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مجلس اإلدارة

أعضاء مجلــس اإلدارة

 -1السيد /مهدي حياتي المصري
رئيس مجلس اإلدارة
ممث ً
ال عن شركة فلسطين لالستثمار الصناعي
يشغل السيد مهدي المصري منصب نائب المدير العام لشركة وصحيفة األيام منذ العام  ،1996كما شغل منصب رئيس
مجلس إدارة االتحاد العام للصناعات الفلسطينية ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية
(منذ حزيران  2009حتى تشرين ثاني  .)2011يحمل السيد المصري درجات علمية في إدارة الفنادق والمحاسبة والتوعية البيئية.
وهو خبير في إدارة المشاريع ،وقد عمل في مناصب رفيعة المستوى في شركات متعددة الجنسيات في الداخل والخارج.

يشغل السيد /المصري منصب رئيس مجلس إدارة الشركـة الفلسطينية للحلـول األمنيــة المتكاملـة «بال سيف»،
ورئيس مجلس إدارة شركة بال كلين لخدمات النظافة ،وعضو مجلس إدارة شركة فلسطين لالستثمار الصناعي وعضو مجلس
إدارة الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية «واصل».

 -2السيد /أيمن حاتم أبوغزالة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
ممث ً
ال عن شركة الحاج طاهر المصري
يعمل كمدير عام لشركة الحاج طاهر
المصري كما شغل مناصب إدارية
وقيادية عدة في شركات كبرى في
فلسطين والخارج ،وعضو مجلس
إدارة شركة فلسطين لإلستثمار
العقاري(بريكو) وعضو مجلس إدارة
شركة مصانع الزيوت النباتية.

 -3السيد /غالب ساطي فارس
عضو مجلس إدارة
ممثل عن شركة فلسطين
لالستثمار الصناعي

 -4السيد /أمجد عبد الحميد أبو نبعة
عضو مجلس إدارة
ممثل عن شركة فلسطين
لالستثمار الصناعي

يعمل كمدير تطوير أعمال في شركة
فلسطين لالستثمار الصناعي،
وعضو مجلس إدارة في شركة
دواجن فلسطين وعمل كمستشار
تطوير إداري وأعمال في فلسطين
والمملكة العربية السعودية ،كما
عمل مدير تخطيط وتطوير أعمال
في شركات كبرى في فلسطين.

يعمل كنائب للمدير العام للشؤون
اإلدارية والمالية في شركة دواجن
فلسطين ،عمل كمدير مالي في شركة
فلسطين لالستثمار الصناعي(باديكو
الصناعية) ،كما عمل مساعد للمدير
العام للشؤون اإلدارية والمالية في
شركة القدس للمستحضرات الطبية.
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 -5السيد /مهدي عبد العزيز المصري
عضو مجلس إدارة
ممث ً
ال عن شركة الزيوت النباتية
يعمل كمدير عام لشركة مصانع
الزيوت النباتية ،وعضو مجلس إدارة
في شركة االئتمان وشركة تكنولوجيا
البالستيك ,وعضو في جمعية رجال
األعمال الفلسطينية ومركز التجارة
الفلسطيني بال تريد.

 -6السيد /سام عبد القادر الفقهاء
عضو مجلس إدارة
ممث ً
ال عن شركة المسيرة الدولية
يعمل كمحاضر في قسم التسويق في
جامعة النجاح منذ العام  ، 2008كما
شغل منصب مدير عام التنمية اإلدارية
في وزارة التخطيط عام .2007

أعضاء اللجنة التنفيذية
(لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة)

السيد  /مهدي حياتي المصري (رئيس اللجنة)
السيد  /سام عبد القادر الفقهاء
السيد  /محمد بشار الصيفي
السيد  /غالب ساطي فارس

أعضاء لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي
(لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة)

السيد /مهدي حياتي المصري (رئيس اللجنة)
السيد  /أيمن حاتم أبو غزالة
السيد /سام عبد القادر الفقهاء
السيد  /أمجد عبد الحميد أبو نبعة

المدير العام المنتدب
السيد /غالب فارس

 -7السيد /محمد بشار الصيفي
عضو مجلس إدارة
ممث ً
ال عن نفسه
يعمل في قطاع التجارة وقطاعات
أخرى مثل المفروشات ،المالبس،
األقمشة واألدوات الصحية،
عضو في جمعية رجال األعمال
الفلسطينية وعضو في مركز
التجارة الفلسطيني بال تريد.

