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The National Carton Industrial Company PLC. (NCI)

Tel: 970 9 231 1290
Fax: 970 9 231 1294

E-mail: info@nci.ps
Web: www.nci.ps
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مقدمة 
)الرؤية، الرسالة، األنشطة(

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة
نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
اإلدارة التنفيذية

حول الشركة
مركز الشركة وحجم القوة العاملة
كبار مساهمي الشركة
الوضع التنافسي للشركة
الموردين الرئيسيين للمواد الخام للشركة
الهيكل التنظيمي للشركة

النظرة المستقبلية
انجازات الشركة
الخطط المستقبلية
البحث والتطوير
مساهمة الشركة في الحفاظ على البيئة

األداء المالي للشركة
مخاطر االستثمار
سياسة االستثمار
المؤشرات المالية الرئيسية
األرباح والخسائر وحقوق المساهمين وأسعار األوراق المالية
نشاط التداول على سهم الشركة في بورصة فلسطين
بدل مصاريف وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة 2010 
مصروف رواتب وحوافز اإلداره التفيذية  2010 
ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية من األوراق المالية 
االختالفات عن البيانات المالية الختامية األولية
أتعاب التدقيق
المستشار القانوني
القضايا واالجراءات القانونية
شكل و آلية إيصال المعلومات للمساهمين وموعد اجتماع الهيئة العامة
رسم بياني لألداء العام

التقرير المالي
القوائم المالية 31 كانون األول2010
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مقدمة

رؤية الشركة:
ترى الرشكة أن صناعة التغليف هي صناعة املستقبل التي ال تنضب وتتجدد 

بشكل مستمر وبأفكار ال حدود لها، فال حضارة وال صناعة وال زراعة وال تطور 

خدمايت بدون تغليف، ومن هذا املنطلق وعىل الصعيد املحيل كانت فكرة 

إنشاء الرشكة الوطنية لصناعة الكرتون.

حيث تعترب فلسطني دولة زراعية بالدرجة األساس وذات موقع اسرتاتيجي يف 

منطقة الرشق األوسط وهي األقرب إىل أوروبا، ومتتلك مقومات عالية لنجاح 

العامل  لدول  تصديرية  تسهيالت  ومتتلك  زراعياً  متقدمة  فهي  الصناعة  هذه 

الغريب  متكنها من دخول تلك األسواق بكل حرية، ولهذا كان النمو الكبري يف 

الطلب عىل مواد التغليف خالل العقدين السابقني.

رسالة الشركة:
واملتمثلة  تحقيقها،  عىل  نعمل  التي  الرسالة  وشعارها  الرشكة  اسم  يلخص 

االقتصادية  القطاعات  كافة  للكرتون وذلك لخدمة  يف تطوير صناعة وطنية 

الفلسطينية بأيدي وخربات وطنية متكننا من االستغناء عن الغري، فهي أول 

الكرتون املقوى. وتستحوذ عىل  رشكة تحصل عىل ترخيص يف مجال صناعة 

أعىل حصة سوقية وطنية يف مجال صناعة الكرتون املقوى يف فلسطني ومتتلك 

دؤوب  بشكل  والعمل  مستمر،  بشكل  أدائها  تحسني  من  متكنها  مقومات 

للبحث عن فرص استثامرية جديدة يف صناعة التغليف وتحويل هذه الفرص 

إىل مشاريع منتجة.

أنشطة الشركة الرئيسية )طبيعة عمل الشركة(:
أنواعه  مبختلف  الكرتون  وتوزيع  تسويق  إتجار،  ،إنتاج،  تصنيع  صناعة، 

ومشتقاته ومواده الخام.



مجلس
اإلدارة

و اإلدارة
التنفيذية

» طموحنا كبير وثقتكم بنا 

تزيدنا إصرارًا على االستمرار 

بعملنا الجاد«



5

كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة:

األخوة واألخوات مساهمي الرشكة الوطنية لصناعة الكرتون الكرام

الحضور الكريم

العامة  للهيئة  الثامن عرش  السنوي  اإلدارة أرحب بكم جميعاً يف االجتامع  بإسمي وبإسم أعضاء مجلس 

للرشكة الوطنية لصناعة الكرتون، يسعدين أن أقدم لكم التقرير السنوي عن نتائج أعامل الرشكة وإنجازاتها 

وبياناتها املالية للعام 2010 وخططها املستقبلية.

لقد شهد عام 2010 تطوراً هاماً وجذرياً يف طريقة عمل وأداء الرشكة، مام انعكس إيجابياً عىل مجمل 

النتائج املالية للرشكة، حيث تم تنفيذ املرحلة األوىل من خطة إعادة هيكلة خطوط اإلنتاج يف الرشكة، وذلك 

ببيع جزء من خطوط اإلنتاج املتقادمة ومتدنية الكفاءة اإلنتاجية، والتي شكلت عبئاً مالياً وفنياً حال دون 

تقدم وتطور الرشكة بالشكل املطلوب خالل السنوات السابقة، لقد وعدتكم إدارة الرشكة يف اجتامع الهيئة 

العامة يف أيار/2010 باالنتهاء من مرحلة الخسائر املالية املتوالية  التي واكبت الرشكة منذ التأسيس، وذلك 

من خالل إجراء تصحيحات جذرية وتنفيذ برامج وخطط فاعلة ستعمل مبجموعها عىل تحسني أداء الرشكة  

إبتداًء من العام 2010، وهذا ما تم تحقيقه جزئياً خالل هذا العام، وسنعمل عىل مضاعفة هذه النتائج 

خالل األعوام القادمة إن شاء الله.

 ومن أهم املؤرشات عىل التحسن يف األداء ما ييل:

تحسن حجم مبيعات الرشكة بأكرث من 15 % مقارنة مع نتائج عام 2009، ومبعدل منو إجاميل 	 

بنسبة 56 % للسنوات الثالث املاضية.

نتائج عام 2009، حيث أصبحت 	  تحسن نسبة مجمل األرباح بأكرث من 21 % مقارنة مع 

16% من صايف مبيعات العام 2010 مقارنة مع 13.2 % من صايف مبيعات العام 2009.

ارتفاع معدل املبيعات للعميل الواحد بنسبة 65 % مقارنة بالعام السابق 2009، وهذا يشري 	 

إىل نجاح جهود الرشكة يف استقطاب معظم الرشكات الكبرية واملستهدفة من قبلنا. 



لقد أظهرت خطة عمل الرشكة الحالية نجاعة ومرونة يف تلبية حاجات السوق، وتوفرياً يف 	 

التكاليف التشغيلية وتحسناً واضحاً يف جودة منتجات الرشكة، مام انعكس إيجاباً عىل معدل 

سعر البيع عالوةعن تحسناً كبرياً يف حجم السيولة املتوفرة مام خلق عامالً إضافياً للميض يف 

خطط التوسع يف مجال صناعة وتجارة الكرتون ومواد التغليف بشكل عام. 

لقد اعتمد مجلس إدارة الرشكة موازنة عام 2011، والتي تهدف إىل رفع مبيعات الرشكة بنسبة 23 % عن 

نتائج عام 2010، والتي نأمل من خاللها بتحقيق أرباح مضاعفة عن األرباح الحالية، وهذا يحتاج إىل بذل 

مزيداً من الجهود من قبل اإلدارة التنفيذية لتحقيقها إضافة إىل توفر املناخ االقتصادي املالئم وخاصة يف 

قطاع الصناعة الفلسطينية يف الضفه الغربيه وقطاع غزه. 

لقد أصبحت منتجات الرشكة الوطنية لصناعة الكرتون منتجاً رئيسياً ومقصداً أساسياً ملعظم أرباب الصناعة 

القطاعات الخدماتية حيث  الكياموية والدوائية، إضافة إىل بعض  الزراعية،  الغذائية،  مبختلف قطاعاتهم 

وصل عدد زبائن الرشكة إىل أكرث من 257 زبون، وتقوم الرشكة مبنافسة كربى الرشكات اإلرسائيلية التي 

تعمل يف هذا املجال منذ عرشات السنني.

