -                                                               -+ يضاف - الفائدة المقبوضة

                   21,817                  24,657                  24,657                   14,615                            -                             -                            -4,203                            -                                                               -+ يضاف - ارباح االسهم المقبوضة

(73,581)(104,007)(17,767)(85,197)                            -(682,450)(909,275)(458,140)                            -                                                               -= صافي التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

 التدفقات التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية
                             -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                             -                            -                                                               -+ يضاف - المتحصالت من اصدار اسهم راس المال
                             -                            -                            -                            -                            -                             -                            -24,094                            -                                                               -+يضاف - المتحصالت من االقتراض طويل االجل

                   28,355                  28,357                  22,603                   14,179                            -                   23,631                            -                             -                            -                                                               -- يطرح - مدفوعات االقتراض طويل االجل
                             -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                             -                            -                                                               -+يضاف - المتحصالت من االقتراض قصير االجل

                             -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                             -                            -                                                               -- يطرح - مدفوعات االقتراض قصير االجل
                             -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                             -                            -                                                               -- يطرح - مدفوعات الفوائد

                             -                            -                            -                            -                            -                             -                            -                             -                            -                                                               -- يطرح - ارباح االسهم المدفوعة
(28,355)(28,357)(22,603)(14,179)                            -(23,631)24,0940                            -                                                               -  صافي التدفقات التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

(300,044)(300,043)(172,753)(269,655)                            -(1,070,384)(1,065,737)(497,095)                            -                                                               -= صافي الزيادة (النقص) في النقدية او ما يعادلها
                 422,803                422,803                422,803                 422,803                            -              1,493,187              1,493,1871,515,740                            -                                                               --  يضاف النقدية بداية الفترة

                 122,759                122,760                250,050                 153,148                            -                 422,803                 996,092450,003                            -                                                               -= النقدية نهاية الفترة
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  البنود
مدققة 20072007\12\200731\9\200730\6\200730\3\31مدققه 20062006\12\200631\9\200630\6\200630\3\31

عربي

ENGLISH مدققة غير مدققةغير مدققةغير مدققةمراجعةمدققة مراجعةمراجعةمراجعةمدققة غير مدققةمراجعة

مدققة 20072007\12\200731\9\200730\6\200730\3\31مدققه 20062006\12\200631\9\200630\6\200630\3\31معلومات التداول
                       1.00                      1.00                      1.00                       1.00                       1.00                       1.00                       1.001.00                      1.00 القيمة االسمية للسهم   

                       0.41                      0.41                      0.43                       0.45                       0.61                       0.66                       0.780.66 سعر االغالق  
 حجم التداول   

                 993,899                993,899                659,689                 572,753                 411,070                 947,330                 947,330                 790,944عدد األسهم المتداولة
                     1,304                    1,304                       860                        703                        464                        939                        939                        697عدد العقود المنفذة

              5,000,000             5,000,000             5,000,000              5,000,000              5,000,000              5,000,000              5,000,000              5,000,000             5,000,000عدد األسهم المكتتب بها 
              2,050,000             2,050,000             2,150,000              2,250,000              3,050,000              3,300,000              3,300,000              3,900,000                        -                                                           - القيمة السوقية   
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  البنود
مدققة 20072007\12\200731\9\200730\6\200730\3\31مدققه 20062006\12\200631\9\200630\6\200630\3\31

عربي

ENGLISH مدققة غير مدققةغير مدققةغير مدققةمراجعةمدققة مراجعةمراجعةمراجعةمدققة غير مدققةمراجعة

مدققة 20072007\12\200731\9\200730\6\200730\3\31مدققه 20062006\12\200631\9\200630\6\200630\3\131 النسب المالية

                     DIV/0!-                        0.158                     0.189                     0.189                     #0.082                     0.115                     0.132                    0.199                    0.199#معدل دوران السهم %
                    DIV/0!(0.007)                   (0.006)                    (0.014)                    (0.036)                    #(0.013)                   (0.020)                   (0.012)                   (0.018)                   (0.018)# عائد السهم الواحد  

                         -                        -                        -                        -                        -#                         -                         -                         -                        -!DIV/0#األرباح الموزعة للسهم الواحد   
                     DIV/0!#DIV/0!0.914                     0.886                     0.864                     #0.851                     0.828                     0.836                    0.843                    0.843#القيمة الدفترية للسهم الواحد  

                  DIV/0!(109.736)                (46.577)                  (18.496)                  #(17.095)                 (12.611)                 (12.051)                 (22.715)                 (22.715)#0.00 ۩القيمة السوقية الى العائد (مرة)
                         -                        -                        -                        -                        -#                         -                         -                         -!DIV/0!#DIV/0#األرباح الموزعة الى القيمة السوقية %

                         -                        -                        -                        -                        -#                         -                         -                         -!DIV/0!#VALUE#األرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم %
                     DIV/0!#DIV/0!0.853                     0.745                     0.764                     #0.716                     0.543                     0.514                    0.486                    0.486#القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة)

                     DIV/0!0.043                    0.041                     0.022                     0.030                     #(0.070)                   0.015                     0.013                    0.008                    0.008#اجمالي الربح من العمليات الى المبيعات %
                    DIV/0!(0.053)                   (0.029)                    (0.062)                    (0.156)                    #(0.192)                   (0.111)                   (0.043)                   (0.049)                   (0.049)#صافي الربح قبل الفوائد والضريبة الى المبيعات %

                    DIV/0!(0.063)                   (0.036)                    (0.062)                    (0.156)                    #(0.192)                   (0.111)                   (0.043)                   (0.049)                   (0.049)#صافي الربح الى المبيعات  %
                    DIV/0!(0.007)                   (0.006)                    (0.015)                    (0.038)                    #(0.014)                   (0.022)                   (0.013)                   (0.020)                   (0.020)#العائد على مجموع الموجودات %
                    DIV/0!(0.008)                   (0.007)                    (0.016)                    (0.041)                    #(0.015)                   (0.024)                   (0.014)                   (0.021)                   (0.021)#العائد على حقوق المساهمين % 

                     DIV/0!0.092                    0.077                     0.076                     0.079                     #0.071                     0.083                     0.079                    0.064                    0.067#معدل المديونية %
                     DIV/0!0.908                    0.923                     0.924                     0.921                     #0.929                     0.917                     0.921                    0.936                    0.933#نسبة الملكية % 

!DIV/0!(5.589)                   (3.934)                    #DIV/0!#DIV/0!##DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#معدل تغطية الفوائد ( مرة ) 

                     DIV/0!0.111                    0.176                     0.239                     0.244                     #0.074                     0.196                     0.309                    0.407                    0.406#معدل دوران الموجودات ( مرة) 
                     DIV/0!0.208                    0.327                     0.437                     0.437                     #0.132                     0.349                     0.562                    0.754                    0.754#معدل دوران الموجودات الثابتة ( مرة ) 
                     DIV/0!0.280                    0.418                     0.859                     0.935                     #0.283                     0.769                     1.109                    1.449                    1.424#معدل دوران رأس المال العامل ( مرة) 

                     DIV/0!6.960                    10.742                   6.938                     6.225                     #6.927                     5.638                     6.347                    7.591                    7.831#نسبة التداول ( مرة ) 
              1,287,284             1,265,628             1,263,135       1,153,159.000       1,200,424.890              1,225,642       1,334,767.000       2,080,140.000      1,999,366.000                                                           -رأس المال العامل  
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