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التقرير السنوي للشركة الوطنية لصناعة الكرتون  2009

أعضاء مجلس اإلدارة
السيد سمير عثمان حليله*   رئيس مجلس اإلدارة ممثال عن شركة فلسطني للتنمية واالستثمار
نائب رئيس مجلس اإلدارة ممثال عن شركة احلاج طاهر املصري السيد مازن راسخ حسني  

عضو مجلس اإلدارة ممثال عن شركة فلسطني للتنمية واالستثمار  السيد مهدي حياتي املصري  
عضو مجلس اإلدارة ممثال عن شركة املسيرة الدولية السيد كرمي سني نسيب بيطار  

عضو مجلس اإلدارة ممثال عن شركة مصانع الزيوت النباتية السيد زاهر أحمد إسماعيل هموز  
عضو مجلس اإلدارة ممثال عن نفسه السيد د.معاوية علي أمني املصري 
عضو مجلس اإلدارة ممثال عن نفسه السيد “محمد بشار” سعدي الصيفي 

عضو مجلس اإلدارة ممثال عن شركة فلسطني للتنمية واالستثمار  السيد عبد الله الشعراوي**  

املدير العام : م.حازم األغبر
مدقق احلسابات : إرنست ويونغ

املستشار القانوني : ا.زاهي مرمش

فقها  قاسم  احلكيم حسن  عبد  السيد  تعيني  2009/12/31. حيث مت  بتاريخ  انتهت عضويته   *
رئيسا للمجلس إعتبارا من تاريخ 2010/1/1م

** انتهت عضوية السيد عبد الله الشعراوي بتاريخ 2009/5/9م.

رؤية الشركة 
تتمحور رؤيتنا الشمولية حول فكرة ان صناعة التغليف هي صناعة املستقبل التي ال تنضب وتتجدد 
بشكل مستمر وبأفكار ال حدود لها  ، فال حضارة وال صناعة وال زراعة وال تطور خدماتي بدون تغليف، 
ومن هذا املنطلق وعلى الصعيد احمللي كانت فكرة إنشاء الشركة الوطنية لصناعة الكرتون حيث 
زراعية بالدرجة االساس وذات موقع استراتيجي في منطقة الشرق االوسط  تعتبر فلسطني دولة 
وهي االقرب الى أوروبا ومتتلك مقومات عالية لنجاح هذه الصناعة فهي متقدمه زراعيا ومتتلك 
تسهيالت تصديرية لدول العالم الغربي  متكنها من دخول تلك االسواق بكل حرية ولهذا لوحظ ان 

هنالك منو كبير في الطلب على مواد التغليف خالل العقديني السابقيني .

رسالة الشركة 
خلصت رسالة الشركة قي اسم الشركة وهي القيام بخلق صناعة وطنية للكرتون وذلك خلدمة كافة 
القطاعات االقتصادية الفلسطينية بأيدي وخبرات وطنية متكننا من االستغناء عن الغير ، فهي أول 
شركة حتصل على ترخيص في مجال صناعة الكرتون املقوى .ومتتلك اضخم خط انتاجي لصناعة 

الكرتون املقوى في فلسطني ومتتلك أصوال متكنها من أداء مهمتها على الوجه االكمل.
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كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة

األخوة واألخوات مساهمي الشركة الوطنية لصناعة الكرتون.....

احلضور الكرمي....

باسمي وباسم أعضاء مجلس اإلدارة أرحب بكم جميعا في االجتماع السنوي السابع عشر 
للهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعة الكرتون، ويسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي عن 

نتائج أعمال الشركة وإجنازاتها وبياناتها املالية للعام 2009 وخططها املستقبلية.

رغم التحسن النسبي على حركة التجارة الداخلية في الضفة الغربية والتحسن الطفيف 
على بعض املؤشرات االقتصادية إال أن هناك الكثير من املعيقات ما زالت قائمة أمام شركات 
القطاع اخلاص بشكل عام والشركات الصناعية بشكل خاص ، وال بد من العمل اجلدي من 

قبل جميع األطراف املعنية لرفع هذه العراقيل أو التخفيف من حدتها .

املفتوحه  العلب  إنتاج  خط  تشغيل  ببدأ  وذلك  للشركة  هاما  تطورا   2009 عام  شهد  لقد 
الطاقة  رفع  على  ساعد  مما  فلسطني  في  حجما  واالكبر  االحدث  يعتبر  الذي  اجلديد 
االنتاجية للشركة وحتسن جودة منتجاتها وبالتالي ساهم على حتسن حجم املبيعات عن 
%7 ورفع  `،وذلك من خالل زيادة عدد عمالء الشركة بنسبة   46% 2008 م بنسبة  العام 
معدل املبيعات للعميل الواحد بنسبة %27 األمر الذي أدى إلى حتسن نتائج الشركة بشكل 

نسبي مقارنة بالعام السابق 2008 .

لقد استطاعت الشركة زيادة حصتها السوقيه لتصبح %24 للعام 2009م وبذلك أصبحت 
العبا رئيسيا في هذا القطاع وتقوم مبنافسة كبرى الشركات االسرائيليه التي تعمل في هذا 
املجال منذ عشرات السنني ، ولكننا نؤمن بان أمامنا الكثير من العمل ملضاعفة هذه احلصة 

خالل السنوات الثالث القادمة .
إن اقفال املعابر وتوقف حركة التجارة مع  قطاع غزة أثر سلبا على حصة الشركة السوقية  
والذي نأمل ان تثمر اجلهود السياسيه على رأب هذا الصدع خالل اقرب فرصة ممكنه لنتمكن 

من إعادة بناء عالقاتنا التجارية مع اخواننا في قطاع غزه كما كانت عليه سابقا .
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األخوات واألخوة الكرام.......
رغم أن الشركة لم تستطع حتقيق ارباح تشغيلية لهذا العام 2009 إال أنها استطاعت تقليص 
خسائرها التشغيلية بشكل ملموس ، ونعتقد أننا سنتمكن خالل العام القادم واألعوام التي 
تليه حتقيق ارباح جيدة ومتزايدة من عام آلخر لتصبح شركتكم استثمارا مجديا اقتصاديا 

لكل واحد منكم وفي املستقبل القريب . 

إن جناح شركتكم مرهون بتضافر جهودنا ، وقوة عزميتنا التي نستمدها من دعمكم ومؤازرتكم 
الشركة  مكانة  لرفع  ومدروسة  ثابتة  بخطوات  قدما  املضي  من  تأكيد   بكل  سيمكننا  مما 

وحتسني أدائها في كافة املجاالت .

بالشكر  اإلدارة  مجلس  أعضاء  زمالئي  واسم  باسمي  أتوجه  أن  اخلتام  في  لي  واسمحوا 
والتقديرلكم وجلميع املساهمني على الدعم املتواصل وصبرهم وتعاونهم لتحقيق غاياتنا 

وأهدافنا ونحن على ثقة أن عملنا اجلاد هو أساس االستمرار والنجاح.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس اإلدارة
عبد احلكيم الفقها
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تقرير مجلس اإلدارة

أنشطة الشركة الرئيسية )طبيعة عمل الشركة(
صناعة ، تصنيع ،إنتاج ، اجتار، تسويق وتوزيع الكرتون مبختلف أنواعه ومشتقاته ومواده اخلام .

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
أعضاء مجلس اإلدارة

إلى. 1    2008/06/08 منذ  املجلس  رئيس   – حليله*  محمود  عثمان  سمير  السيد 
.2009/12/31

• ولد السيد سمير حليله عام 1957.	
•  حاصل على شهادة املاجستير في االقتصاد من اجلامعة األمريكية في بيروت عام 1983.	
• شغل منصب املدير العام لصندوق بورتالند في فلسطني.	

 ، • شغل منصب أمني عام مجلس الوزراء في احلكومة الفلسطينية ما بني عامي 2006-2005	
تنحى عن ذلك املنصب بعد انتخابات عام 2006.

• شغل أيضا منصب الوكيل املساعد لوزارة االقتصاد والتجارة بني عامي 1997-1994 .	
• شغل مدير التسويق واملبيعات لشركة نصار لالستثمارات من العام 2004-1997.	

 • تولى مهام رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني) بال تريد ( في األعوام 2005-2004	
وهو عضو في املجلس منذ عام 2002 .

• عضو في مجلس إدارة معهد األبحاث التطبيقية- القدس .	
• عضو في منتدى الفكر العربي واملؤسسة املصرفية الفلسطينية .	
• شغل مناصب إدارية متعددة في شركات القطاع اخلاص .	

 ) • يشغل حاليا وظيفة املدير التنفيذي لشركة فلسطني للتنمية واالستثمار احملدودة) باديكو	
منذ حزيران 2008.كذلك يشارك كعضو في العديد من مجالس إدارة الشركات التابعة واحلليفة 

ملجموعة شركات باديكو.