مدير دائرة الشؤون االدارية والمالية
السيد /صالح دويكات

مدقق الحسابات
ارنست ويونغ
عمارة باديكو هاوس  ،الطابق السابع
ص.ب  ،1372رام اهلل
هاتف022421011 :

المستشار القانوني
مكتب المحامي علي البكار
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مجلس اإلدارة

رسالة رئيس مجلــس اإلدارة

 13%نمو في المبيعات
 665ألف دوالر أمريكي ربح تشغيلي
 314ألف دوالر أمريكي صافي ربح
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باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخوتي وزمالئي أعضاء
مجلس اإلدارة أرحب بكم في اجتماعنا السنوي الثالث
والعشرين للهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعة
الكرتون ،حيث أضع بين أيديكم التقرير السنوي والذي
يوضح النشاطات واإلنجازات التي تم تحقيقها خالل
العام .2014

•
•
•

.% 31.16

•

األخوات الفاضالت ......األخوة األفاضل
ما إن بدأ العام  2014حتى بدأت الشركة الوطنية لصناعة
الكرتون بهمة وعزيمة عاليتين لتطوير أعمالها لتحذو
حذو الشركات الوطنية في تقديم المنتجات والخدمات
المتنوعة ألبناء وطننا الحبيب ،إال أن الحاجز المنيع
الذي وقف أمام تلك الهمة والعزيمة حاجز التطورات
والتقلبات السياسية والتي كان لها األثر األكبر في
التأثير على اتخاذ القرارات االستثمارية في معظم
مؤسسات وشركات الوطن ،ولكن كان لزامًا علينا نحن
في الشركة الوطنية لصناعة الكرتون الوفاء بااللتزامات
التي قطعناها أمامكم خالل اجتماع الهيئة العامة
السابق بضرورة السعي قدمًا في عمليات التطوير ،فقد
شهد العام  2014مزيدًا من عمليات االستثمار والتي
ساهمت في تأهيل شركتنا لتكون من الشركات الرائدة
والمتميزة في أدائها وعوائدها االستثمارية ضمن قطاع
الصناعة الوطنية بشكل عام وقطاع التغليف بشكل
خاص ،فتنوعت عمليات التطوير من تطوير واستثمار
في المعدات واآلالت إلى تحسين في البنية التحتية مع
المحافظة على التزامنا بتطوير الكادر البشري للشركة
والذي نعتبره عماد نجاحها.
المساهمون األعزاء....

يعتبر عام  2014من المحطات الهامة في طريق نجاحات
الشركة ،حيث تم إضافة خط إنتاج للعلب المفتوحة وهو
الثاني من نوعه في الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
بناء على الطلب المتزايد على منتجاتنا ،حيث
وجاء ذلك ً
بهذه الخطوة تضاعفت القدرة اإلنتاجية مما ّأدى إلى
تلبية متطلبات زبائننا الكرام بالسرعة المطلوبة والجودة
العالية وباألسعار المنافسة .ومن الجدير بالذكر أن هذه
الخطوة االستثمارية هي إحدى بنود الخطة االستراتيجية
الثالثية للشركة وما زلنا نسعى لتنفيذ باقي بنود الخطة
حسب الجدول الزمني المحدد.

•بلغت األرباح التشغيلية للعام $ )664,982( 2014
مقارنة ب ( $ )507,006للعام .2013
ً
•أظهرت نتائج الشركة نموًا في حجم المبيعات
بنسبة .% 13
•أدى هذا النمو إلى زيادة األرباح التشغيلية بنسبة

»

»

•

•بلغت صافي أرباح الشركة بعد الضريبة ()314,664
مقارنة مع ( $ )458,561بانخفاض نسبته 31.4
$
ً
 %وذلك لألسباب الجوهرية التالية:
»خسائر فرق العملة :حيث تم تسجيل ()311,997
مقارنة
 $كخسائر أسعار صرف خالل العام 2014
ً
مع أرباح ناتجة عن فرق العملة للعام 2013
وقيمتها (.$ )156,254
»الوصول إلى تسوية الملف الضريبي للشركة منذ
أثر على صافي
العام  1995وحتى العام  :2013والذي ّ
أرباح الشركة للعام  2014بعد الضريبة بقيمة
( $ )134,215عن السنوات السابقة.
مقارنة
•بلغت نسبة العائد على االستثمار ( )5.5%
ً
مع ما نسبته (  )7.8%في عام .2013

وباإلشارة إلى األرقام أعاله ،فقد حققت الشركة نسبة
النمو في مبيعاتها حسب ما تم اعتماده واطالعكم عليه
ّ
قبل عام مضى في موازنتها للعام  ،2014واهتمامًا منا في
تنمية حقوق مساهمينا ،فقد تم إعداد الخطط الطموحة
للعام  2015والتي نأمل من خالل تنفيذها تحقيق المزيد من
التقدم لشركتنا وأن نكون دائمًا عند حسن ظنكم.
السادة الكرام...

في الختام ال يسعني إال أن أتقدم من حضرتكم بجزيل
الشكر على مشاركتكم لنا في هذا االجتماع والشكر
موصول إلى كل من اإلخوة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية ،كل بلقبه واسمه ،على ما قدموه من عمل
ٍ
متفان إلنجاح عمليات التطوير في شركتنا والنهوض بها
حتى أصبحت مزودًا رئيسيًا في قطاع التعبئة والتغليف في
فلسطين وباتت مقصدًا أساسيًا ألرباب الصناعة بمختلف
القطاعات والشركات والمؤسسات الخدمية .وال ننسى في
هذه المناسبة أن نتقدم جميعًا بجزيل الشكر ِمن زبائننا
من الشركات والمؤسسات الفلسطينية التي وقفت وقفة
وطنية معنا وباتوا شركاءنا في هذا النجاح ،ونعدهم بأن
نبقى عند حسن ظنهم.