األخوات واألخوة الكرام

النتائج اإليجابية لتظهر عىل أرض الواقع لوال دعمكم وتكاتفكم ومؤازرتكم لنا، وفوق كل  ما كان لهذه 

هذا إميانكم برضورة االستثامر يف مشاريعنا الوطنية، وعلينا أن نزرع يف األجيال القادمة اإلميان مبؤسساتنا 

وصناعاتنا الوطنية، آملني أن متثل رشكتكم قصة نجاح يحتذى بها.

األخوات واألخوة الكرام

اسمحوا يل يف الختام أن أتوجه بإسمي وإسم زماليئ أعضاء مجلس اإلدارة بالشكر والتقدير إلدارة وموظفي 

الرشكة عىل جهودهم الطيبة، كام أتوجه بالشكر والتقدير لكم ولجميع املساهمني عىل الدعم املتواصل 

وصربهم وتعاونهم لتحقيق غاياتنا وأهدافنا، ونحن عىل ثقة أن عملنا الجاد هو أساس االستمرار والنجاح.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس اإلدارة

عبد الحكيم الفقهاء
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أعضاء مجلس اإلدارة:

السيد عبد الحكيم حسن الفقهاء - رئيس مجلس اإلدارة ممثالً عن رشكة فلسطني لالستثامر الصناعي  

السيد مازن راسخ حسني - نائب رئيس مجلس اإلدارة ممثالً عن رشكة الحاج طاهر املرصي  

السيد مهدي حيايت املرصي - عضو مجلس اإلدارة ممثالً عن رشكة فلسطني لالستثامر الصناعي  

السيد كريم سني نسيب بيطار - عضو مجلس اإلدارة ممثالً عن رشكة املسرية الدولية  

السيد زاهر أحمد إسامعيل هموز - عضو مجلس اإلدارة ممثالً عن رشكة مصانع الزيوت النباتية  

السيد د.معاوية عيل أمني املرصي - عضو مجلس اإلدارة ممثالً عن نفسه  

السيد »محمد بشار« سعدي الصيفي - عضو مجلس اإلدارة ممثالً عن نفسه  

 املستشار القانوين:

أ. زاهي مرمش

مدقق الحسابات الخارجي:

إرنست ويونغ

املدير العام:

م. حازم واصف األغرب           



نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة:

السيد عبد الحكيم حسن قاسم الفقهاء – رئيس املجلس منذ تاريخ 2010/1/1 وحتى اآلن.  

	    ولد السيد عبد الحكيم الفقهاء عام 1964.

	    حاصل عىل شهادة املاجستري يف العلوم اإلدارية عام 1991، وشهادة البكالوريوس يف املحاسبة 

واالقتصاد عام 1986.

	    شغل منصب مدير مايل ملجموعة رشكة سختيان يف األعوام 1993 إىل 2006.

	    شغل منصب مدير عام رشكة فلسطني لالستثامر الصناعي منذ العام 2006 وحتى اآلن.

	    عضو يف جمعية رجال األعامل الفلسطينية.

	    عضو مجلس إدارة رشكة مطاحن القمح الذهبي.

	    عضو مجلس إدارة منتدب لرشكة دواجن فلسطني.
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السيد مازن راسخ عيل إبراهيم حسني - نائب رئيس مجلس اإلدارة منذ تاريخ 2008/06/08  

	    ولد السيد مازن راسخ عام 1952.

	    حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف الهندسة اإللكرتونية من جامعة كارديف يف اململكة املتحدة 

عام 1980، وشهادة البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية واإللكرتونية من نفس الجامعة عام 

.1975

	    عمل كباحث مساعد يف الفرتة 1975-1980 يف جامعة كارديف، ومدير مرشوع يف الجامعة 

نفسها يف الفرتة 1984-1980.

	    شغل منصب عميد كلية الهندسة يف جامعة النجاح الوطنية يف الفرتة 1991-1984.

	    يشغل منصب أستاذ مشارك منذ عام 1995 حتى اآلن يف قسم الهندسة الكهربائية يف جامعة 

النجاح الوطنية.

	      رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لرشكة تكنولوجيا البالستيك، ورشكة مصانع التنك. 

	    عضو يف مجلس إدارة الرشكة الوطنية لصناعة األملنيوم )نابكو(. 

	    عضو يف املجلس الربيطاين للهندسة منذ عام 1982.

	     عضو مجلس اإلسكان الفلسطيني - القدس منذ عام 1990.

	    عضو مجلس اإلدارة يف كلية هشام حجاوي التقنية.



السيد مهدي حيايت محمد املرصي - عضو مجلس منذ 2005/03/23  

	    ولد السيد مهدي املرصي بتاريخ 1961/09/01.

	     حاصل عىل شهادة الدبلوم يف إدارة الفنادق عام 1981، ودبلوم املحاسبة عام 1982، ودبلوم 

التوعية البيئية عام 1994.

الفرتة  يف  الدراسة(  )أثناء  باالس  شرياتون  عامن  فندق  لدى  داخيل  مدقق  منصب  شغل      	

.1982-1979

	    شغل منصب مدير مايل لدى الرشكة الوطنية للتسويق يف الرياض يف الفرتة 1989-1983.

	    شغل منصب املدير العام لرشكة القطن والحرير يف الرياض يف الفرتة 1992-1989.

	    شغل منصب املدير العام لرشكة الثامد للتجارة يف الرياض يف الفرتة 1996-1992. 

	    يشغل حالياً منصب نائب املدير العام لرشكة وصحيفة األيام منذ 1996.

	    شارك يف العديد من الدورات ومنها دورة متقدمة يف إدارة االمتيازات التجارية عام 1994، 

التجارية  النزاعات  حل  يف  محكم  دورة   ،1999 الدولية  الفعاليات  إدارة  يف  متقدمة  دورة 

عام 2002، باإلضافة إىل عدة دورات إلعداد املدربني، كام حارض يف عدد من دورات تطوير 

األعامل الصغرية ومتناهية الصغر.

	    رئيس مجلس إدارة اإلتحاد العام للصناعات الفلسطينية.

	    أمني رس املجلس التنسيقي ملؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني 2011-2010.

	    رئيس مجلس إدارة اإلتحاد الفلسطيني للصناعات الورقية.

	    نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية.

	    عضو مجلس إدارة مرسح وسينيامتيك القصبة.

	    عضو اللجنة العليا ملؤمتر فلسطني لالستثامر 2010 )عضو لجنة اإلعالم، قائم بأعامل رئيس 

لجنة املشاريع(.
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السيد كريم سني نسيب بيطار - عضو مجلس منذ تاريخ 2007/05/29  

	    ولد السيد كريم بيطار بتاريخ 1968/04/06.

	    حاصل عىل شهاديت املاجستري والبكالوريوس يف إدارة األعامل من جامعة رشق البحر املتوسط 

يف شامل قربص عام 1994. 

	    عمل كمستشار رئييس لإلدارة واملالية يف رشكات استشارات داخل فلسطني ملدة 12 عاماً.

	    شغل منصب مدير دائرة االستثامرات املبارشة يف رشكة فلسطني للتنمية واالستثامر )باديكو( 

ملدة 4 سنوات. 

	    عضو مؤسس لرشكة ريادة لالستشارات والتدريب.

	    يعمل بشكل غري متفرغ كمحارض ومدرب لإلدارة املالية واملحاسبة يف العديد من املؤسسات 

ومنها جامعة بريزيت.

الجدوى  دراسات  وإعداد  وإدارياً،  مالياً  واملشاريع  الرشكات  تقييم  يف  واسعة  لديه خربة      	

ملشاريع قامئة أو جديدة.

	    عضو يف مجالس إدارات الرشكات التالية: رشكة املرشوبات الوطنية )كوكاكوال(، رشكة مصانع 

الزيوت النباتية، رشكة بنك الرفاه لتمويل املشاريع الصغرية.

	    عضو يف جمعية رجال األعامل الفلسطينيني.