فقها  قاسم  حسن  احلكيم  عبد  السيد  تعيني  مت  حيث   .2009/12/31 بتاريخ  عضويته  *انتهت 
رئيسا للمجلس إعتبارا من تاريخ 2010/1/1م

السيد عبد احلكيم حسن قاسم فقها – رئيس املجلس منذ تاريخ 2010/1/1 حتى. 2 
اآلن.
• ولد السيد عبد احلكيم فقها عام 1964م.	

 • حاصل على شهادة املاجستير في العلوم اإلدارية عام 1991 ، وشهادة البكالوريوس في احملاسبة	
واالقتصاد عام 1986م.
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• شغل منصب مدير مالي ملجموعة شركة سختيان في األعوام 1993 إلى 2006م.	
• شغل منصب مدير عام شركة فلسطني لالستثمار الصناعي منذ العام 2006 إلى اآلن.	
• عضو في جمعية رجال األعمال الفلسطينية .	
• عضو مجلس إدارة شركة مطاحن القمح الذهبي.	
• عضو مجلس إدارة منتدب لشركة دواجن فلسطني.	

السيد كرمي سني نسيب بيطار- عضو مجلس منذ 29 تاريخ /2007/05. 3
• ولد السيد كرمي بيطار عام 1968.	

 •  حاصل على شهادتي املاجستير والبكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة شرق البحر املتوسط	
في شمال قبرص عام 1994. 

• عمل كمستشار رئيسي لإلدارة واملالية في شركات استشارات داخل فلسطني ملدة 12 عاما.	
 ( •  يشغل حاليا منصب مدير دائرة االستثمارات املباشرة في شركة فلسطني للتنمية واالستثمار	

باديكو (.
 •  يعمل بشكل غير متفرغ كمحاضر ومدرب لإلدارة املالية واحملاسبة في العديد من املؤسسات	

ومنها جامعة بيرزيت.
 •  لديه خبرة واسعة في تقييم الشركات واملشاريع ماليا وإداريا، وإعداد دراسات اجلدوى ملشاريع	

قائمة أو جديدة.
 • شركة	  ،) كوكاكوال  الوطنية)  املشروبات  شركة  التالية:  الشركات  إدارات  مجالس  في  عضو 
  ، الكترونيات وكهربائيات فلسطني، شركة مصانع الزيوت النباتية ، شركة مطاحن القمح الذهبي 
وعضو مؤسس لشركة ريادة لالستشارات والتدريب، وعضو في جمعية رجال األعمال الفلسطينيني، 

ومعهد احملاسبني اإلداريني األمريكي . 

السيد زاهر أحمد إسماعيل هموز- عضو مجلس منذ تاريخ 2007/05/29. 4
• ولد السيد زاهر هموز عام 1961.	

 •  حاصل على شهادة املاجستير في احملاسبة من جامعة أوكالهوما في الواليات املتحدة األمريكية	
عام 1986، وشهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة اليرموك في األردن عام 1984.

 •  يشغل اآلن منصب مساعد مدير إقليمي لدى بنك القاهرة عمان وهو موظف لدى البنك منذ	
20 عاما.

. • عضو مجلس إدارة في شركة مصانع الزيوت النباتية	

السيد مهدي حياتي محمد املصري- عضو مجلس منذ 2005/03/23. 5
• ولد السيد مهدي املصري عام 1961.	

 •  حاصل على شهادة الدبلوم في إدارة الفنادق عام 1981، ودبلوم احملاسبة عام 1982، ودبلوم	
التوعية البيئية عام 1994.
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 • الفترة	 في   ) الدراسة  أثناء   ( باالس  شيراتون  عمان  فندق  لدى  داخلي  مدقق  منصب  شغل 
.1982-1979

- • 	1983 الفترة  في  الرياض  في  للتسويق  الوطنية  الشركة  لدى  مالي  مدير  منصب  شغل 
.1989
• شغل منصب املدير العام لشركة القطن واحلرير في الرياض في الفترة 1992-1989.	
• شغل منصب املدير العام لشركة الثماد للتجارة في الرياض في الفترة 1996-1992. 	
• حاليا يشغل منصب نائب املدير العام لشركة وصحيفة األيام منذ 1996.	

 • شارك بالعديد من الدورات منها: دورة متقدمة في إدارة االمتيازات التجارية عام 1994، ودورة	
متقدمة في إدارة الفعاليات الدولية 1999،  ودورة محكم في حل النزاعات التجارية عام 2002.

• عضو مجلس إدارة جمعية اإلعالنيني الفلسطينيني.	
. • رئيس مجلس إدارة االحتاد الفلسطيني للصناعات الورقية ومسرح وسينيماتيك القصبة	

م. • رئيس اإلحتاد العام للصناعات الفلسطينية منذ عام 2009	

السيد مازن راسخ علي إبراهيم حسني- عضو مجلس منذ تاريخ 2008/06/08. 6
• ولد السيد مازن راسخ عام 1952.	

 •  حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة االلكترونية من جامعة كارديف في اململكة املتحدة	
عام  اجلامعة  نفس  من  وااللكترونية  الكهربائية  الهندسة  في  البكالوريوس  وشهادة   1980 عام 

.1975
 • عمل كباحث مساعد في الفترة 1975-1980 في جامعة كارديف، ومدير مشروع في اجلامعة	

نفسها في الفترة 1984-1980.
•  شغل منصب عميد كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية في الفترة 1991-1984.	

 •  يشغل منصب أستاذ مشارك منذ عام 1995 حتى اآلن في قسم الهندسة الكهربائية في جامعة	
النجاح الوطنية.

 • مصانع	 وشركة  البالستيك،  تكنولوجيا  لشركة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس    
التنك. 
• عضو في مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم) نابكو (. 	
• عضو في املجلس البريطاني للهندسة منذ عام 1982.	
•  عضو مجلس اإلسكان الفلسطيني-القدس منذ عام 1990.	
• عضو مجلس اإلدارة في كلية هشام حجاوي التقنية.	

الدكتور معاوية علي أمني مصري- عضو مجلس منذ تاريخ 2009/05/09م.. 7
• ولد د.معاوية علي مصري عام  1944م.	

 . • 	1977 بالقاهرة سنة  باطنية من جامعة عني شمس  أمراض  على شهادة ماجستير  حاصل 
وشهادة بكالوريوس طب وجراحة من نفس اجلامعة عام 1969م.

• عمل كطبيب في اجليش الكويتي مدة 7 سنوات.	
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• عمل كطبيب في مستوصف التضامن اإلسالمي من العام 1985 إلى 1996م.	
• شغل منصب عضو في املجلس التشريعي من العام 1996 إلى 2006م.	
• عضو في مجلس إدارة شركة نابلس للبالستيك.	

تاريخ. 8  منذ  إدارة  مجلس  عضو   – الصيفي  سعدي  بشار”  “محمد  السيد 
2009/05/09م.

• ولد السيد محمد بشار الصيفي عام 1964م.	
 • املتحدة	 بالواليات  هيوسنت  جامعة  من  األعمال  إدارة  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل 

األمريكية عام 1987م. 
 • يعمل في قطاع التجارة ويعد من رجال األعمال الناجحني في عدة قطاعات منها) املفروشات	

واملالبس واألقمشة واألدوات الصحية (.
• عضو في جمعية رجال األعمال الفلسطينية.	
• عضو في مركز التجارة الفلسطيني بال تريد.	
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أسماء ورتب اإلدارة التنفيذية  

السيد: حازم واصف قاسم األغبر. 1
• املنصب: مدير عام الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	
• تاريخ التعيني: 2006/06/01	
• ولد عام  1962	
• الشهادات العلمية: بكالوريوس علوم زراعية 1984 م جامعة املوصل - العراق.	

اخلبرات العملية:
/  • والتجارة-استرا	 للتموين  العربية  الشركة  لدى  احليواني  اإلنتاج  مدير   1998-1985

السعودية
• 1998-1999 مدير عام شركة دواجن فلسطني/ فلسطني	
• 1999-2006 مدير العمليات لدى شركة مصانع الزيوت النباتية / فلسطني	

. • 2006-اآلن   مدير عام الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	
. • تصميم وإدارة املشاريع الصناعية	

. • إعداد دراسات اجلدوى االقتصادية	
  . • دورات متقدمه في ادارة املشاريع الصناعية والزراعية في /السعودية /هولندا	

السيد: سعد اسماعيل حمدي أبو زنط. 2
• املنصب: مدير اإلنتاج	
• تاريخ التعيني: 2006/03/01	
• تاريخ امليالد: عام 1982	

 • الشهادات العلمية: حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة النجاح	
الوطنية عام2005م.