الحضور الكريم...
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...

لقد شهد العام  2014تحسنًا إضافيًا ملموسًا في
مؤشرات األداء لشركتكم ،وكمقارنة بسيطة ألهم هذه
المؤشرات نذكر مايلي:
مهدي حياتي المصري
رئيس مجلس اإلدارة
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حول الشركة

حول الشركة
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لمحة تاريخية:
لقد اتخذت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون من مدينة
نابلس مقرًا لها ،حيث تأسست الشركة عام  1989م
كشركة مساهمة فلسطينية خاصة ،ومع مرور الوقت
قامت خالل عام  1993م باستقطاب رؤوس أموال جدد
وتم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة بلغ رأسمالها
خمسة ماليين دوالر .وكشركة مساهمة عامة صناعية
تركز مجال عملها في تصنيع العلب الكرتونية وفي
مجال تصنيع مواد التغليف التي يعتبر الكرتون المعرج
المدخل الرئيسي فيها .
ورغم ما عانته الشركة الوطنية لصناعة الكرتون منذ
تأسيسها نظرًا لخضوعها كما االقتصاد الفلسطيني
إلى المؤثرات الخارجية التي أدت إلى وجود الكثير من
التقلبات في السوق الفلسطيني الناتجة عن تأرجح
األوضاع السياسية واالقتصادية والتبعية القصرية إلى
إال أنها قررت المضي في نشاطاتها
االقتصاد اإلسرئيليّ ،
التطويرية والتوسعية ،بل واإلسراع في تنفيذها بسبب
إدراكها لحيويتها وأهميتها في تعزيز صمود القطاعات
المستهدفة سواء كانت الصناعية أو الزراعية وحتى
الخدمية الفلسطينية على أرض فلسطين من جهة،
وألنها تؤمن بالجدوى االقتصادية لهذا النوع من التطوير
وما له من أثر على تعظيم حقوق مساهمي الشركة من
جهة أخرى.

وتناغمًا مع رؤية ورسالة الشركة وإيمانًا بقيمًا متبناة
وأهداف استراتيجية واضحة ،قام مجلس إدارة الشركة
في منتصف عام  2012باتخاذ مجموعة من القرارات
الهادفة إلى رفع كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية
والمالية في الشركة وكان أهمها إعادة هيكلة الشركة
إداريًا مما أدى إلى ارتفاع ملموس في حجم وقيمة
مبيعات الشركة وصوالً إلى أكبر حصة سوقية في
فلسطين بين الشركات العاملة في هذا المجال سواء
مما
كانت هذه الشركات محلية أو إسرائيلية أو إقليمية ّ
أدى إلى رفع قيمة أرباحها السنوية ووصوالً إلى عائد على
االستثمار مقبوالً وضمن المعايير المتعارف عليها في
مجال عملها.
ومن الجدير بالذكر أن الفرع الرئيسي للشركة الوطنية
لصناعة الكرتون يقع بالمنطقة الصناعية الشرقية
بمدينة نابلس ،وال يوجد أية فروع أخرى في داخل أو خارج
فلسطين ،ويتكون الكادر الوظيفي للشركة من ما
وموظفة من ذوي الخبرة العملية ومن
يقارب  47موظفًا
ً
حملة الشهادات العلمية التي تدعم مسيرة التطور
في الشركة.

الرؤية
رواد صناعة الكرتون في فلسطين.

الرسالة
المساهمة الفاعلة في تطوير قطاع التعبئة والتغليف
بشكل عام وصناعة الكرتون بشكل خاص ورفد السوق
الفلسطيني بمنتجات وطنية تلبي متطلبات القطاعات
اإلقتصادية الفلسطينية سواء كانت خدمية أو صناعية أو
زراعية ضمن أعلى معايير الجودة المحلية والعالمية بما يعود
بالنفع على زبائننا ومساهمينا ذوي العالقة.

القيم
1.1المصداقية:
الوفاء بما نلتزم به ركن أساسي يميز تعامالتنا مع الغير.
2.2الجودة:
رضى المتعاملين معنا ركيزة أساسية لعطائنا المتميز
من خالل التحسين المستمر لجودة منتجاتنا.
3.3الشفافية:
الوضوح في جميع قراراتنا وتعامالتنا وتقاريرنا قاعدة
مهمة ألداء عملنا.
والنمو:
4.4اإلستمرارية
ّ
المحافظـة على أصولنـا وتنميتها أداة أساسـية
لتعزيـز إمكانياتنـا .
5.5اإلستقامة:
األمانة إلتزام أساسي في تأدية كافة أعمالنا بمهنية عالية.
6.6االهتمام بالعنصر البشري:
العاملون لدينا أهم مواردنا ونسعى لنوفر لهم بيئة عمل
للتعلم واإلبداع والنمو الوظيفي
داعمة ومحفزة ومعززة
ّ
والشخصي المستمر.
7.7المسؤولية االجتماعية:
التواصل والتفاعل المستمر مع مجتمعنا عنصر
أساسي في سعينا لتحقيق أهدافنا.