	    وعضو يف معهد املحاسبني اإلداريني األمرييك.



السيد زاهر أحمد إسامعيل هموز - عضو مجلس منذ تاريخ 2007/05/29  

	    ولد السيد زاهر هموز بتاريخ 1961/10/31.

	    حاصل عىل شهادة املاجستري يف املحاسبة من جامعة أوكالهوما يف الواليات املتحدة األمريكية 

عام 1986، وشهادة البكالوريوس يف إدارة األعامل من جامعة الريموك يف األردن عام 1984.

	    شغل منصب مساعد مدير إقليمي لدى بنك القاهرة عامن ملدة 23 عاماً.

	    يشغل اآلن منصب مساعد مدير عام بنك القدس منذ العام 2010.

	    عضو مجلس إدارة يف رشكة مصانع الزيوت النباتية.

	    عضو مجلس إدارة يف مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني.
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الدكتور معاوية عيل أمني مرصي - عضو مجلس منذ تاريخ 2009/05/09.  

	    ولد د.معاوية عيل مرصي سنة 1944.

	    حاصل عىل شهادة ماجستري أمراض باطنية من جامعة عني شمس بالقاهرة سنة 1977، 

وشهادة بكالوريوس طب وجراحة من نفس الجامعة عام 1969.

	    عمل كطبيب يف الجيش الكويتي مدة 7 سنوات.

	    عمل كطبيب يف مستوصف التضامن اإلسالمي من العام 1985 إىل 1996.

	    شغل منصب نائب يف املجلس الترشيعي من العام 1996 إىل 2006.

	    عضو يف مجلس إدارة رشكة نابلس للبالستيك.

السيد »محمد بشار« سعدي الصيفي – عضو مجلس إدارة منذ تاريخ 2009/05/09.  

	    ولد السيد محمد بشار الصيفي بتاريخ 1964/10/17.

البكالوريوس يف إدارة األعامل من جامعة هيوسنت بالواليات املتحدة  	    حاصل عىل شهادة 

األمريكية عام 1987. 

	    يعمل يف قطاع التجارة، ويعد من رجال األعامل الناجحني يف عدة قطاعات منها )املفروشات 

واملالبس واألقمشة واألدوات الصحية(.

	    عضو يف جمعية رجال األعامل الفلسطينية.

	    عضو يف مركز التجارة الفلسطيني بال تريد.



اإلدارة التنفيذية:

املنصب: مدير عام الرشكة السيد: حازم واصف قاسم األغرب    

تاريخ امليالد: 1962/07/19 تاريخ التعيني: 2006/06/01     

الشهادات العلمية:

	    بكالوريوس علوم زراعية 1984.

الخربات العملية:

	    1985-1998 مدير فرع اإلنتاج الحيواين لدى الرشكة العربية للتموين والتجارة-أسرتا/السعودية

	    1998-1999 مدير عام رشكة دواجن فلسطني/فلسطني

	    1999-2006 مدير العمليات لدى رشكة مصانع الزيوت النباتية/فلسطني.

	    2006 حتى اآلن مدير عام الرشكة الوطنية لصناعة الكرتون.

	    حاصل عىل دورات متقدمة يف تصميم وإدارة املشاريع الصناعية والزراعية.

	    لديه خربة واسعة يف إدارة املشاريع العقارية.

	    لديه خربة متقدمه يف إعداد وتنفيذ الربامج اإلدارية باستخدام الحاسوب.

	    لديه خربة واسعة يف تقييم املشاريع وإعداد دراسات الجدوى االقتصادية.

	    حاصل عىل دورات متقدمة يف إدارة املشاريع الصناعية والزراعية يف السعودية/هولندا. 
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املنصب: رئيس قسم املحاسبة السيد: قدري يوسف عامرنه     

تاريخ امليالد: 1969/12/16 تاريخ التعيني: 2010/10/01    

الشهادات العلمية:

	    حاصل عىل شهادة بكالوريس يف املحاسبة من جامعة بونا/الهند عام 1992.

	    حاصل عىل دورة USCPA من جامعة بري زيت.

الخربات العملية:

	    1997-2000 - محاسب لدى رشكة االتصاالت الفلسطينية.

	    2000-2009 - محاسب أول لدى رشكة االتصاالت الفلسطينية.

	    2009-2010 - مدير دائرة اإليرادات والذمم املدينة/رشكة االتصاالت الفلسطينية/اإلدارة العامة.

	    2010 - اآلن رئيس قسم املحاسبة )قائم بأعامل املدير املايل( لدى الرشكة الوطنية لصناعة الكرتون. 

املنصب: مدير قسم اإلنتاج السيد: سعد إسامعيل حمدي أبو زنط    

تاريخ امليالد: 1982/06/26 تاريخ التعيني: 2006/03/01     

الشهادات العلمية:  

	    حاصل عىل بكالوريوس يف الهندسة الصناعية من جامعة النجاح الوطنية عام 2005.

	    حاصل عىل ماجستري إدارة هندسية من جامعة النجاح الوطنية عام 2010.

الخربات العملية:

	    منذ عام 2005 تقلد عدة وظائف يف اإلنتاج والجودة آخرها مدير قسم اإلنتاج لدى الرشكة الوطنية 

      لصناعة الكرتون.



املنصب: مدير قسم الخدمات املساندة السيد: نارص زياد حلمي قمحاوي    

تاريخ امليالد: 1965/11/26 تاريخ التعيني: 2005/08/01     

الشهادات العلمية:

	    حاصل عىل شهادة البكالوريوس يف االقتصاد والعلوم اإلدارية من جامعة النجاح الوطنية عام 1987.

الخربات العملية:

	    1988-1990 العمل لدى اإلتحاد العام لنقابات عامل فلسطني.

	    1990-1992 العمل الحر يف الواليات املتحدة األمريكية.

	    1993-2004 العمل الحر يف رومانيا.

	    2005 اآلن مدير قسم الخدمات املساندة لدى الرشكة الوطنية لصناعة الكرتون.

	    إتقان اللغتني الرومانية و اإلنجليزية بشكل جيد.

املنصب: مرشف قسم املبيعات السيد: بسام صالح قوصيني     

تاريخ امليالد: 1967/1/3. يعمل يف الرشكة منذ 1989.     

الخربات العملية:

	    ذو خربة واسعة يف مجال تصنيع وتسويق املنتجات الورقية.

	    1985 – 1988 عمل حر يف مجال تصنيع و تسويق الكرتون.

	     1989 – اآلن تقلد عدة مناصب يف الرشكة الوطنية لصناعة الكرتون آخرها منصب مرشف قسم املبيعات.
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 حول      
الشركة

» تحسن المبيعات نتيجة حتمية 

لتحسن األداء وانعكاسًا له«



مركز الشركة وحجم القوة العاملة:

عنوان الرشكة الرئييس: املنطقة الصناعية الرشقية/نابلس، ص.ب 803 

info@nci.ps بريد إلكرتوين    www.nci.ps :موقع الكرتوين

فاكس: 2311294 9 00972 تلفون: 2311291 9 00972  

	     ال يوجد فروع أخرى للرشكة خارج فلسطني أو داخلها.

	     ال يوجد رشكات تابعة للرشكة.