.) • 30 ساعة دراسة ماجستير إدارة هندسية )التحضير لرسالة املاجستير	

اخلبرات العملية:
 • 2005- عدة وظائف في اإلنتاج واجلودة آخرها مدير اإلنتاج لدى الشركة الوطنية لصناعة	

الكرتون

السيد: ماجد خليل أحمد شلبي. 3
• املنصب: رئيس قسم احملاسبة	
• تاريخ التعيني: 2005/06/01	
• تاريخ امليالد: عام 1977	
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 • النجاح	 جامعة  من  اإلعمال  إدارة  في  املاجستير  شهادة  على  العلمية: حاصل  الشهادات 
الوطنية عام 2009م، وشهادة البكالوريوس في احملاسبة من نفس اجلامعة عام 1999م. 

اخلبرات العملية:
. • 2000/5-2002/3 محاسب لدى شركة مصانع الزيوت النباتية	

- • اخلفيفة	 للمشروبات  الفلسطينية  املجموعة  شركة  لدى  محاسب   2005/5-2002/4
مراوي/كوكاكوال.

. • 2005/6-اآلن رئيس قسم احملاسبة لدى الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	
4. السيد: ناصر زياد حلمي قمحاوي

• املنصب: مدير اخلدمات املساندة	
• تاريخ التعيني: 2005/08/01	
• تاريخ امليالد: عام 1965	

 • من	 اإلدارية  والعلوم  االقتصاد  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل  العلمية:  الشهادات 
جامعة النجاح الوطنية عام  1987م.

اخلبرات العملية:
• 1988- 1990 العمل لدى االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني	
• 1990-1992 العمل احلر في الواليات املتحدة األمريكية	
• 1993-2004 العمل احلر في رومانيا	
• 2005- اآلن مدير اخلدمات املساندة لدى الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	

. • إتقان اللغتني الرومانية و اإلجنليزية بشكل جيد	

5. السيد بسام صالح قوصيني 
• املنصب: مشرف قسم املبيعات .	

. • يعمل في الشركة منذ 1989 م	
. • تاريخ امليالد: عام 1967 م	

اخلبرات العملية:
• ذو خبرة واسعة في مجال تصنيع وتسويق املنتجات الورقية.	
• 1985 – 1988 عمل حر في مجال تصنيع و تسويق الكرتون.	

 • آخرها منصب	 الكرتون  لصناعة  الوطنية  الشركة  في  مناصب  عدة  تقلد  اآلن   –  1989
مشرف قسم املبيعات.
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مركز الشركة وفروعها وحجم القوة العاملة

• عنوان الشركة الرئيسي- املنطقة الصناعية الشرقية/نابلس، ص.ب 803	
 ، • موقع الكتروني : www.nci.ps بريد الكتروني info@nci.ps، تلفون 00972 9 2311290/1	

فاكس 2311294 9 00972 
• ال يوجد فروع أخرى للشركة خارج فلسطني أو داخلها.	

• موظفني عدد موظفي اإلدارة  10	
بنهاية عام  • موظف  	44 45 موظف مقابل  2009م عدد  بنهاية عام  الكلي  املوظفني  بلغ عدد 

2008 موزعني حسب مؤهالتهم العلمية على النحو التالي : -

فئات مؤهالت موظفي الشركة

دون ذلكدبلومبكالوريوسماجستيراملؤهل العلمي

241524عدد املوظفني

• ال يوجد شركات تابعة للشركة.	

كبار مساهمي الشركة
-: • أسماء كبار املساهمني الذين ميلكون %5 فأعلى من رأسمال الشركة	

اسم املساهم

عدد األسهم 
اململوكة 
بتاريخ 

2008/12/31

نسبة 
املساهمة

عدد األسهم 
اململوكة 
بتاريخ 

2009/12/31

نسبة 
املساهمة

شركة فلسطني 
%1،084،92721.7%0.000.0لالستثمار الصناعي

%347،2226.9%347،2226.9شركة املسيرة الدولية

شركة احلاج 
%247،2004.9%247،2004.9طاهراملصري
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الوضع التنافسي للشركة

أن املنافس الرئيسي ملنتجات الشركة هو املصانع اإلسرائيلية، وانخفاض سعر بيعها بسبب ضخامة 
العمل على استغالل نقاط  الوضع حتم علينا  إنتاجها وسهولة اختراقها السواقنا وهذا  خطوط 
ضعف تلك الشركات املنافسه واستغالل نقاط القوه التي تتمتع بها شركتنا ، ولهذا فقد استطاعت 
السوق  من  أكبر حصة  على  االستحواذ  إلى  تهدف  األمد  متوسطة  تنفيذ خطة  من  الشركة  ادارة 
مستويات  الى  للشركة  االنتاجية  الطاقة  ورفع  منتجاتها  جودة  حتسني  خالل  من  الفلسطيني 
املاضية  األعوام  خالل  بدأت  التي  اخلطة  هذه  أثمرت  وقد   ، املستهدف  السوق  حجم  مع  تتناسب 
على نتائج ايجابيه هامه ، واستكماال للمرحله القادمه من هذه اخلطة فقد اتخذت إدارة الشركة 
خطوات جريئة في الربع االخير من العام 2009م ، مما انعكس ايجابا على نتائج الشركة املاليه 
النهائية، وحاليا يتم بلورة  اتفاقيات قصيرة االمد من شأنها ان تزيد من مرونة االستثمارات احلالية 
مع تقلبات االسواق وبنفس الوقت ستعمل هذه االتفاقيات على زيادة منو املبيعات احلالية للسوق 

احمللي من منتجات الكرتون املختلفه .

 • املوردون  الرئيسيون للمواد اخلام للشركة	
• 	

نسبة التعامل من إجمالي مشتريات اسم املورد
2009

AIPM 21الشركة األمريكية لصناعة الورق%

%14شركة بست كرتون

%10شركة كرجال

%9شركة نبراسكا للتجارة و التسويق
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املستشار القانوني

التسويق واملبيعات
جلودة

التطوير وا

مندوب الشمال
جلودة

قسم ا

ط 
مندوب الوس
جلنوب

وا
قسم التطوير

مندوب القطاع 
الزراعي

مندوب قطاع غزة

الهيكل التنظيمي للشركة

س اإلدارة
جل

م

اإلدارة العامة

خلدمات املساندة
ا

قسم املشتريات

ني
شؤون املوظف

األمن والسالمة

صيانة
قسم ال

قسم اإلنتاج

ط إنتاج األلواح
خ

ط إنتاج  العلب
خ

اإلدارة املالية

حملاسبة
قسم ا

ني مستودع
أم

جلاهزة
ضاعة ا

الب

ني مستودع
أم

خلام
املواد ا

ني مستودع
أم

قطع الغيار
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املخاطر
من وجهة نظر اإلدارة تتمثل املخاطر التي تواجه الشركة لعام 2010 باآلتي:-

مخاطر إنتاجية بسبب التباطؤ االقتصادي وضعف السيولة النقدية من األسواق ، حيث أن. 1 
السوق الفلسطيني سوق صغير وتابع للسوق اإلسرائيلي فالعوامل التي تؤثر على السوق اإلسرائيلي 

ستنعكس حتما على السوق الفلسطيني.
الشيكل. 2  التي قد تنجم عن تدهور سعر صرف  املخاطر  مخاطر مالية، لقد مت خفض نسبة 
مقابل الدوالر، الى ادنى مستوياتها ، حيث ستكون معظم مشتريات الشركة بنفس عملة املبيعات 
)الشيقل( ، مع مالحظة ان الشركة قد عانت الكثير من هذا النوع من املخاطر املاليه في السنوات 

السابقه .
مخاطر تنافسية، حيث أن من أهم تبعات التباطؤ االقتصادي هوانخفاض الطلب الذي يؤدي. 3 

بدوره إلى ارتفاع املنافسة والذي حتما سيؤثر على سعر بيع املنتج الرئيسي .

سياسة ومخاطر االستثمار
 ، الشركة احلالية  االستثمار في خطوط  زيادة  إلى  الكرتون  الوطنية لصناعة  الشركة  لقد عمدت 
حيث مت العمل على رفع الطاقة اإلنتاجية خلطوط إنتاج العلب ألكثر من %46 مقارنة مع العام 
للعام  االستثمارية من خالل خططها  املخاطر  لتخفيض حجم  الشركة  وكذلك عمدت   ، 2008م 
2010م  حيث تدرس االداره االن التوجه نحو تنويع االستثمارات واالجتاه نحو املتاجره في بعض 

انواع السلع التي ال ميكن إنتاجها ضمن خطوط الشركة احلاليه .
هذه اإلجراءات وغيرها من املشاريع املستقبلية ستعمل على تخفيض نسبة املخاطرة على االستثمار 
احلالي، حيث أن تنويع منتجات الشركة وعدم اعتمادها على صنف أو فئة إنتاجية محددة سيساهم 

في ترسيخ هذا املفهوم.