التوجهات اإلستراتيجية
انطالقًا من رؤية الشركة ورسالتها والتي تتمحور حول تنمية
قطاع التعبئة والتغليف في فلسطين واالستثمار فيه وتناغمًا
مع القيم التي تؤمن بها فإنها تسعى لتحقيق مايلي-:
1.1توسيع سلة منتجات الشركة من منتجات التعبئة
والتغليف والتي تلبي متطلبات السوق الفلسطيني.
2.2تطوير المنتجات الحالية بما يتوافق مع المعايير
المحلية واإلقليمية والعالمية.
3.3مواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة التعبئة
والتغليف بشكل عام وصناعة الكرتون بشكل خاص.
4.4خلق منتج فلسطيني وطني منافس للمنتجات
المستوردة.
5.5القيام بمسؤولية الشركة االجتماعية من خالل خلق
وظائف جديدة.
6.6تنمية حقوق مساهمي الشركة.
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حول الشركة

الوضع التنافسي:
يتميز قطاع التعبئة والتغليف عن غيره من القطاعات بنموه المتسارع وسرعة مواكبته للتطورات التكنولوجية الحاصلة
في العالم والتي أخذت تتنامى يومًا بعد يوم ،ولما كانت الصناعات الورقية أحد أهم قطاعات التعبئة والتغليف والتي تعتبر
البد من تطوير
مكمالً لقطاعات كثيرة من الصناعات كالصناعات الغذائية وصناعات األدوية وغيرها من الصناعات ،كان ّ
ّ
صورة منتجها النهائي بالصورة التي تالئم المستهلك وتكسب ثقته بذلك المنتج ،وفي اآلونة األخيرة ونظرًا للتوجهات
العالمية والتي تتطلب ضرورة المحافظة على البيئة وخلق منتجات صديقة للبيئة وما واكبه من منع الستخدام المنتجات
البتروكيميائية في مواد التغليف في معظم دول العالم المتقدم ،فقد وجه العلم وجهته واهتمامه بمنتجات الورق وصناعته
كونه يلبي طموحاته ويجعله سلعة آمنة صديقة للبيئة كما تم ذكره.
المعرج في الضفة الغربية
لقد اتسعت رقعة المنافسة في مجال الصناعات الورقية وخصوصًا في مجال صناعة الكرتون
ّ
وقطاع غزة حيث تعتبر المنتجات اإلسرائيلية أهم المنافسين لمنتجات الشركة مع وجود بعض حاالت االستيراد من الخارج،
حيث أن سهولة اختراق تلك المنتجات للسوق الفلسطيني وانخفاض سعر بيعها بسبب ضعف دور أجهزة الرقابة والجمارك
تهرب بعض التجار من دفع ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم ،األمر الذي أدى إلى استغالل
على المنافذ مع إسرائيل ،و ّ
نقاط القوة التي تتمتع بها شركتنا كشركة وطنية تمتلك البنية التحتية والموارد المالية التي تؤهلها للتغلب على ما ذكر
من نقطة قوة تنفرد بها المنافسة.
ورغم ماذكر أعاله عن الوضع التنافسي لهذا القطاع ،فقد حافظت الشركة على موقعها في السوق الفلسطيني بل وتسارع
نموها بشكل وضعها في مقدمة تلك الشركات المنافسة.
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تطوير األعمال
لقد كان العام  2014عام التطوير واإلنجازات لدى الشركة الوطنية لصناعة الكرتون ،فقد بدأت أعمال التطوير من خالل
المكملة لعمليات التصنيع وتطوير القدرات اإلنتاجية
العمل على تنفيذ المشاريع التي تنوعت ما بين إضافة بعض الخدمات
ّ
من خالل استحداث خطوط إنتاج وإعادة هيكلة العمليات اإلنتاجية والتي أدت بدورها إلى زيادة جودة المنتجات وتسريع تلبية
متطلبات الزبائن هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ،فقد تم العمل على تطوير األنظمة اإلدارية والتشغيلية في الشركة بشكل
ّيلبي متطلبات المواصفة العالمية  ISO9001:2008والتي تسعى الشركة للحصول على شهادتها قبل نهاية الربع األول من
العام .2015
باإلضافة إلى ما ذكر فقد عملت الشركة على توسعة وإعادة تأهيل المباني اإلدارية وقاعات اإلنتاج من خالل استحداث قاعات
جديدة وورش فنية تساهم في تقديم الخدمات المساندة لدى أقسام ودوائر الشركة المختلفة ،كما عمل الطاقم الفني على
أثر إيجابيًا على خفض
استحداث طرق جديدة في عمليات نقل الزوائد الكرتونية الناتجة من عمليات تصنيع الكرتون مما ّ
فاتورة استهالك الطاقة الكهربائية.
أما في مجال تطوير المنتجات ،فقد عملت الشركة الوطنية ومن خالل لجنة البحث والتطوير والتي تضم مجموعة من
مهندسيها ذوي الخبرات المتعددة على دراسة األصناف التي يتم إنتاجها وعملت على إعادة تقييمها والعمل على إنتاجها
بطرق تقلل من نسبة الفاقد وتساهم في خفض التكلفة مما انعكس إيجابيًا على قدرة الشركة الوطنية التنافسية في
السوق الفلسطيني.
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مراكز اإلنتاج والربحية
خط إنتاج العلب المغلقة Folder Machine
تتميز الشركة الوطنية لصناعة الكرتون بامتالكها خطين إلنتاج العلب
المغلقة األول إيطالي الصنع من إنتاج شركة كريوني والذي يعتبر الخط
الوحيد في السوق الفلسطيني الذي يعمل على تشكيل العلب المغلقة
السادة منها والمطبوعة وبألوان عدة وبجودة عالية ،وسعيًا لتطوير
أعمالها فقد قامت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون مع بداية العام
 2014بإضافة وحدة طباعة إضافية رابعة لتنضم إلى الوحدات الثالث
الموجودة سابقًا ،مما يعني القدرة على الطباعة باأللوان األساسية
خدمة منا لحاجات السوق الفلسطيني
األربعة المتعارف عليها وذلك
ً
وتلبية لمتطلبات زبائننا الكرام.
أما الخط الثاني فهو بريطاني الصنع من إنتاج شركة  S&Sويختص
بتشكيل العلب المغلقة السادة منها والمطبوعة ذات األبعاد الصغيرة،
مما يجعل من هذين الخطين نظامًا متكامالً يعمل على تحقيق رضا
زبائننا في جميع القطاعات الغذائية والزراعية والدوائية وغيرها.