	     عدد موظفي اإلدارة 10 موظفني

	     بلغ عدد املوظفني الكيل بنهاية عام 2010 )41( موظف، مقابل )45( موظف بنهاية عام 2009، 

موزعني حسب مؤهالتهم العلمية عىل النحو التايل:  

دون ذلك دبلوم بكالوريوس ماجستري املؤهل العلمي

24 13 3 1 عدد املوظفني

فئات مؤهالت موظفي الرشكة:

أسامء كبار املساهمني الذين ميلكون 5 % فأعىل من رأسامل الرشكة:

كبار مساهمي الشركة:

عدد األسهم اململوكة
بتاريخ 2009/12/31

عدد األسهم اململوكة
بتاريخ 2010/12/31

نسبة املساهمة نسبة املساهمة اسم املساهم

% 21.3     1,063,177 % 21.7     1,084,927
رشكة فلسطني 

لالستثامر الصناعي

% 6.9 347,222 % 6.9     347,222
رشكة املسرية 

الدولية

% 4.9 247,200 % 4.9       247,200
رشكة الحاج 

طاهراملرصي
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% 18 رشكة بست كرتون

% 82 رشكة كرجال

نسبة التعامل من إجاميل مشرتيات 2010اسم املورد  

الوضع التنافسي للشركة:

إن املنافس الرئييس ملنتجات الرشكة هو املصانع اإلرسائيلية, وانخفاض سعر بيعها، بسبب ضخامة خطوط 

إنتاجها وسهولة اخرتاقها ألسواقنا، وهذا الوضع حتم علينا العمل عىل استغالل نقاط ضعف تلك الرشكات 

املنافسة واستغالل نقاط القوة التي تتمتع بها رشكتنا، ولهذا فقد استطاعت إدارة الرشكة منذ البدأ بتنفيذ 

خطة متوسطة األمد تهدف إىل االستحواذ عىل أكرب حصة من السوق الفلسطيني من خالل تحسني جودة 

السوق املستهدف، وقد أمثرت  تتناسب مع حجم  الطاقة اإلنتاجية للرشكة إىل مستويات  منتجاتها ورفع 

هذه الخطة التي بدأت خالل األعوام املاضية عىل نتائج إيجابية عديدة كان من أهمها تحسن حصة الرشكة 

السوقية، هذا وقد استكملت الرشكة تنفيذ املرحلة األوىل يف منتصف عام 2010.

بدأت الرشكة بتنفيذ املرحلة الثانية من خطتها متوسطة األمد من خالل إعداد دراسة ميدانية لدراسة أفضل 

الفرص االستثامرية يف مجاالت صناعة التغليف عامة، مام سينعكس إيجاباً عىل نتائج الرشكة املستقبلية، 

كذلك يتم اآلن بلورة  اتفاقيات متوسطة األمد من شأنها أن تساهم يف زيادة مرونة االستثامرات الحالية 

مع تقلبات األسواق وبنفس الوقت ستعمل هذه االتفاقيات عىل زيادة منو املبيعات الحالية للسوق املحيل 

من منتجات الكرتون والتغليف املختلفة. 

الموردين الرئيسيين للمواد الخام للشركة:



الهيكل التنظيمي للشركة

مجلس اإلدارة

اإلدارة العامة

املستشار
القانوين

 التسويق
واملبيعات

 مندوب
الشامل

 خط إنتاج
األلواح

قسم املحاسبة
 قسم

املشرتيات
قسم الجودة

قسم التطوير

قسم الصيانة

 شؤون
املوظفني

األمن والسالمة

 أمني مستودع
البضاعة الجاهزة

 أمني مستودع
املواد الخام

 أمني مستودع
قطع الغيار

 خط إنتاج
العلب

 اإلدارة قسم اإلنتاج
املالية

 الخدمات
املساندة

 التطوير
والجودة

مندوب الوسط
والجنوب

مندوب
القطاع الزراعي

مندوب
قطاع غزة
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النظرة
المستقبلية

» تنويع اإلستثمار يهدف  إلى خفض 

المخاطرة وزيادة العائد«



انجازات الشركة:

	   زيادة حصة الرشكة التسويقية من 5 % عام 2005 إىل حوايل 25 % عام 2010، وتعمل إدارة 

الرشكة عىل محاولة رفعها إىل ما نسبته 35 % خالل العامني القادمني.

	   زيادة الطاقة االنتاجية لخطوط تصنيع العلب بحدود 12 % للعام 2010 مقارنة مع العام 

.2009

	   رفع معدل املبيعات للعميل الواحد بنسبة 65 % مقارنة مع العام 2009.

الخطط المستقبلية:

	   ال تزال الرشكة تطمح يف زيادة حصتها بالسوق املحيل ليصل إىل 50 % عىل األقل، وتأمل 

الرشكة دخول أسواق قطاع غزة بشكل مكثف حال انتهاء الوضع السيايس الحايل.

	   تطوير وتحديث خطوط إنتاج الرشكة مبا يتالئم مع حاجة السوق والزيادة املتوقعة للمبيعات.

	   الدخول يف مجال تجارة منتجات الورق ومواد التغليف االخرى.

	   تنويع االستثامرت الخاصة مبجاالت التغليف ومشاريع تدوير مخلفات صناعة الورق.

مساهمة الشركة في الحفاظ على البيئة:

منذ تأسيس الرشكة وكسياسة مستمرة اهتمت الرشكة باستخدام املنتجات الصديقة للبيئة سواء من ناحية 

استخدام األحبار )األحبار املائية وليس الزيتية(، وكذلك مواد اللصق )غراء طبيعي(، باإلضافة إىل عدم إنتاج 

الكرتون املشمع والذي يصعب التعامل معه يف مصانع التدوير، كذلك تعمل الرشكة حالياً جنباً إىل جنب 

مع الرشكات املحلية التي بدأت تعنى مبجال تدوير النفايات الصلبة )مادة الورق والكرتون( من أجل إعادة 

اإلستفادة منها يف مجاالت معينة.

البحث والتطوير:

لقد أولت إدارة الرشكة اهتامماً خاصاً ملوضوع البحث والتطوير، حيث تم إعداد دراسة تسويقية خاصة 

باملنتجات  الزراعية خالل العام 2008، كان عىل أثرها التوجه نحو رشاء خط إنتاج العلب املفتوح، والذي 

ساهم يف تحسن أداء وجودة منتجات الرشكة خالل العام 2009 والعام 2010، واستكامالً لهذا املوضوع فقد 

أبرمت الرشكة  إتفاقية مع إحدى الرشكات املحلية يف بداية عام 2011 إلجراء دراسة ميدانية موسعة تشمل 

ألخذ  الفلسطينية متهيداً  األسواق  يف  حالياً  استخدامها  يتم  التي  التغليف  املختصة مبجال  املنتجات  كافة 

القرار املناسب نحو توجيه االستثامرات املستقبلية باإلتجاه الصحيح والذي سيعود بالفائدة عىل الرشكة.
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األداء المالي
للشركة

» حققت الشركة في عام 

2010  صافي ربح 110 الف دينار، 

أي بنسبة نمو بلغت %507 

مقارنة مع العام 2009«



مخاطر االستثمار:

من وجهة نظر اإلدارة تتمثل املخاطر التي تواجه الرشكة لعام 2011 باآليت:

	    مخاطر إنتاجية: بسبب التباطؤ االقتصادي وضعف السيولة النقدية يف األسواق، حيث أن 

التي تؤثر عىل السوق  الفلسطيني سوق صغري وتابع للسوق اإلرسائييل، فالعوامل  السوق 

اإلرسائييل واإلقليمي ستنعكس حتامً عىل السوق الفلسطيني.

	   مخاطر مالية: لقد تم خفض نسبة املخاطر التي قد تنجم عن تدهور سعر رصف الشيكل 

عملة  بنفس  الرشكة  مشرتيات  معظم  ستكون  حيث  مستوياتها،  أدىن  إىل  الدوالر،  مقابل 

املخاطر  من  النوع  هذا  من  الكثري  عانت  قد  الرشكة  أن  مع مالحظة  )الشيكل(،  املبيعات 

املالية يف السنوات السابقة.

الذي  الطلب  انخفاض  التباطؤ االقتصادي هو  تبعات  تنافسية: حيث أن من أهم  مخاطر     	

يؤدي بدوره إىل ارتفاع املنافسة والذي حتامً سيؤثر عىل سعر بيع املنتج الرئييس، إضافة إىل 

دور الرشكات اإلرسائيلية يف زيادة حدة املنافسة عىل األسواق الفلسطينية والتي هي باألصل 

محدودة الحجم.

سياسة االستثمار:

تدرس  للعام 2012/2011، حيث  االستثامرية من خالل خططها  املخاطر  لتخفيض حجم  الرشكة  عمدت 

اإلدارة التوجه نحو تنويع االستثامرات واالتجاه نحو املتاجرة يف بعض أنواع السلع التي ال ميكن إنتاجها 

ضمن خطوط الرشكة الحالية، وذلك بناًء عىل دراسة ميدانية من قبل رشكات متخصصة بهذا املجال.