ومن ناحية اخرى توقفت الشركة عن االجتاه نحو املتاجره باالسهم او السندات وتعمل حاليا على 
يبني  ادناه  واجلدول   ، اختصاصها  ذات  مجاالت  نحو  توجيهها  واعادة  االستثمارات  هذه  تصفية 

االستثمارات التي قامت بها الشركة خالل العامني املاضيني والربع االول من عام 2010م.
العملة : دينار أردني

الربع األول 20082009االستثمارات
2010/

508،70449،2010،000أوراق مالية-بيع

00 )380،972 (أوراق مالية-شراء

صافي استثمارات 
127,73249,2010,000األوراق املالية

369،49957،7132،987أصول ثابتة
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إجنازات الشركة
زيادة حصة الشركة التسويقية من %5 عام 2005 الى حوالي %24 عام 2009م ، وتعمل. 1 

ادارة الشركة على رفعها الى ما نسبته %30 خالل العام 2010 م .
2009م مقارنة مع. 2  %77 للعام  العلب بحدود  الطاقة اإلنتاجية خلطوط تصنيع  زيادة 
العام 2008م بسبب تشغيل خط العلب اجلديد ، وهو أكبر وأسرع خط إنتاج علب مفتوحة بفلسطني 

مما ساعد على رفع الطاقة االنتاجية للشركة وحتسن جودة منتجاتها.
 3 .27% الواحد بنسبة  املبيعات للعميل  %7 ورفع معدل  زيادة عدد عمالء الشركة بنسبة 

مقارنة بالعام السابق 2008م .

األرباح واخلسائر مع حقوق املساهمني وأسعار األوراق املالية  

العملة : دينار أردني

20052006200720082009

)27.466()421.015()161.150()178.413()35.540(صافي الربح )اخلسارة(

4.601.7424.319.9504.007.1263.672.2293.640.819حقوق املساهمني

0.660.410.290.29-سعر إغالق السهم

املؤشرات املالية الرئيسية 

20082009النسبة املالية

13.2 ٪8.3 ٪نسبة مجمل الربح

  )1.2( ٪)22.4( ٪نسبة صافي الربح

1216معدل دوران املخزون

44نسبة التداول

33نسبة السيولة السريعة

)0.7( ٪)10( ٪معدل العائد على األصول

)0.8( ٪)12( ٪العائد على احلقوق امللكية

105 ٪78 ٪معدل دوران األصول الثابتة

0.730.73القيمة الدفترية للسهم - دينار



17

اخلطة املستقبلية
ال تزال الشركة تطمح في زيادة حصتها بالسوق احمللي لتصل إلى %50 على األقل، وتأمل الشركة 

دخول أسواق قطاع غزة بشكل مكثف حال انتهاء الوضع السياسي احلالي.
الدخول في مجال جتارة منتجات الورق والتغليف.. 1

. تنويع االستثمارت اخلاصه مبجاالت التغليف ومشاريع تدوير مخلفات صناعة الورق. 2

أتعاب التدقيق  
م. وهذا يشمل  أمريكي غير شامل ض ق  دوالر   15،000 2009 مبلغ  للعام  التدقيق  أتعاب  بلغت 
مصاريف التدقيق الربع سنوية ، علما أن مدقق احلسابات اخلارجي هم السادة »ارنست و يونغ« ، رام 

الله-فلسطني.

املستشار القانوني 
املستشار القانوني للشركة األستاذ » زاهي واصف مرمش« احملترم.
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س اإلدارة واإلدارة التنفيذية من األوراق املالية 
جل

ضاء م
    ملكية أع

إسم املساهم
جلنسية

ا
ممثل الشركة

جلنسية
ا

عدد األسهم 
اململوكة 

2008/12/31

نسبة 
املساهمة

عدد األسهم 
اململوكة 

2009/12/31

نسبة 
املساهمة

ني للتنمية 
شركة فلسط

حملدودة
واإلستثمار ا

ليبريا

سمير حليلة
فلسطيني 

1.182.227
٪ 23.6

100.000
٪ 2.0

صري
مهدي حياتي امل

فلسطيني

عبد الله الشعراوي
فلسطيني

شركة املسيرة الدولية
البحرين

مي البيطار
كر

فلسطيني
347.222

٪ 6.9
347.222

٪ 6.9

صانع الزيوت 
شركة م

النباتية
فلسطيني

زاهر الهموز
فلسطيني

173.222
٪ 6.9

347.222
٪ 6.9

صري
شركة طاهر امل

فلسطيني
مازن راسخ حسني

فلسطيني
247.200

٪ 4.9
247.200

٪ 4.9

صيفي
محمد بشار ال

فلسطيني
عن نفسه

فلسطيني
180.250

٪ 3.6
180.250

٪ 3.6

ني 
معاوية علي أم

صري
امل

فلسطيني
عن نفسه

فلسطيني
70.300

٪ 1.4
70.300

٪ 1.4
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بدل مصاريف وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة 2009م

املبلغ )دينار أردني(االسم

1.400سمير حليلة

1.400كرمي بيطار

1.800مازن راسخ

800معاوية مصري

1.800مهدي حياتي مصري

1.400زاهر هموز

1.200محمد بشار الصيفي

400عبد الله الشعراوي

10.200املجموع )دينار أردني(

بنتائج هذه  الرقابية  الهيئات  إبالغ  وقد مت   2009 عام  7 جلسات خالل  اإلدارة  وقد عقد مجلس 
االجتماعات حسب األصول ، حيث أن مجلس اإلدارة يحرص دائما على الشفافية واإلفصاح حسب 

األصول .

القضايا واإلجراءات القانونية 
ال يوجد قضايا مرفوعة على الشركة ويقوم املستشار القانوني مبتابعة بعض الديون املتعثرة ويتخذ 

اإلجراءات القانونية حسب األصول لتحصيل هذه الديون .
كما ال يوجد مسائل مت إحالتها للتصويت عليها من قبل حملة األوراق املالية.
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نشاط التداول على سهم الشركة في سوق فلسطني لالوراق املاليه

20082009البيان 
544،494695،971حجم التداول -دينار

1،354،7542،329،484عدد األسهم املتداولة

1،3221،132عدد العقود املنفذة

0.290.29سعر اإلغالق -دينار

0.490.35أعلى سعر تداول

0.290.26أدنى سعر تداول

%46.59%27.10معدل دوران السهم

5،000،0005،000،000عدد األسهم املكتتب بها

1،450،0001،450،000القيمة السوقية-دينار

940920عدد املساهمني 

االختالفات عن البيانات املالية اخلتامية األولية 
مت تسجيل  مصروف ديون مشكوك في حتصيلها.. 1
مت تخفيض خطأ في احتساب مصروف االستهالك السنوي .. 2

. مت إعادة تصنيف بعض احلسابات. 3

شكل و آلية إيصال املعلومات للمساهمني وموعد اجتماع الهيئة العامة 
• سيتم نشر التقرير السنوي في النصف األول من شهر نيسان 2010م.	

 • سيتم وضع نسخ من التقرير في مكاتب الشركة وسيتم إرساله للمساهمني بالبريد وسيتم	
نشره على املوقع االلكتروني للشركة وإرسال نسخة الكترونية للسوق املالي ليتم نشرها على املوقع 

االلكتروني للسوق.
 • سيتم نشر إعالن في اجلريدة الرسمية قبل أسبوعني على األقل من موعد اجتماع الهيئة	

العامة.
• سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية بتاريخ 2010/4/24م.	
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون

املساهمة العامة احملدودة

القوائم املالية للسنة املالية املنتهية بــ
31 كانون أول 2009

مع تقرير مدققي احلسابات املستقلني
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 �� ��� ������ ��������  ���� ���������  ���� �� �������� ������ ������ ����� ������ ����� ������
 ������� ��� �� �������� ����� ������� �������� ������ ������� ��������� ��������� �������� ��� �����

�����.  

 ������� ����������� ������� �� ������  
��  ��������� ����� ����� ������ ������� ������� ��� ����� �� ����� ������     �������� ��������� ��������

�������. � ������ ����� ��������� ��� ���� ����� ���� ��� ���������� �����   �������� ���� ������ ���
  ������� ������ ����� ���� �� �� ������ �� ������� ���� �������� ������ �� ����� ����� ����� �������

��� ������� ������� ��������� �������������� ��� ������ ������� �����.  

�������� ����� �������  
 ����� ����� �� ��������� ������������ ������� ������� ��� ��� ������� ���.    �������� ��������� ���� �������� ���� ���

   ���� ������� ������� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������� ��� ��� ������ ��������
�������� ������ �� ����� ������� ������� ��� ����� �����.  