خط إنتاج العلب المفتوحة Die Cutting Machine
مع بداية العام  2009وتماشيًا مع سياسة الشركة التوسعية في السوق
الفلسطيني وسعيًا منها لتلبية االحتياجات لدى الصناعات الوطنية
بالسرعة والجودة المطلوبتين ،فقد أقدمت الشركة على شراء خط Die-
 Cutterوالذي يستخدم في تشكيل العلب ذات األشكال المميزة والتي
تحتاج إلى قوالب خاصة إلنتاجها ولم تكتف الشركة بهذا الخط  ،بل
وعملت خالل الربع الثالث من العام  2014على إضافة خط إنتاج إلنتاج
العلب المفتوحة مما يعني سرعة في تلبية حاجات زبائننا بالكميات
ومواعيد التسليم المطلوبة.

خط إنتاج روالت األثاث
Single Face Corrugated Machine
تكملة لخطتها التطويرية في مجال صناعة الورق والتغليف ،لقد دأبت
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون وخالل العام  2013على إضافة خط
إنتاج روالت األثاث التي تستخدم في عمليات تغليف وحماية قطع األثاث
أثناء عمليات نقلها وتوريدها ،حيث أن مبيعات هذا الخط قد اخترقت
السوق الفلسطيني وجعلت الشركة الوطنية مزودًا رئيسيًا وأساسيًا لهذا
القطاع من الصناعة.
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مبيعات الشركة من المنتجات المختلفة الحالية

ألواح الكرتون
بمختلف أنواعها
ومقاساتها:
وهي تشكل ما نسبته
 9%من حجم المبيعات
الكلي للشركة و تباع
لعدد من مشاغل
الكرتون الصغيرة.

87%

9%

علب الكرتون
بمختلف أشكالها
المغلقة والمفتوحة:

4%

وهي تشكل الحجم
األكبر من مجمل مبيعات
الشركة وتبلغ نسبتها
حوالي  87%من مجمل
مبيعات الشركة.

روالت األثاث:
وهي تشكل ما نسبته  4%من
حجم المبيعات الكلي للشركة،
حيث أن زبائن هذا المنتج منحصر
في مصانع وورش تصنيع األثاث.