 هذه اإلجراءات وغريها من املشاريع املستقبلية ستعمل عىل تخفيض نسبة املخاطرة عىل االستثامر الحايل، 

حيث أن تنويع منتجات الرشكة وعدم اعتامدها عىل صنف أو فئة إنتاجية محددة سيساهم يف ترسيخ 

هذا املفهوم.

كبري،  لحد  عائد جيد ومستقر  ذات  االستثامر برشكات  نحو  السيولة  فائض  توجيه  تم  أخرى  ناحية  ومن 

ويتوقع الحصول عىل إيراد معقول من هذا االستثامر يف بداية النصف الثاين من العام 2011.
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العملة : دينار أردين

% 15.8 % 13.2 % 8.3 نسبة مجمل الربح

% 4 % )1.2( % )22.4( نسبة صايف الربح

19 16 12 معدل دوران املخزون

6.2 4 4 نسبة التداول

5.5 3 3 نسبة السيولة الرسيعة

% 2.6 % )0.7( % )10( معدل العائد عىل األصول

% 2.9 % )0.8( % )12( العائد عىل حقوق امللكية

% 210 % 105 % 78 معدل دوران األصول الثابتة

0.75 0.73 0.73 القيمة الدفرتية للسهم- دينار

2010 النسبة املالية                         2008               2009 

55,076 49,201 508,704 أوراق مالية - بيع 

214,760 0 )380,972( أوراق مالية - رشاء

159,595 49,201 49,201 127,732 صايف استثامرات األوراق املالية

55,805 57,713 369,499 أصول جديدة

727,950 8,858 0 بيع أصول

2010 االستثامرات                          2008               2009 

المؤشرات المالية الرئيسية:

الجدول التايل يبني حركة األصول واالستثامرات التي قامت بها الرشكة خالل الثالث سنوات املاضية.



2010  2009            2008          2007       2006

109,937 )27,466( )421,015( )161,150( )178,413( صايف الربح )الخسارة(

3,776,048 3,640,819 3,672,229 4,007,126 4,319,950 حقوق املساهمني

0.75 0.73 0.73 0.84 0.86 القيمة الدفرتية للسهم

0.48 0.29 0.29 0.41 0.66 سعر إغالق السهم

األرباح والخسائر وحقوق المساهمين 
وأسعار األوراق المالية:

العملة : دينار أردين

نشاط التداول على سهم الشركة في بورصة فلسطين:

2010  2009              2008 البيان      

2.633.367 695.971 544.494 حجم التداول- دينار

5.333.425 2.329.484 1.354.754 عدد األسهم املتداولة

2.776 1.132 1.322 عدد العقود املنفذة

0.30 0.30 0.44 سعر اإلفتتاح - دينار

0.48 0.29 0.29 سعر اإلغالق - دينار

0.66 0.35 0.49 أعىل سعر تداول

0.28 0.26 0.29 أدىن سعر تداول

% 106.67  % 46.59 معدل دوران السهم 27.10 % 

5.000.000 5.000.000 5.000.000 عدد األسهم املكتتب بها

2.400.000 1.450.000 1.450.000 القيمة السوقية - دينار

899 920 940 عدد املساهمني
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بدل مصاريف وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة 2010

املبلغ )دينار أردين( االسم     

1,600 عبد الحكيم الفقهاء )شيك بإسم رشكة فلسطني لإلستثامر الصناعي(

1,400 د. مازن راسخ

1,600 مهدي حيايت مرصي

1,200 كريم بيطار

1,200 زاهر هموز

1,600 محمد بشار الصيفي

1,000 د .معاوية مرصي

9,600 املجموع )دينار أردين(

	    عقد مجلس اإلدارة 6 جلسات خالل عام 2010، إضافة إىل عقد عدة جلسات للجنة التنفيذية 

أن  بنتائج هذه االجتامعات حسب األصول، حيث  الرقابية  الهيئات  إبالغ  تم  للرشكة، وقد 

مجلس اإلدارة يحرص دامئاً عىل الشفافية واإلفصاح يف كافة األمور التي تهم املعنيني.

	    ال يوجد عقود عمل ألعضاء مجلس اإلدارة.



مصروف رواتب وحوافز اإلداره التفيذية  2010

	    بلغ اجاميل املكأفات السنوية التي رصفت ملوظفي الرشكة 10 اآلف دينار من ضمنها ما  

ذكر أعاله.

	    تّصدر الرشكة عقود عمل لإلدارة التنفيذية وموظفي الرشكة تتطابق مع قانون العمل  

الفلسطيني.

اجاميل املكافات 

السنوية )دينار(

الراتب الشهري 

)دينار(
اإلسم

3406 2,310 املدير العام   ق .أ مدير ا لتسويق واملبيعات

------ 900 رئيس  قسم  الحسابات  ق .أ املدير املايل

520 480 مدير قسم  ا لخدمات  ا ملساندة

514 480 مدير  اإلنتاج

243 320 مدير  شؤون  املوظفني

4,683 4,490 املجموع  )دينار أردين(
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
من األوراق المالية:

ساهم
اسم امل

سية
الجن

رشكة
ممثل ال

سية
الجن

 عدد األسهم اململوكة

2009/12/31

ساهمة
سبة امل

ن

 عدد األسهم اململوكة

2010/12/31

ساهمة
سبة امل

ن

ني
سط

رشكة فل
ي

صناع
امر ال

لالستث

سطينية
فل

 عبد
 الحكيم
الفقهاء

ي
سطين

فل

1,084,927

21.7 %

1,063,177

21.3 %

ي
 مهد

يت
حيا

رصي
امل

ي
سطين

فل

رشكة
سرية

 امل
الدولية

البحرينية

 كريم
البيطار

ي
سطين

فل

347,222

6.9 %

347,222

6.9 %

صانع
رشكة م

 
ت

 الزيو
النباتية

سطينية
فل

زاهر
الهموز

ي
سطين

فل

173,001

3.5 %

173,001

3.5 %

رشكة
 طاهر
رصي

امل

ي
سطين

فل

مازن راسخ
ي

سن
ح

ي
سطين

فل

247,200

4.9 %

247,200

4.9 %

محمد
شار

 ب
ي

صيف
ال

ي
سطين

فل

سه
ن نف

ع

ي
سطين

فل

180,250

3.6 %

130,250

2.6 %

يل
معاوية ع

رصي
ني امل

أم

ي
سطين

فل

سه
ن نف

ع

ي
سطين

فل

70,300

1.4 %

70,300

1.4 %



المستشار القانوني: 

املستشار القانوين للرشكة األستاذ »زاهي واصف مرمش« نابلس – فلسطني.

القضايا واالجراءات القانونية:

ال يوجد قضايا مرفوعة عىل الرشكة، ويقوم املستشار القانوين ومحامي الرشكة مبتابعة بعض الديون املتعرثة، 

ويتخذ االجراءات القانونية حسب األصول لتحصيل هذه الديون، كام ال يوجد مسائل تم إحالتها للتصويت 

عليها من قبل حملة األوراق املالية.

أتعاب التدقيق: 

بلغت أتعاب التدقيق للعام 2010 = 15,000 دوالر أمرييك غري شامل ض ق م. وهذا يشمل مصاريف 

التدقيق الربع سنوية، علامً أن مدقق الحسابات الخارجي هم السادة »إرنست ويونغ«، رام الله - فلسطني.

االختالفات عن البيانات المالية الختامية األولية:

ال يوجد إختالف عن البيانات املالية األولية.

اجتماع  المعلومات للمساهمين وموعد  إيصال  آلية  و  شكل 
الهيئة العامة:

	   سيتم نرش التقرير السنوي يف النصف الثاين من شهر أذار 2011.