 

 ����� ��� ������ �������� ������ ��������   �������� ��� ������� ��������� ������� ����� ��� �������� . ��
  �������� �� �������� ������ ����� ����� ��� �� ��� �������� ���� ������ ��� ����� �������� ��� ������

 �� ������� �� ������� ���� ������������ .���� ����� ���    �������� ����� ������� �� ���� ������� ��������
� ������ ��������  �����������    ������ ������ ������� ������ ���� ����� ����� ������� ������� ����

 ������� ������� ���� ������ ��� ��� ��� ����� ���� ���� ������������ . ����� ����� ���� ������� �����
��������  ������� ��� ���� ���� ��������� ��������� �������� ������� ���������� �������   ������ ����� �����

������� ������� . 
 

 �� �������� ��� ����� ������ ����� ����� ����� ���� ������� ���������� ����� �����.  

��������  
����� ��� ������� ����� ������� ������� �� ������ ������ ������ ��������� ������� ���� ��    ������� ��������
������� �������� ������ ��������  �� �����  ���� ��������� ����� �������� ����� ������� ��������� ������ ��

������� ������� �������� ������� ����� ������� ��� ��.  
  

������ ����� 
  

  
  

����� �����  
  

 �� ���– ������ 
�� ���� ����  
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�����  �� ������� ���������  ����� ������� ������� ��� �� ����.  
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�������� ������ �������� ������� ������ ������� ������  
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���������� ����      �,���,���    �,���,���  

���������� ������� ����            
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� ������� ����� ��  �    �,���,���    �,���,���  
������� ������  �    ��,���    ��,���  

 ������� ������ �� �������� ������  �    )��,���(    )��,���(  
��� ������� ��      )�,���,���(   )�,���,���( 

 ������� ���� ����      �,���,���   �,���,��� 

������� ��� �������         
���� ���� ���  ��    �,���    ��,���  

������� ����� ����� ���  ��    ��,���    ��,���  
����� �������      ��,���    ��,���  

      ��,���    ��,���  
������� �������            

������ ��  ��    ���,���    ���,���  
��� ��� ����� ���� ���� ��� �����  ��    ��,���   ��,��� 

���� ������� �������      ��,���    ��,���  
      ���,���    ���,���  
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� ���������� ������� ���� ����      �,���,���    �,���,���  
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�����  �� ������� ���������  ����� ������� ������� ��� �� ����.  
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�� �������������� ������ �������� ������� ������ �����  
����� �����  
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��� ������ ��������  ��    )���,���(    )���,���(  
������� ��� �����  ��    )���,���(    )���,���(  
      )��,���(    )���,���(  

 �����)����� (����� �������� ������� ��������� �����  ��    �,���    )���,���(  
 �����������      )�,���(    )�,���(  

���� ������  ��    )��,���(    )��,���(  
���� �������  ��    ��,���    �,���  
����� �����      )��,���(    )���,���(  

 ����� ����� �� ����� �������� ������� �����  ��    )�,���(   )�,���( 
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�����  �� ������� ���������  ����� �� �� ����������� ������� �.  
� 

�������� ������ �������� ������� ������ ������� ������  

 ���������� ������   
������ ����� �� ����  ���� ���������   

  
          ����    ����  
        ����� ������    ����� ������  

����� �����       )��,���(    )���,���(  
����� ������ ����� ����                

 ������� ������ �� �������� ������         )��(   )���,���( 
 ��������� ����� �� ����� ������ ����� ������� ���� �� �

����� �����       �,���    ���,���  
 ����)����� (  ����� �������� ������� ��������� ��� �����

����� ����� �� �������       )�,���(   ��,���  
����� ������ ����� ���� �����         )�,���(    ��,���  

 ����������� ������� �����      )��,���(   )���,���(  
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�����  �� ������� ���������  ����� ������� ������� ��� �� ����.  
� 

 

�������� ������ �������� ������� ������ ������� ������  
�����  ������� ��������  

� �� �������� ������  ���� ���������  
  
      ����    ����  
  �����    �������� ���    ����� ������  

 ������������            
 ����� �����      )��,���(    )���,���(  

������:            
 ������ ���� ������ ������  �    ���,���    ���,���  

 ������ ���� ������ ��� �����      )�,���(    )���(  
�������� �� ����� ��� ���      �,���    -  

����� ���� �����      �,���    �,���  
������ ����� ��� ������      ��,���    ��,���  

 ������ ����� �������      )�,���(    )�,���(  
)����� (����� �������� ������� ��������� ����� �����      )�,���(    ���,���  

����� ������      �,���    �,���  
����� ��� ���� ����      �,���    �,���  

      ���,���    ���,���  
            
� ������ ����� ��� �� �����            

������� �����      )���,���(    )��,���(  
�������      )��,���(    ��,���  

����� ��������� ���������      ��,���    �,���  
 ������� �����      ��,���    ���,���  

����� ��������� ���������      )�,���(    �,���  
����� ����� ����� ������      )�,���(    )�,���(  

� ������� ����� �� ����� ���    ���,���  ���,��� 

 �������������            
����� ������ ����� ������� ����      -    )���,���(  
����� ������ ����� ������� ���      ��,���    ���,���  

������ ���� ������ ���      �,���    -  
������� ���� ������ ���  �    )���,���(    )���,���(  

���� ������� �����      �,���    �,���  
��������� ����� �� �������� ����� ���      )��,���(    )���,���(  

 ������������            
 ���� ���� ��� �������      )��,���(   )��,���( 

����� ������      )�,���(    )�,���(  
�������� ����� �� �������� ����� ���      )��,���(    )��,���(  

������� ������ ����� �� �������      ��,���    �,���  
������� ������ �����  ������� �����       ���,���    ���,���  
������� ������ �����  ������� �����  �    ���,���    ���,���  
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�  

 
  

�������� ������ �������� ������� ������ ������� ������  
� ��� ������������� �������  

��  ���� ���������  

�. ������� ������  
 �������� ������ �������� ������� ������ ������� ������ �����)������( ����� �� ������� ������� �

 ��� ��� ������ ���� ������ ����� ����������  �� ���� ��� �������,���  ����� ����� ����� 
������ ����� � ������� ����� ��� ��� ������ �� ������� ����� ��� ����)��������� .( ��� ��
���� ������ ������ ��� ��� ����� �� � ����� �� ��������,���,���  ����� ����� ����  ����� �����

 ��� ���� ������� ���������  ��� ��� ����� �� ������ �������� �� ������� �����,���,���  ���
��� ������� ����� ����� ����  ����� ����� �������.  

 ����� �� ������� ������ ���� ������ ����� ��� ��� ������� �������� ������ ������� ���� ������
 �� �������� �������� �����������.  

 ����� ��������� ������� ��� ������ �� ��  ���� ��������� ������ ����� ���� ��� ��  ���� ������� ��
 ��������� �� ���� ����.  

�.�  �� ����� �������� �������  
������� ����� �� �������  ������� ������������ �������� �������.  

������ ����� ���� ���� ����� ������ �������� ������� ������� ����� ��.  
����� �� ������� �� ������ ����� ����� ������� ���������������  ������� ���� ����� ����� �������� ������� ���������

������� ������� ����� ��  �������.  

�.�   ��������� �������� �� ��������  
 ������ ������ ������ ���� �������� ������� ����� �� ��������� �� ���� ���� ������ ��������� �������� ��

��� ������������� ��� ������ ������� ������� ������� �������� ����� ���� �� ������� ���������� ������� ���� . ��
������ ������ ����� �� ������ ��� ��� �� ��������� ������� �������� ����� �� ����. 

 

 ��� ������� ������� �������� ������ –  ������� ������)������� (  
��� ��� ������ �������� ���  -  ������� ������� ���)�������(  

 ��� ������ �������� ������� –  ������� ������)�������(  
 ��� ������ �������� ������� –  ������� ������ : �����)�������(  
 ��� ������ �������� ������  -  ������� ������� ���)�������(  

 ������� ��� ����� ������ ����� ���� �� �������� �� �������� ������� ���� �� �������� ��� �������
������� ���� �� �������� ����� �� ������� ������ � ����� ���� ������� ���� �� ����� �������� �������

������ ����� ����� �� ����� ����.  
������ ������� �������� ������ ���� ������ ������� ���������� ��� ������� ����� ��� ���� � ��� ������� ��� ��

������ ��� �� ���:  
 ��� ������� ������� �������� ������ –  ������� ������  

 ��� ������ �������� ������� – ������� ������ :������� ������� )������(   
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�  

 ��� ������� ������� �������� �����)�(  
������� ��� ����� ������ ������� ��� ������� ����� ������� ������ �� ���  �������� �������� ����� �������

 �� ��������� �� � �����  ������� ��������� ��� �� ������� �� ������� ������� �� ����� ���) ��������
����� ������� ����� (  ������� �����. ��� ��� ������� � ������ ��� �� ������� ���.  