االستثمارات
تهدف سياسة االستثمار في الشركة الوطنية لصناعة الكرتون إلى تعزيز هوية الشركة كشركة فلسطينية يتركز نشاطها
في مجال التعبئة والتغليف وإلى تنظيم نشاطاتها بما يحقق رؤيتها ورسالتها من ناحية وأهدافها المرحلية واالستراتيجية
من ناحية أخرى.
عمدت الشركة إلى تخفيض حجم المخاطر اإلستثمارية من خالل خططها للعام  ،2014/2013فقد قامت إدارة الشركة
بتنويع اإلستثمارات واإلتجاه نحو المتاجرة في بعض أنواع السلع التي ال يمكن إنتاجها ضمن خطوط الشركة الحالية كخطوة
مرحلية وتمهيدية للوصول إلى دراسة واضحة المالمح وبأدنى مستويات المخاطرة االستثمارية في معدات وماكينات تنتج
المكملة لما هو موجود حاليًا.
األصناف
ّ
من ناحية أخرى تم توجيه فائض السيولة نحو اإلستثمار في أوراق مالية تحقق عائد جيد ومستقر ،ويتوقع الحصول على إيراد
معقول من هذا اإلستثمار في النصف األول من العام  2015م ،والجدول أدناه يبين حركة اإلستثمارات في األوراق المالية التي
قامت بها الشركة خالل الثالث سنوات الماضية.

العملة :دوالر أمريكي
2012

2013

2014

-

174,569

758,703

أوراق مالية -شراء

()277,230

()312,660

()806,125

صافي استثمارات األوراق المالية

()277,230

()138,091

()125,072

االستثمارات
أوراق مالية -بيع
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إدارة المخاطر
تسعى الشركة الوطنية لصناعة الكرتون وبشكل دائم
إلى المحافظة على حقوق مساهميها بل وتنميتها ونظرًا
لوجود الشركة في بيئة استثمارية ذات مناخ متقلب فهي
تقوم وبشكل دوري بتقييم المخاطر التي تحيط بها بهدف
وضع الخطط الوقائية للتقليل من اآلثار السلبية التي قد
تنتج من هذه المخاطر حال حدوثها وبنظرة شمولية هنالك
العديد من المخاطر المرتبطة بالبيئة الخارجية للشركات
والمؤسسات الصناعية والتي يمكن إيجازها بما يلي:
•

•تذبذب الوضع االقتصادي :حيث يعد عدم استقرار
الوضع االقتصادي المتأثر بالوضع السياسي
المحلي من أحد أهم مخاطر االستثمار في

وبناء على ما ذكر وبعد تحليل مستفيض قامت به إدارة
ً
الشركة ،فقد قامت باتخاذ بعض اإلجراءات والخطوات
الوقائية والتي يمكن تلخيصها بما يلي:
•

•وضع السيناريوهات المتوقعة عند إعداد الموازنة
السنوية والتي تشكل البيئة االقتصادية
والسياسية العبًا رئيسيًا بها ،كما تقوم الشركة
بإعداد قوائم التدفقات النقدية ومراجعتها
بشكل دوري بهدف التأكد من توفر معدالت من
النقد تتالءم والتزامات الشركة.

•

•تعمل الشركة على نقل المخاطر ذات العالقة
بأصولها من خالل التأمين على أصول الشركة
بشكل خاص والتأمينات العامة بكافة أنواعها
بشكل عام.

•

•إيجاد موارد مالية فرعية من خالل االستثمار في
محفظة استثمارية تتكون من أسهم مستقرة
إلى ٍ
حد ما وقليلة التقلب.

•

•االحتفاظ بسلة من العمالت وذلك تفاديًا
لتذبذبات سعر صرف الدوالر األمريكي (عملة
األساس في الشركة).

•

•التحوط وعدم الدخول بأي من الصفقات في
القطاعات الصناعية ،الزراعية ،الخدماتية والتي
إال
يشكل التعامل معها درجة مخاطرة عالية ّ
في حال توفر الضمانات التي تحد من حجم
المخاطرة.

•

•وضع سياسات تحصيل واضحة ومراجعتها
بشكل دوري باإلضافة إلى دراسة السقوف
الممنوحة لزبائن الشركة وتحديدها بشكل يقلل
من درجة المخاطرة عند عقد أي صفقة بيعية.

•

•عدم الدخول في عمليات تطوير أو توسعة في
الشركة أو طرح منتجات جديدة دون وجود دراسة
جدوى اقتصادية واضحة ومحددة وتشتمل على
حجم المخاطرة المتوقعة.

•

•إعداد سيناريوهات العمل والخطط البديلة والتي
يتم اللجوء إليها في حال وجود أية مشاكل أو
معيقات خاصة بالعمليات التشغيلية سواء
التصنيعية أو ذات العالقة بتوريد المواد الخام.

•

•تجهيز البنية التحتية التي تتناسب وطبيعة
المخاطر المتوقعة والتي قد تتعرض لها الشركة
مثل الحريق ،الكوارث الطبيعية ،السرقة ،حوادث
عمل  .....وما إلى ذلك.

فلسطين حيث يعاني االقتصاد الفلسطيني من
حالة من الركود االقتصادي بين الحين واآلخر والذي
يؤثر سلبًا على قطاع الصناعة.

•

•القيود االقتصادية :إن بعض البنود ذات العالقة
باالتفاقيات االقتصادية الموقعة بين الجانب
الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي تحد بشكل
واضح من إمكانية اتساع التجارة الخارجية
وزيادة رصيد العمالت األجنبية الواردة لألسواق
الفلسطينية.