	   سيتم وضع نسخ من التقرير يف مكاتب الرشكة، وسيتم إرساله للمساهمني بالربيد ونرشه عىل 

املوقع اإللكرتوين للرشكة www.nci.ps وإرسال نسخة إلكرتونية للسوق املايل ليتم نرشها 

عىل املوقع اإللكرتوين للسوق.

	   سيتم نرش إعالن يف الجريدة الرسمية قبل أسبوعني عىل األقل من موعد اجتامع الهيئة العامة.

	   سيتم عقد اجتامع الهيئة العامة العادية بتاريخ 29 من شهر مارس/أذار/2011.
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التقرير
المالي

» تقرير مدققي الحسابات والقوائم 

المالية  كما في

31 كانون األول 2010«
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The National Carton Industrial Company PLC. (NCI)

Tel: 970 9 231 1290
Fax: 970 9 231 1294

E-mail: info@nci.ps
Web: www.nci.ps
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The National Carton Industrial Company PLC. (NCI)

Tel: 970 9 231 1290
Fax: 970 9 231 1294

E-mail: info@nci.ps
Web: www.nci.ps







The National Carton Industry - الشركة الوطنية لصناعة الكرتون    Company Name - اسم الشركة 

NCI Trading Symbol - رمز الشركة 

Industrial - الصناعيSector - القطاع 

 Jordanian Dinar - دينار اردنيCurrency - العملة 

  البنود
مدققة 2007

 
مدققة 20112011\12\201131\9\201130\6\201130\3\31مدققة 20102010\12\201031\9\201030\6\201030\3\31مدققة 20092009\6\30مدققة 2008

 الميزانية العمومية

مدققة 20112011\12\201131\9\201130\6\201130\3\31مدققة 20102010\12\201031\9\201030\6\201030\3\31مدققة 20092009\6\30مدققة 2008مدققة 2007 الموجودات المتداولة

������ �	�� 
�	���� � 	��122,759                                        124,738                152,605               189,253                146,249               284,287                523,894               248,926                248,926                 -                            -                            -                           -                            -                             

������� ���� �����328,664                                        355,888                505,924               503,108                515,693               471,474                632,057               642,462                642,462                 -                            -                            -                           -                            -                             

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

 (���!�� ) #��	!�� �!$��1,016,014                                     1,082,878             1,123,549            1,089,281             1,278,273            1,259,603             1,181,371            1,842,823             1,842,823              -                            -                            -                           -                            -                             

عربي

ENGLISH
مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمدققة غير مدققةمراجعةمراجعةغير مدققةمدققة مراجعةمدققة مدققة  مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعة

 (���!�� ) #��	!�� �!$��1,016,014                                     1,082,878             1,123,549            1,089,281             1,278,273            1,259,603             1,181,371            1,842,823             1,842,823              -                            -                            -                           -                            -                             

�%&���� � ����!�� '��	�� (�)! * �+��649,407                                        654,354                636,687               666,887                684,795               663,306                694,103               756,052                756,052                 -                            -                            -                           -                            -                             

 (��� ) #��	!�� �!$��366,607                                        428,524                486,862               422,394                593,478               596,297                487,268               1,086,771             1,086,771              -                            -                            -                           -                            -                             

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

 �	���! ���-��  ����!��7,971                                            8,362                    8,136                   8,208                    8,632                   8,362                    16,702                 -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

(  ���&� �+.��) #/�0���130,261                                        121,054                142,244               105,145                134,267               107,458                157,136               137,513                137,513                 -                            -                            -                           -                            -                             

 �+��&��� #����� 	��!�� '�+)! * #/�0���390,671                                        328,032                337,606               359,850                353,056               138,390                120,771               250,385                250,385                 -                            -                            -                           -                            -                             

( ��	�/� ) #�0!�� #!���� #���021,463                                          26,876                  13,294                 1,992                    -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

���� ����� ����!1���-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

 #�	���! ��	�!�/�-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

��)� #���	�! ��	���!107,336                                        97,439                  121,012               107,589                106,966               194,242                656,880               21,653                  21,653                   -                            -                            -                           -                            -                             

                             -                            -                           -                            -                            -              2,387,711             2,387,711            2,594,708             1,800,510            1,858,342             1,697,539            1,767,683             1,490,913                                     1,475,732مجموع الموجودات المتداولة

    موجودات طويلة ا�جل

                             -                            -                           -                            -                            -              2,871,819             2,871,819            2,824,767             4,869,492            4,865,116             4,860,971            4,851,890             4,803,258                                     4,433,976(  اجمالي)ممتلكات ومباني وا�ت 

�����!�� �2�.�� �!�! * �+��2,138,013                                     2,400,528             2,536,388            2,624,147             2,655,593            2,686,018             1,406,062            1,436,003             1,436,003              -                            -                            -                           -                            -                             

                             -                            -                           -                            -                            -              1,435,816             1,435,816            1,418,705             2,183,474            2,209,523             2,236,824            2,315,502             2,402,730                                     2,295,963ممتلكات ومباني وا�ت ( صافي )

$�-���� ��� �����!-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

 ����!1���611,319                                        296,215                251,381               246,962                203,748               193,452                190,934               390,705                390,704                 

��)� ��	���!-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

#��!&! ��3 ��	���!-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

                             -                            -                           -                            -                            -              1,826,520             1,826,521            1,609,639             2,376,926            2,413,271             2,483,786            2,566,883             2,698,945                                     2,907,282مجموع - الموجودات طويلة ا�جل

                             -                            -                           -                            -                            -              4,214,231             4,214,232            4,204,347             4,177,436            4,271,613             4,181,325            4,334,566             4,189,858                                     4,383,014 مجموع الموجودات

عربي

ENGLISH
مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمدققة غير مدققةمراجعةمراجعةغير مدققةمدققة مراجعةمدققة مدققة  مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعة
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  البنود
مدققة 2007

 
مدققة 20112011\12\201131\9\201130\6\201130\3\31مدققة 20102010\12\201031\9\201030\6\201030\3\31مدققة 20092009\6\30مدققة 2008

عربي

ENGLISH
مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمدققة غير مدققةمراجعةمراجعةغير مدققةمدققة مراجعةمدققة مدققة  مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعة

          المطلوبات وحقوق المساھمين

        المطلوبات المتداولة  

  #���	�� ������-                                                    -                            -                            -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

( #����� ) #���	 �!$139,882                                        286,609                316,556               202,980                160,433               188,516                142,938               156,810                156,810                 -                            -                            -                           -                            -                             

 #&�� �����71,246                                          82,243                  265,114               213,116                270,901               146,867                239,173               191,267                191,264                 -                            -                            -                           -                            -                             

#���	 ������!�-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

 ( ��)� ) #���	�� �!$��19,866                                          23,918                  28,355                 19,672                  27,257                 48,282                  47,377                 27,611                  32,351                   -                            -                            -                           -                            -                             

 ���� ����� ,���28,355                                          28,355                  24,047                 28,355                  28,371                 18,919                  14,193                 4,740                    4,735                     -                            -                            -                           -                            -                             

#���	 ���-&�� ����!4-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

 #-&�)! ����)!-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

 ��)� #���	 �	���-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

                             -                            -                           -                            -                            -                 385,160                380,428               443,681                402,584               486,962                464,123               634,072                421,125                                        259,349 مجموع المطلوبات المتداولة

         المطلوبات طويلة ا�جل

���� #&��5 �	 
����-                           -                           -                           -                           -                            -                            -                            -                           -                            

���� #&��5 ,���61,459                                          33,090                  18,921                 4,735                    -                           -                           4,735                    -                            -                           -                            ���� #&��5 ,���61,459                                          33,090                  18,921                 4,735                    -                           -                           4,735                    -                            -                           -                            

( ���� #&��5 ) ����)!55,081                                          63,414                  67,739                 71,648                  71,975                 51,400                  49,969                 53,409                  53,409                   -                            -                            -                           -                            

 ���� #&��5 #���	 �!$-                           -                           -                           -                           -                            -                            -                            -                           -                            

                             -                            -                           -                            -                            -                   53,409                  58,144                 49,969                  51,400                 71,975                  76,383                 86,660                  96,504                                        116,540مجموع المطلوبات طويلة ا�جل