�.�  ���������� ����  
 ���� ������� ��������� ������� ��� ������� ����� ������� ������� �������� ������� ����� ������� ������� ����� ��

� ��� �������� ��������� ���� ���������� ���������� ��������� �������� ����� ��� ����� ����� �
������ ������ . ������ ��� ���������� �� ������� ������� ����� �� ����������� ��������� ��� ������� �����

�������� �� ��������� �� ��������� �������� ����� ����� ���.  
������ ��� ���� ���� �������� ��������� ������ ��� ����:  

����� ����� ����������� �� �� 
����� ������ ���� ��� ������ ������� ������ ���� . ��� ��� ������� ���� ������ ����� ��� ����

������ ��� �� ������ ��� . ����� ����� ������ ������ ����� ��� ����� ������ ������� ������ ����� ������
������� �� �������.  

������� ���� ���� 
� ������ ����� �� ������� ������� ������� ���� ���� ������ ������ ���� ����� ����� ���  ������� ��� �����

���� ��� �� �������� �������� ������ ����� ���� ��������. 

 �������� ����� �������� �������� ������  
���� �������� ������ ����� ������ ������ ����� ���� �� ����� ��� �� ��������� ����� �������� ����� ����

����� ��� �� ����� .  

�.�  ��������� �������� ��� ����  

�������� �������  
 ���� ������ �� ����� �������� ������� ������� ����� ������ ����� ������ ��� �������� ������� �����

 ��������� ���������� � �������������� �������� ����� ���� ������� ���� . ������� �������� ������� ����
�������� ��� ������ ��������� ����� ��� �������.  

��������  
�������� ����� ����� �������� ���� ���  

������� ������  
�������� ����� ����� ������ ��� ������� ������ ��� ���.  

����� �����  
 ��� ������ �������� ������ ����� ����� ������ ����� ����� ������ ���� ������� ������ ����)�� (

 ���� ����� ������ ������ ������� ������ ����� ������ ��� �������� ������� ��������� ������� ����� �����
���� ��� ������ ����� ������ ������ ������� ��� ����� �� �� �������� ������� �� ������ ��� ���� ���

����� ����� ���� ��� ������� ���.  
������ ������� ����� ��� ����� �������� �� ����� �������� ������� ����� ����� ����� ���� . ����� ��

� ������� ����� ���� ������� ������� �� ������ �������� ����� �� ������� ����� ����� ������ ����� ��
����� ����� �� ������� ���� � ������ �� . �������� ��� ��� �� / ����� ���� �� �������� / ����

������ ������� �� �������.  
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������ � ��� ������  
 ���� �������� ����� ��������������� ������� ���� ����� ��� �������� ������� ����� ���  ������ ��
�������� . ������ ���� �������� ����� ��������)������ ��������(  ����� ����� ������ ����� ����� ���

������� ������� ��� ���:  
    ������� �����  

)�����(  
������ �������    ��  

 ���������    ��-�  
 ���������� ������    �-��  

������� �����    �-�  
����� �����    �  

 ��� ���� ������ �� ������ �� ����� ���� ��� �������� ����� �������� �������� ������ ���� ����� ���
�������� ������ ������� ������� ����� ��� . ������ �� �������� ������ ���� ������ ����� ��� ��� ���� ���

 ������������������� ������ ����� ��� � ������� ������ ��� ��������� ������� ������ ���������� ���  ������
 �� �����"�������� �� ������"���� ����� � .  

 ���� ���� ������� ��� ���� �������� ����� ��������� ������ ������� �������� �������� ������ ������ ���
�� �������� ������ ��� ��� ��� ������ ������ ��� . ����� ��� ��� ������ ����� ������� ����� ���

�������� ����� ��������� �������� ���������� ��������� ������� .  ����� �� ����� ������� ���� ����� ���
�����.  

 ����� ������� ����� ������  
� ������� ������� ������ ��� ������� ��������� ��� ���������� ������ ����� ����� . ������� ����� ������ ��� ���

 ����� ����� �� ����� �� ������� �� ���� ���� ������� ��� ������ ����� �� ����� �������� ������� ���������
������� ������ ���� ��������� ������.  

����� ���� ������� ��������� ������� ������� ����� �� ������� ��������  ������ ���� �� ������ ��� ��� �� ��
�������� �������.  �� ������ �� ������� �������� ������ ����� ��� �� ������� ������������ ����� ����� . ���

 ��� ������ �� ���� ���� �� ���� ��� �� ��������� ��� ��� �������� ������� ������� �� ������  ��� ��
 ������� �����  �� ������ ������� ������� ��� �� ��� ������ ����� �������������� ��� ��� �����.   

����� ����� ����� ������� ������ ����� ������� ��� ��� ������� ����� �������� ������� ��������� ����� ���.  

�������� ������ ������� �����  
�� ��� ������� ������ �������  �� ������������  ����� ��� ���� ������� ������ ������� ������ ���� ���� �����

�����.  
 ����� ��� �������� �������� �������� ������� �������� ��� ����� ������� ������� ������ ������� ������ ����� ���

��� ����� ������ ��� ���� ����� �����������.  
 ������ ��������� ������� ������ ��� ������� ����� ����� �� ������� ��� ���������� ������� ������ ����� ���

�������� �������� ������� �������� ����� ��.  

������� ��������� ����� ������ ���� ����  
��� ��� �� ������ ����� ��� �� ����� �� ����� ����� ��� ����� ����� ������� ���� ���� ������ ���� ���� .

����� ����� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ���� ������� ��� ��� ��� ��� . �������� ������ �� ������ ����� ���
������ ����� ��� :  

–  �������� ������� ������ ��� ����� ������ ���� �������� ������� ������� ��������� ���� ����� �� ����� ���
����� ����� ��� ������ ��� ����� . 
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–  �������� ������� �������� ������� ������� �������� ������ ��� ����� ������ ���� �������� ������� ���������
������ ����� ������� ����� ��� ������ ����� ����. 

– � ��� �������� ������� ������� ��������� ������� �������� ������� ������� �������� ������ ��� ����� �� �����
����� ������ ������� ����� ��������. 

������� ��������  
���� �������� ���� ���� ������� ������� ����� �������� ����� ��� ����� ������ �� ���� �������� �

���� ���� �� �������� ��� �������� �������� ����� �������� ������� ������� ����� ����� ����� ���� .  

� ������  
 �������� �������� ������� ����� ��� ������������� �������� ����� ������� ������� ������ �� � . ������ ����

������ ������ ��� ������ ����� ��� �� ������ ������� ���� ������� ������������ ����� ����� �.  

������� ����� 
 �������� ����� ������ ��� ������� ����� ��� ��� ����� ���������� �� ������� ����� ���� �� . ���

������ ��� ���� ���� ����� ������ ��� �� ���� ����� ������� �� ������� ����� ���� ������ .
 �������� ������ ����� ��� ����������� ������� ���.   

������� ������ �����  
 ��������� ������� ��������������� ������ ����� ��� � ���� ���  ����� ������ ���� ��� ������ ������� ��

 ������ ����� ����� ���� ��������� �� ���� ���� ������������� ���� ������ ������ ����� ��� �.  

�� ����� ���������� ���  
 ���������� ������ �� ������� ������ ����� ������ ����� �������� ������ ����� ������.  

�������� ����� ���  
 ��� �� �� ��� ���� �������� ������� �� ������� �������� �� ������ �������� ������� ��������� ����� ���

������ ��� �� ��� ��������.  

������  
 �������� ������ ��� ����� ����� ������ ������ ���)����� �� ������� ( �� ��� ����� ����� �� �����

������ ���� ������ ����� ������� ������ ��������� ��� ���� ������ �� ����.  

�������� �����  
 ��������  ���� ����� ��� ���� �������� ������ ������� ��� ��� ����� ����� ������ ������� ��� �����

�������� ����� �� ������� ����� . ��������  ����� �� ����� ����� ���� ���� ������� ���������� ���������
 ����� �� ������� ����� ����� ����� ������ ������� ��� ����� ����� �� ����� �������������� ������� . ����

����� ��������  ����� �� ����� �� ��� �������.  