•

•تذبذب سعر صرف الدوالر األمريكي :حيث أن
تذبذب سعر صرف الدوالر األمريكي يعمل على
زيادة حجم المخاطر االستثمارية في ظل أن عملة
األساس للشركات الفلسطينية المساهمة
العامة هي الدينار االردني أو الدوالر األمريكي علمًا
بأن نشاطاتها المحلية في أغلبها هي بالشيكل
اإلسرائيلي.

•

•السيولة :تعتبر السيولة أحد أهم العوامل المؤثرة
في االستثمار في فلسطين ونقصها في األسواق
الفلسطينية يؤثر سلبًا وبشكل مباشر على أي
استثمار وخاصة االستثمارات ذات العالقة بالقطاع
الصناعي.

•

•المنافسة غير العادلة :تعتبر المنافسة من قبل
الشركات اإلسرائيلية أحد العوامل األساسية
المؤثرة سلبًا على نمو الصناعة الفلسطينية
حيث أن هذه المنافسة غير متكافئة في ظل
ضعف الرقابة على الواردات من الجانب اإلسرائيلي
وعدم التحكم بالمعابر.

•

•الوضع السياسي المحلي واإلقليمي :يعتبر الوضع
السياسي المحلي بشكل خاص واإلقليمي بشكل
عام أحد المخاطر االستثمارية ،كما يؤدي ذلك إلى
عزوف لدى فئة كبيرة من المستثمرين عن الدخول
في أي استثمارات جديدة أو توسعة الستثمارت
قائمة.

16

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون

التقرير السـنوي 2014

األداء التشغيلي والمالي

األداء المالي للشركة للعام 2014
استمرت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون خالل عام  2014على نهجها القائم على استهداف أسواق محلية جديدة
ورفع حصتها السوقية لزيادة حجم مبيعاتها مع الحفاظ على مستوى مميز من جودة منتجاتها وهو ما انعكس إيجابيًا
مقارنة بالعام الماضي ،لتحقق الشركة معدالت النمو
على حجم إيرادات الشركة والتي ارتفعت بنسبة  13%خالل العام
ً
المخطط لها مسبقًا.
وخاصة تلك التي تواجه طلبًا متزايدًا على منتجاتها
وعملت الشركة خالل عام  2014على تطوير وتوسعة خطوط إنتاجها
ً
إسهامًا منها في تلبية حاجة السوق المتزايدة ،ورفع مستوى جودة تلك المنتجات والتي استطاعت أن تحصل على رضا الزبائن
وتلبي سقف توقعاتهم.

اإليرادات التشغيلية:
ارتفت االيرادات التشغيلية للشركة بنسبة  13%خالل العام  2014لتصل  6,505,176دوالر أمريكي مقارنة بمبلغ 5,761,456
دوالر أمريكي للعام .2013

و يعزى هذا االرتفاع إلى زيادة حصة الشركة السوقية من خالل الخطط التسويقية والبيعية التي وضعتها الشركة والتي
ساهمت في عقد صفقات مع زبائن جدد ،إضافة إلى التحسين الملحوظ في جودة البضاعة المقدمة ،كما ساهمت عمليات
التطوير المستمر على اآلالت الموجودة و إدخال آالت جديدة خالل سنة  2014في زيادة الطاقة اإلنتاجية للشركة والتي
انعكست إيجابيًا على حجم مبيعاتها خالل العام.
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(مليون دوالر أمريكي)
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صافي اإليرادات التشغيلية
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مجمل دخل الشركة:
مقارنة مع العام  2013بنسبة  ،15.3%ويعزى ذلك اإلرتفاع إلى زيادة المبيعات السنوية وهو
ارتفع مجمل الدخل للعام 2014
ً
ما ساهم إيجابيًا في تحسين الرفع التشغيلي للشركة.
خالل عام  2014بلغ مجمل دخل الشركة  1,313,654دوالر أمريكي مقارنة بـ  1,140,196دوالر أمريكي حققتها الشركة خالل
عام  ،2013كما ارتفع هامش مجمل الدخل خالل عام  2014ما نسبته  20.2%بعد أن كان  19.8%خالل عام .2013

1.14

(مليون دوالر أمريكي)
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مجمل الدخل
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الدخل التشغيلي:
حققت الشركة خالل عام  2014أرباحًا تشغيلية صافية بمبلغ  664,982دوالر أمريكي ،في حين بلغت أرباحها التشغيلي في
العام  2013ما قيمته  507,006دوالر أمريكي لتكون الشركة قد حققت زيادة بنسبة  31%عن العام  2013ويعود هذا اإلرتفاع
إلى التحسن الواضح في مؤشرات األداء التشغيلية خالل العام  2014والتي تم توضيحها سابقًا.