                             -                            -                           -                            -                            -                 438,569                438,572               493,650                453,984               558,937                540,506               720,732                517,629                                        375,889مجموع المطلوبات 

          حقوق المساھمين

( #�	�/ �%�� ) 6�	!�� ��!�� 7��5,000,000                                     5,000,000             5,000,000            5,000,000             5,000,000            5,000,000             5,000,000            5,000,000             5,000,000              -                            -                            -                           -                            -                             

8����� �5�����58,042                                           58,042                  58,042                 58,042                  58,042                 58,042                  58,042                 58,042                  69,036                   -                            -                            -                           -                            -                             

8����)� �5�����-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

��)� ���5�����-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

 ( ��) ) ��	��� ��2/ -                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

 #�	�9�� #!���� � ����:�&� �����!�� �1��(127,335)(41,216)(44,811)(45,160)(38,804)(42,800)(45,317)(20,254)(20,254)-                            -                            -                           -                            -                             

 #����� �2!/ #!��� ����� (;�5�) <�0�(17,885)0-                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

��+���� #����! ;����-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

( '�!.��!�� >����� �!$ ) ;�5�-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

( #9!�! ) �+���! ;���� (905,697)(1,344,597)(1,399,397)(1,372,063)(1,306,562)(1,291,790)(1,302,028)(1,262,126)(1,273,120)-                            -                            -                           -                            -                             

                             -                            -                           -                            -                            -                             -                            -                           -                           -                           -                            -                           -                            -                                                    - حقوق ا�قلية

                             -                            -                           -                            -                            -              3,775,662             3,775,662            3,710,697             3,723,452            3,712,675             3,640,819            3,613,834             3,672,229                                     4,007,125 مجموع حقوق المساھمين

                             -                            -                           -                            -                            -              4,214,231             4,214,234            4,204,347             4,177,436            4,271,613             4,181,325            4,334,566             4,189,858                                     4,383,014 مجموع المطلوبات وحقوق المساھمين

                            -                           -                          -                           -                           -                          (0)                         (2)                          -                          -                          -                         (0)                          -                           -                                                   -فحص المساواة
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  البنود
مدققة 2007

 
مدققة 20112011\12\201131\9\201130\6\201130\3\31مدققة 20102010\12\201031\9\201030\6\201030\3\31مدققة 20092009\6\30مدققة 2008

عربي

ENGLISH
مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمدققة غير مدققةمراجعةمراجعةغير مدققةمدققة مراجعةمدققة مدققة  مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعة

 قائمة الدخل

مدققة 20112011\12\201131\9\201130\6\201130\3\31مدققة 20102010\12\201031\9\201030\6\201030\3\31مدققة 20092009\6\30مدققة 2008مدققة 2007  البنود

                            -                           -                            -                            -                            -                           -                           -                           -                           -  ا�يرادات التشغيلية

(��9��!�� ���) �����!�� ��	���? 1,831,317                                     1,881,086             1,192,341            2,354,033             711,658               1,564,558             2,220,811            3,022,875             3,022,875              -                            -                            -                           -                            -                             

-                           -                           -                           -                           -                             -                            -                            -                           

-                           -                           -                             -                            

-                           -                           -                             -                            

��)� #�&�:�� ��	����2,268                                            -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

                             -                            -                           -                            -                            -              3,022,875             3,022,875            2,220,811             1,564,558               711,658             2,354,033            1,192,341             1,881,086                                     1,833,585 مجموع ا�يرادات التشغيلية

-                           -                            -                            -                            

                            -                           -                            -                            -                            -                           -                           -                           -                           - المصاريف التشغيلية

( #�&�:���� <����!�� ) #/��!�� #/�0��� #-&�1,819,032                                     1,725,162             1,079,371            2,042,393             596,633               1,338,656             1,935,070            2,572,390             2,572,390              -                            -                            -                           -                            -                             

-                           -                           -                           -                           -                            -                            -                           

-                           -                           -                            

-                           -                           -                            

��)� #�&�:�� <����!-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             ��)� #�&�:�� <����!-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

                             -                            -                           -                            -                            -              2,572,390             2,572,390            1,935,070             1,338,656               596,633             2,042,393            1,079,371             1,725,162                                     1,819,032مجموع المصاريف التشغيلية

                             -                            -                           -                            -                            -                 450,485                450,485               285,741                225,902               115,025                311,640               112,970                155,924                                          14,553  مجمل الدخل

                            -                            -                            -                            -                           -                           -                           - المصاريف العمومية

 #���	�� <����!��133,284                                        183,463                85,998                 201,509                39,790                 84,730                  124,780               190,343                190,343                 -                            -                            -                           -                            -                             

 #�������� <����!��109,869                                        115,228                69,893                 138,003                33,814                 64,549                  100,707               147,007                147,007                 -                            -                            -                           -                            -                             

 ��)� <����!7,787                                            8,924                    -                           -                            -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

                             -                            -                           -                            -                            -                 337,350                337,350               225,487                149,279                 73,605                339,512               155,891                307,615                                        250,940 مجموع المصاريف العمومية

 -                           -                           -                           -                           -                            -                            -                            -                           -                            

                            -                           -                            -                            -                           -  ايرادات وارباح اخرى

 ����!1���� ;����15,766                                          (267,891)11,093                 7,024                    4,174                   6,101                    6,101                   (33,862)(33,862)-                            -                            -                           -                            -                             

 ��)� ;����� ��	���� 59,471                                          6,471                    6,446                   21,547                  24,876                 25,035                  11,423                 39,729                  36,169                   -                            -                            -                           -                            -                             

                             -                            -                           -                            -                            -                     2,307                    5,867                 17,524                  31,136                 29,050                  28,571                 17,539(261,420)                                          75,237 مجموع ا�يرادات وا�رباح ا�خرى

 

         مصاريف وخسائر اخرى

	���-�� <���!7,904                    3,089                   5,147                    4,970                   6,353                    7,743                   9,065                    5,505                     -                            -                            -                           -                            -                             

��)� ����)� <����! 26,329                 23,018                  -                           21,133                  -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

                             -                            -                           -                            -                            -                     5,505                    9,065                   7,743                  27,486                   4,970                  28,165                 29,418                    7,904                                                    - مجموع المصاريف والخسائر ا�خرى

 

                             -                            -                           -                            -                            -                 109,937                109,937                 70,035                  80,273                 65,500(27,466)(54,800)(421,015)(161,150) صافي الدخل قبل الضرائب

 �)	�� #���0 

                             -                            -                           -                            -                            -                 109,937                109,937                 70,035                  80,273                 65,500(27,466)(54,800)(421,015)(161,150)صافي الربح من العمليات المستمرة 

#���� ����� �2�	9� -                                                    -                             -                           -                             -                           -                           -                           -                            -                              -                            -                            -                           -                            -                             

                             -                            -                           -                            -                            -                 109,937                109,937                 70,035                  80,273                 65,500(27,466)(54,800)(421,015)(161,150) صافي الربح

 -                           -                           -                           -                           -                            -                            -                            -                           -                            

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#0.01310.01610.01400.02200.0220(0.0055)(0.0110)(0.084)(0.0322)#عائد السھم
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 قائمة التدفقات النقدية

مدققة 20112011\12\201131\9\201130\6\201130\3\31مدققة 20102010\12\201031\9\201030\6\201030\3\31مدققة 20092009\6\30مدققة 2008مدققة 2007 البنود

                             -                            -                           -                            -                            -                 333,983                333,983               296,612                  55,891(78,222)                104,543                 41,210                266,515(198,108)=  صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

 التدفقات النقدية من ا�نشطة ا�ستثمارية
���&�!!� ��	9!� ��� @��� * ;�5� -77,443                                          369,499                48,632                 100,440                3,718                   10,149                  15,717                 63,820                  63,820                   -                            -                            -                           -                            -                             ���&�!!� ��	9!� ��� @��� * ;�5� -77,443                                          369,499                48,632                 100,440                3,718                   10,149                  15,717                 63,820                  63,820                   -                            -                            -                           -                            -                             