 ��� ��� �����  
 ���� ������ ������� ����� ���� ��� ������ ����� ��� ���� ��� �� ������ �� ����� ������ ������ �����

����� ��� ������� ����� ���� ������ ������ ��� .  
 ����� ���� ��� �� ����� ������ ����� ����� ������ ������� ����� ���� ��� ������ ����� ��) �������� 

������� ������� �������� ������ �������� ������� ( ���� ������ ����� ��� ������� ����� ���� ������ ������ ���
������� ����� ����� �� �� ���� ������� ��� ��� ���� ������� ����� ���� ������ ������  ���� ��� �������

����� .  
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�. ����� ������ ����� ������� 
  ����    ����  
  ����� ������    ����� ������  

 ������� ������� ������ �� ������� ����  ��,���    ��,���  
������ ������������ ������� ������ �� �  ��,���    ��,���  

��������� ����� �� ����� *  ���,���    ���,���  
  ���,���    ���,���  

  ��� ����� ���������� �� �� �"������� ���������� ���� ���� "������� ������� ����� ����� ����.  
����� ������ �� �������� ������ ��� ������ ���� ������ ��� ��: 

  ����    ����  
  ����� ������    ����� ������  

����� ����� ����  )��,���(    )���,���(  
������� ������ �� ������  )��(    )���,���(  

 ����)������ (������ �������� ����� ����� ��  )�,���(    ��,���  
 ������ �� ������� ����� �� ����� ������ ����� ������� ��������� ����  �,���    ���,���  

����� ����� ����  )��,���(    )��,���(  

�. ����� 
  ����    ����  

  ����� ������    ����� ������  
 ��� ����� ����  ���,���    ���,���  

����� ��� ����� �����  ��,���    ��,���  
� ����� ����� ����  ��,���    ��,���  

������ �� ������ ����  ��,���    ��,���  
����� ����� ���� ���  ��,���    ��,���  

  ���,���    ���,���  
�������� ����� ����� ����  )��,���(    )��,���(  

  ���,���    ���,���  

�. ������ ��  
  ����    ����  

  ����� ������    ����� ������  
������ ���  �,���,���    �,���,���  

������� ���� �����  ���,���    ���,���  
  �,���,���    �,���,���  

������� �� ����� ��� ����  )���,���(    )���,���(  
  ���,���    ���,���  

 ������� �� ������� ������� ����� ���� ������ ������,���  �� ��� ����� �������  ���� ��������� 
 ��������,���  �� ��� ����� �������  ���� ���������.  
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�� ������ ���� ��� ���� ���� ��� ������� �� ������� ����� ���� ��� ��� ������ ����� 

����� ���� ��� �������:  
  ����    ����  

  ����� ������    ����� ������  
����� ����� ����  ���,���    ���,���  

����� ��� ������  �,���    -  
 ���� ������  �,���    �,���  

����� ����� ����  ���,���    ���,���  
  
�� �� ��� ������ ������ ��� �������� ������� ����� ����� ����� ��� ����  ���� ��������� :  

  

 ������ ��� ���
 ������ ����

������  

  ������ ������ ���� �������� �����  

  
�  -��  

���    
�� – ��� 

���    ��� �����    �������  
  ����� �����    ����� �����    ����� �����    � ���������    ����� �����  

                    
����  ���,���    ��,���    ��,���    ��,���    ���,���  

����  ���,���    ��,���    ��,���    ��,���    ���,���  
  

����� ������ ����� ����� ������ ������ ��� ������� ����� ���� ����� ��� ��� ������� ������� ��� , ���� �
� ��� ������� ������ ������������ ����� �����.  

�. ���� ������� �������  
  ����    ����  

  ����� ������    ����� ������  
����� ����� �� �����  ��,���   ��,��� 

����� �������  ��,���    -  
������ ������ ������  ��,���    ��,���  

 ������� ������ ����� �� �����  �,���    ��,���  
������� ��������  -    ��,���  

����  ��,���    �,���  
  ���,���    ���,���  

�. � ������������ �����  
  ����    ����  

  ����� ������    ����� ������  
������ ���� ������� �� ���  ���,���    ���,���  

  ���,���    ���,���  

�. ������� ��������  
������� ������� ��� ������ �� �� ������ ��� �� �������� ������� ����  ������� % ��� ������� ������ ��

��������� ��� ������� ���� ���.  
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��. ���� ���� ��� 
  ����    ����  
  ����� ������    ����� ������  

��������� ������� ����� ���  ��,���    ��,���  
��� ��� ����� ���� ����� �����  )��,���(    )��,���(  

  �,���    ��,���  
����� ���� ��� ��������� ���� ��:  

 ����  ��,���      
 ����  �,���      
  ��,���      

 ��� ��� ������ ��������  ��������� ������� ����� �� ��� ������� ���)������� ( ��������,��� 
 ������ ����) ����� �����,��� ����� ����� ( ����� ����� ������ %����� ���� ��� ����� . ���

�� ���� ������� ����� ���� ���� ��������� . �� ������� ����� �� ���� ����� ����� ����� ����� ����
��  ��������� . ������ ����� ����� ����� ������ ����� ����� �� ����� ��� ��� ���� ������ ����

���� ������� ������ �,��� ������� ����� ������ �����.  

��. ������� ����� ����� ���  
������ ��� ������ ����� ����� ���� ���� ��� ������ ���� ��� ���:  

  ����    ����  
  ����� ������    ����� ������  
������ ����� ���  ��,���    ��,���  

 �������  ��,���    ��,���  
����� ��� ������ �������  )�,���(    )�,���(  

����� ����� ����  ��,���    ��,���  

��. �� ������ ������  
  ����    ����  

  ����� ������    ����� ������  
 ������ ���  ���,���    ���,���  
����� �����  ���,���   ��,��� 

  ���,���    ���,���  

��. ��������  
  ����   ���� 

  ����� ������    ����� ������  
����� ������ ���  �,���,���    �,���,���  

����  ��,���    ��,���  
  �,���,���    �,���,���  

������� �� �������� ��� ��  )��,���(    )��,���(  
  �,���,���    �,���,���  
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��. ���� �������� 
  ����    ����  

  ����� ������    ����� ������  
���� ������:        
������� ���  �,���,���    ���,���  
� ������ ��� ���  ��,���    ��,���  
� ������ ���� ������ ���  ��,���    ��,���  
��������� ��� ������ ���  ���,���    ���,���  

  �,���,���    �,���,���  
����� ����� �� ����� �����  ��,���    ��,���  
����� ����� �� ����� �����  )��,���(    )��,���(  

�������� ����  �,���,���    �,���,���  

��. ��� ������ �������� 
  ����    ����  

  ����� ������    ����� ������  
����� �������� ������ ������ ��  ��,���    ��,���  
������ ����  ��,���    ��,���  
�������� ���� �����  ��,���    ��,���  

���� �����  ��,���    ��,���  
������ ���� ������ ������  ��,���    �,���  

�����  ��,���    �,���  
� ����� ���  �,���    ��,���  
���������� ���� ���  �,���    �,���  

������  �,���    ���  
 �������  �,���    �,���  

����  �,���    �,���  
  ���,���    ���,���  

��. � ������ ��� �����  
  ����    ����  

  ����� ������    ����� ������  
������� ��� ����  ��,���    ��,���  

������ �����  ��,���    ��,���  
������  -    �,���  
����  ��,���    ��,���  

  ���,���    ���,���  
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��.  �����)����� (����� �������� ������� ��������� �����  
  ����    ����  

  ����� ������    ����� ������  
����� �������� ������� ��������� ���� ���� �����  )�,���(    )���,���(  

 �����)�����( ����� ������ ����� ������� ���  �,���    )��,���(  
��� ������� ������  �,���    �,���  

  �,���    )���,���(  

��.  ���� ������  
  ����    ����  

  ����� ������    ����� ������  
������� �� ����� ��� ����  �,���    -  

������ ���� ����� ������  �,���    �,���  
����� ���� �����  �,���    �,���  

  ��,���    ��,���  

��.  ������� ���� 
            ����    ����  

  �������� ���    ����� ������  
������ ������� ������� �����  �,���    ���  

������ ����� �������  �,���    �,���  
���� �������  ��,���    �,���  

  ��,���    �,���  

��.   ����� ����� �� ����� �������� ������� ����� 
�������� ������� ����� �� ����� �������� ������� ����� ���� ��� �� ����  ���� ��������� ����� 

��� ���:  
  ����    ����  
  ����� ������    ����� ������  

����� �����  )��,���(    )���,���(  
��� ������� ����� ���� ������ ������  �,���,���    �,���,���  

����� ����� �� ����� �������� ������� �����  )�,���(   )�,���(  

��. ����� �����  
–  ���������� �� ������� ������ ����� ����� ������ ������ . ������ ������ ��� ��� ��� ��

������� ������� �������� �� ������� �������� �������� ����� ����. 

–  �� ����� ����� ����� �� ������ ������ ��� ������ ���� �� �������� ������� ����� ����� ���
 ��� ������� ����� ��� ���� �����������. 
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��. ����� ��� ���� �� ����� 
 ���� ������ ��������� ��������� ����� ����� ���� ��� ������ �� ��������� ������ ����� ��� ����

��� ������� ��� ������ ��� �� ����� ������� ����� ���� ������ ������� ������ . ������ ������ ������ ���
�������� ����� ���� ��� �� ������ ��� ������ �� ��������� ������� �������� �����. 

���� ��� ���� �� ������� ������ ������ ������ ����� ����:  
    ����   ���� 

    ����� �����    ����� �����  
������ ����� �� ����� ��    ��   ��� 
������ ����� �� ����� ��    ��,���    ��,���  

����� ����� ��� �� ����� ����� ������ ����� �������    ���,���    ���,���  

���� ��� ���� �� ������� �������� ����� ����� ����: 

    ����   ���� 
    ����� �����    ����� �����  

����� ������ ������    ��,���    -  
� ����� ����� �� ������    ��,���    ���,���  

�������: 

    ����   ���� 
    ����� �����    ����� �����  

������ ������ ����� � �����:          
������� �� ������ ������ ���    ��,���    ��,���  

������ ����� ����� �� ������ ������ ���    �,���    �,���  
������ ���� ����� ������ ������    ��,���   �,��� 
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��. � ������ ������� ������ ������  
��� ��� ������� ������ ������� ������ �������� ����� ������ ������ ������ ���� �� ��� ����  ���� �����

���� �����:  
  �������� ������    ������� ������  
  ����    ����    ����  ����  
  ����� �����   ����� �����    ����� �����   ����� �����  

����� �������                
����� ���  ���,���    ���,���    ���,���    ���,���  

������� ������ �����  ���,���    ���,���    ���,���    ���,���  
���� ������� �������  ��,���    -    ��,���    -  

����� ������ ����� �������:                
�������  ��,���    ���,���    ��,���    ���,���  

��������� ����� �� �����  ���,���    ���,���    ���,���    ���,���  
  �,���,���  �,���,���    �,���,���  �,���,��� 

����� �������                
 ����� ���  ���,���    ���,���    ���,���    ���,���  

 ���  ��,���   ��,���   ��,���   ��,��� 
� ����� ����������  ��,���    ��,���    ��,���    ��,���  

  ���,���   ���,���   ���,���   ���,��� 

 ���� ��� ������� ������ ��� ��� �� ���� ���� ����� ����� ������� ���������� ��������� ������� ����� ����� ��
������� �� �������� ����� ������ �������� ����� �����.  

 ���� ������ ������ ������� ������ ����� ��������� ��������� ������� ����� �� ������� ������� ������� ������ ���
 ����� ����� �� ���� ����� ��� ������ ��� ���� ���� �������� ������ ���� ���� ������ �� �����

����. 

 ������� ������� ����� �� ������� ����� ����� ����� �������� ������� ��������� ������� ������ ����� ��. 

 ����� ����� �� ���� ���� �� ������ ��� ��� ������ ��� �� ���������� ������� �� ������� ������� �
������� ����� ����� ����� ���� ������� ���������. 

  ������� ���� ������� ������ ����� ����� ����� ����� �������� ���������� ������� �������� ��� ��� �� �
����� ���� ��� �����. 
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������� ����� ������ �������:  
������� ������� ������� ����� �� ������� ������ ������ ������� ������ ������ :  

 ���� ������� : ������� ����� ��������)������� ��� ( ������ ���� ����� ����� �� ������ ������ ����� �����
�������. 

 ������ ������� :�������� ����� ��� �� ����� ���� ������� ���� ���� ������� ����� ��� ������. 

 ������ ������� :������� ���� ��� ������� ����� � ������ ��������. 

  ��  ���� �����
����    

 �������
����    

�������  
������  

  ����� �����    ����� �����    ����� �����  
            

���� ����� ������������ ��             
�������  ��,���    ��,���    -  

��������� ����� �� �����  ���,���    -    ���,���  

��  ��� �� ��� ������� ���� ��������� ��� ����� ����� ������ ����� ����� ��� ��� ������������� �������.  

��. ������� ����� ������ ����� 
� �� ������� ������� ������� �������� ������������ ����� ����� �� ������ � �� ������ ������� ����

������� �������� ������ ����� �� ������ ����� ������ ����� �� ������ ����� . ������ ����� ���� ����
��� ��� ����� ����� ������� ��� ����� ������ ��� ��������� �������:  

������ ����� ����� �  
�������� �������� ����� ��� ������ �������� ������� ��  ��������� ������� ����� ��� ���� �����

��.���  ����������.  ����� ���� ��� ����� ������� ����� ����� �����%������ ��� �������� �  ���
������� ����� ������ �����.   

������� �����  
���� ���� ������ ���� ���� ���� ����� ������ �� ���� ��������  ����� �� ���� ������%  ������� ����� ��

 �� ��� ����������  ���� ��������� . ����� ���� �� ������� ������ ������� ����� ����� ����� ���� ��
 ������� ��� ����� �� �������)�.( �� ����� ����� ���� ����� ������ ���� ���� ��� ������� ������ ���

����� ���� ������� ����� ������ �� ������ ������� ��� ���� .  
 ������� ���������� ������� ������ ����� ���� ���� ����� ������� ��������� �� ������� ������� ������ �������

 �� ���� ������� ������ ������ ���� ��� ����� �������� ����� ���������� ������ �� ���� ����� ���
������� ��������� ���� �������� ������ �����.  

������� �����  
 �� ���� ������� ����� ����� ��� ������ ���� ������ ��������� ������ ������� ������� ���� �� ������ ����

���� �����.  
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��������� ����� ������ ������ ����  �� ��� ������ ���������  ���� ��������� �����  ���� ���

��������: 
  

��  ���� ���������  ����� ���    
 �� ���� 

����    
�-��   

���    
�-�   

�����    �������  
  ����� �����    ����� �����    ����� �����    ����� �����    ����� �����  

                    
���� ���� ���  -    -    ��,���    �,���    ��,���  

������ ��  ���,���    ���,���    -    -    ���,���  
���� ������� �������  ��,���    -    -    -    ��,���  

�������  ���,���    ���,���    ��,���    �,���    ���,���  
  

��  ���� ���������  ����� ���    
 �� ���� 
����    

�-��   
���    

�-�   
�����    �������  

  ����� �����    ����� �����    ����� �����    ����� �����    ����� �����  
                    

���� ���� ���  -    -    ��,���    ��,���    ��,���  
������ ��  ���,���    ��,���    -    -    ���,���  

���� ������� �������  ��,���    -    -    -    ��,���  
�������  ���,���    ��,���    ��,���    ��,���    ���,���  

����� �� ������ ����� ������� ������  
 ����� ������� ������ ��� ����� �� �������� ������� �������� ����� ����� ����� ������ ������ ������ ����

����� ����� �������� ���� ���� �� ������� ������� .����� ������� ��� ��� ���  ����� ���� ���� �����
 � �������� �������� ������������� ������ ��� ��� �� �������� ����� ������� ������� ��� ��� ����.  ��

����� ������� ������� ��� ������ ����� ������ ����� �� ������� ����� ���:  
   

      

�������/�� �����  
 ������ ��� ���
����� ���������  
 ������ �������    

��� ����  
����� �����  

      %   �������� �� 
����          

����� �����      +��    ��,���  
            

����            
����� �����      +��    ��,���  
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 ���������� �� ������ ����� 
 ���� �� ����� ����� �� �������� ������� �������� ����� ������� ������ �� �������� ������� ������ ������ ���

�� ����� �������� �������. ����� ������� ������� ��� ������ ����� ����� ����� �� ������� ����� ��� ��:  
  

    
 �� ������
������    

 ��� ����
������� ����  

    (%)    ����� �����  
����          

������� ������ �� ����� ����     +��    �,���  
�������� ������ �� ����� ����     +��    ��,���  

  
����    

      

������� ������ �� ����� ����     +��    �,���  
�������� ������ �� ����� ����     +��    ��,���  

����� ��� �����  
 ������ ���� ���� ���� ����� ��� ��� ��� ��� ������ �� ������ ��� ��� ����� �� ������� ����� ��

������� ���� ������.  
� ��� ����� ������ ������ ���������� ������ ���������� ��� �� ����� ������ �� ����� ���� . ��� ���

 ������� ����� ��� ����� ��� ������ �������� ��������� ��������� ������ ��� ������ ���� ������ ���
������� ������ .��� ������� ����� ��� �� ����� ����� ��� ����� �� �������� ������ �� ����� ��������

� ���� ����� ��������� ��������,���,���  �� ��� ����� �������  ���� ���������  ������,���,��� 
 ����������  �� �����  ���� ���������. 

��. ���������� ������� �� ������� ���  
������� �� ������� ���� ������ ���� .���� ����� ������� ��� ������ �� �� ���� ������� �� ������

������ ��� ����� ���� ��� ������� ������ ������ ���.  
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