���&�!!� ��	9!� ��� ��� '! �2���! * <�0� +5,859                                            -                            -                           9,551                    457                      1,492                    72,438                 11,659                  11,659                   -                            -                            -                           -                            -                             

�����1��� ��� '! �2���! * <�0�+229,648                                        508,704                49,200                 49,201                  43,214                 61,766                  -                           61,766                  61,766                   -                            -                            -                           -                            -                             

                             -                            -                           -                            -                            -                 214,670                214,670                           -                           -                           -                           -                380,972                                        253,462-يطرح - شراء استثمارات 

#0���!�� �	��-�� * <�0� +-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

#0���!�� �%��� ;���� * <�0� +21,817                                          5,600                    258                      3,132                    -                           205                       205                      205                       205                        -                            -                            -                           -                            -                             

                             -                            -                           -                            -                            -(204,860)(204,860)                 56,926                  53,314                 39,953(38,556)                      826(236,167)(73,581)= صافي التدفقات النقدية من ا�نشطة ا�ستثمارية

 التدفقات التدفقات النقدية من ا�نشطة التمويلية
��!�� 7�� �%�� ��	�� '! �2���!�� * <�0� +-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

���� ���5 ,������ '! �2���!�� * <�0�+-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

���� ���5 ,������ ��/�	! * ;�5� -28,355                                          28,369                  14,169                 28,355                  4,735                   14,171                  18,897                 28,355                  28,355                   -                            -                            -                           -                            -                             

���� ���� ,������ '! �2���!�� * <�0� +-                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

���� ���� ,������ ��/�	! * ;�5� --                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

	���-�� ��/�	! * ;�5� --                                                    -                            -                           5,147                    -                           -                           -                           9,065                    9,065                     -                            -                            -                           -                            -                             

#/�	!�� �%��� ;���� * ;�5� --                                                    -                            -                           -                            -                           -                           -                           -                            -                             -                            -                            -                           -                            -                             

                             -                            -                           -                            -                            -(37,420)(37,420)(18,897)(14,171)(4,735)(33,502)(14,169)(28,369)(28,355)  صافي التدفقات التدفقات النقدية من ا�نشطة التمويلية

                             -                            -                           -                            -                            -                   91,703                  91,703               334,641                  95,034(43,004)                  32,485                 27,867                    1,979(300,044)=  صافي الزيادة (النقص) في النقدية او ما يعادلھا

                             -                            -                           -                            -                            -                 157,223                189,253               189,253                189,253               189,253                124,738               124,738                122,759                                        422,803-  يضاف النقدية بداية الفترة

                             -                            -                           -                            -                            -                 248,926                280,956               523,894                284,287               146,249                157,223               152,605                124,738                                        122,759=  النقدية نھاية الفترة
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مدققة 20112011\12\201131\9\201130\6\201130\3\31مدققة 20102010\12\201031\9\201030\6\201030\3\31مدققة 20092009\6\30مدققة 2008مدققة 2007معلومات التداولمعلومات التداول

   �%�&� #�!��� #!���� 1.00                                              1.00                      1.00                     1.00                      1.00                     1.00                      1.00                     1.00                      1.00                       

  
23�� �9� 0.41                                              0.29                      0.30                     0.29                      0.28                     0.53                      0.48                     0.48                      0.48                       

   ���	��� ��� 544,494                

#���	�!�� �%�A� 		/993,899                                        1,354,754             604,473               2,329,484             253,919               2,821,526             3,954,760            5,333,425             5,333,425              

�$-�!�� 	��9�� 		/1,304                                            1,322                    599                      1,132                    169                      1,358                    1,990                   2,776                    2,776                     

 �%� >���!�� �%�A� 		/5,000,000                                     5,000,000             5,000,000            5,000,000             5,000,000            5,000,000             5,000,000            5,000,000             5,000,000              

   #������ #!���� 2,050,000                                     1,450,000             1,500,000            1,450,000             1,400,000            2,650,000             2,400,000            2,400,000             2,400,000              -                        -                        -                       -                        -                         
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1 النسب المالية
مدققة 20112011\12\201131\9\201130\6\201130\3\31مدققة 20102010\12\201031\9\201030\6\201030\3\31مدققة 20092009\6\30مدققة 2008مدققة 2007

�%��� '���	 �	9!0.199                                            0.27                      0.121                   0.47                      0.051                   0.564                    0.791                   1.067                    1.067                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  	����� �%��� 	��/(0.032)                                           (0.08)                     (0.011)                  (0.01)                     0.013                   0.016                    0.014                   0.022                    0.022                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

   	����� �%�&� #/+�!�� ;���A�-                                                -                        -                       -                        -                       -                       -                       -                        -                         #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  	����� �%�&� #���	�� #!����0.801                                            0.73                      0.723                   0.73                      0.743                   0.745                    0.742                   0.755                    0.755                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

(��!) 	��9�� B�� #������ #!���� ۩(12.721)                                         (3.44)                     (3.563)                  (52.79)                   (50.972)                (96.483)                 (87.381)                21.831                  21.831                   -                        -                        -                       #DIV/0!#DIV/0!

#������ #!���� B�� #/+�!�� ;���A�-                                                -                        -                       -                        -                       -                       -                       -                        -                         #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

�%��� 	��/ B�� �%�&� #/+�!�� ;���A�-                                                -                        -                       -                        -                       -                       -                       -                        -                         #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

(��!) #���	�� #!���� B�� #������ #!����0.512                                            0.39                      0.415                   0.40                      0.377                   0.712                    0.647                   0.636                    0.636                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! (��!) #���	�� #!���� B�� #������ #!����0.512                                            0.39                      0.415                   0.40                      0.377                   0.712                    0.647                   0.636                    0.636                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ��9��!�� B�� ���&!9�� '! C���� ���!��0.008                                            0.08                      0.095                   0.13                      0.162                   0.144                    0.129                   0.149                    0.149                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ��9��!�� B�� #���0��� 	���-�� ��� C���� ���(0.088)                                           (0.22)                     (0.043)                  (0.01)                     0.099                   0.055                    0.035                   0.039                    0.038                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  ��9��!�� B�� C���� ���(0.088)                                           (0.224)                   (0.046)                  (0.012)                   0.092                   0.051                    0.032                   0.036                    0.036                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ��	���!�� 6�!�! B&/ 	��9��(0.037)                                           (0.100)                   (0.013)                  (0.007)                   0.015                   0.019                    0.017                   0.026                    0.026                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 '�!.��!�� 
��� B&/ 	��9��(0.040)                                           (0.115)                   (0.015)                  (0.008)                   0.018                   0.022                    0.019                   0.029                    0.029                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 #����	!�� �	9!0.086                                            0.12                      0.166                   0.13                      0.131                   0.109                    0.117                   0.104                    0.104                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  #��&!�� #���0.914                                            0.88                      0.834                   0.87                      0.869                   0.891                    0.883                   0.896                    0.896                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ( ��! ) 	���-�� #�5:� �	9!#DIV/0!(52.27)                   (16.740)                (4.34)                     14.180                 13.635                  10.045                 13.128                  20.970                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 (��! ) ��	���!�� '���	 �	9!0.418                                            0.45                      0.275                   0.56                      0.167                   0.375                    0.528                   0.717                    0.717                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ( ��! ) #���1�� ��	���!�� '���	 �	9!0.799                                            0.78                      0.515                   1.052                    0.322                   0.717                    1.565                   2.105                    2.105                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 (��! ) �!�9�� ��!�� 74� '���	 �	9!1.507                                            1.76                      1.052                   1.91                      0.519                   1.119                    1.032                   1.506                    1.510                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ( ��! ) ���	��� #���5.690                                            3.54                      2.788                   3.66                      3.816                   4.472                    5.848                   6.276                    6.199                     #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  �!�9�� ��!�� 74�1,216,383                                     1,069,788             1,133,611            1,233,416             1,371,380            1,397,926             2,151,027            2,007,282             2,002,551              -                        -                        -                       -                        -                         
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