0.66

(مليون دوالر أمريكي)

0.51

الدخل التشغيلي
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صافي الدخل ونصيب السهم من األرباح:
بلغت صافي أرباح الشركة بعد الضريبة خالل عام  2014ما مجموعه  314,664دوالر أمريكي وذلك في مقابل  458,561دوالر
أمريكي حققتها الشركة خالل عام  2013لتسجل تراجعًا بنسبة  31%عن سنة  2013ويعود السبب في هذا االنخفاص في
صافي الدخل إلى أن الشركة تكبدت خسائر نتيجة ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل بقيمة  311,997دوالر أمريكي
وذلك نتيجة إلعادة تقييم األرصدة النقدية وذمم الزبائن بحسب سعر الصرف في نهاية العام حيث أن معظم معامالت
الشركة التجارية ُتسجل بعملة الشيكل،إضافة إلى تسوية الملف الضريبي للشركة منذ العام  1995و حتى العام 2013
والذي ساهم في تخفيض أرباح الشركة بمبلغ  134,175دوالر أمريكي كفروقات ضريبة عن تلك الفترة.
و بلغ هامش صافي دخل الشركة في العام  4.8% 2014مقارنة بـ  8.0%في العام .2013
أما نصيب السهم من األرباح فقد بلغ  0.063مقابل  0.092في العام .2013

0.31

(مليون دوالر أمريكي)

0.46

صافي الدخل بعد الضريبة
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المركز المالي للشركة:
ارتفعت قيمة مجموع أصول الشركة في نهاية عام  2014بنسبة  1.86%لتصل إلى  6,639,000دوالر أمريكي مقارنة بـ
 6,517,525دوالر أمريكي في نهاية عام  ،2013ويعود هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى الزيادة في قيمة موجودات الشركة الثابتة
لتصل الى  2,955,364دوالر أمريكي مقابل  2,829,118دوالر أمريكي في نهاية عام . 2013

وفيما يتعلق بالتزامات الشركة فإنها ارتفعت بنسبة  32.4%لتصل إلى  1,008,932دوالر أمريكي في نهاية عام  2014مقارنة بـ
 761,966دوالر أمريكي في نهاية عام  2013وقد جاء هذا االرتفاع نتيجة زيادة الذمم الدائنة الناتجة عن زيادة مشتريات الشركة
الخام،إضافة إلى االرتفاع في مخصص الضريبة .وبلغت قيمة حقوق المساهمين في نهاية عام  2014ما مجموعه
من المواد
ً
 5,630,068دوالر أمريكي
مقارنة بـ  5,755,559دوالر أمريكي في  2013وبانخفاض نسبته  2.19%عما كانت عليه في نهاية
ً
عام  ،2013ويأتي هذا االنخفاض نتيجة لتدني قيمة موجودات الشركة المالية المتوفرة للبيع والتي يظهر أثر إعادة تقييمها في
جانب حقوق المساهمين .وقامت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون بتوزيع ما نسبته  6%من القيمة االسمية للسهم كأرباح
للمساهمين عن عام  2013تم صرفها في عام  2014وبمبلغ إجمالي قدره  300,000دوالر أمريكي.
كما بلغت القيمة الدفترية للسهم في نهاية عام  1.13 2014دوالر أمريكي مقارنة مع  1.15دوالر أمريكي للعام في نهاية العام السابق.
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0.57
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األصول

حقوق الملكیة

اإللتزامات

6.03

(مليون دوالر أمريكي)

5.74

المركز المالي للشركة

مؤشرات ربحية الشركة:
بلغ العائد على أصول الشركة ( )ROAخالل عام  2014ما نسبته ،4.74%في حين أنه خالل عام  2013بلغ .7.04%
ومن جهة أخرى فقد بلغ العائد على حقوق المساهمين  5.59%خالل عام  2014مقابل  7.97%خالل عام .2013

أما العائد على رأس المال المستثمر والذي يقيس العوائد على ما تستثمره الشركة في أصولها الثابتة ورأس مالها العامل

1.9%

1.9%

1.7%

7.8%

8.0%

7.0%

العائد على اإلستثمار

العائد على حقوق المساهمين
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(نسبة مئوية)

12

0.4%

0.4%

1

تطور مؤشرات ربحية الشركة

0.4%

20

فبلغ  5.5%للعام  2014مقارنة بـ  7.8%للعام .2013

1
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التقرير السـنوي 2014

األداء التشغيلي والمالي

العائد على األصول

هيكل رأس المال:
تعتمد الشركة حاليًا على حقوق المساهمين في تمويل أصولها ،وخالل العام  2014لم يكن على الشركة أي قروض اتجاه
البنوك نتيجة لعدم وجود أنشطة استثمارية كبيرة تستدعي إستدانة الشركة ،وستقوم الشركة بتمويل أي مشاريع استثمارية
مستقبلية من خالل مزيج من الديون وحقوق المليكة بما يضمن تخفيض المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للحد األدنى
الممكن وبما يضمن الحفاظ على جدوى استثمارات الشركة.

19

سيولة الشركة:
تعمل الشركة الوطنية لصناعة الكرتون على إدارة رأس مالها العامل بشكل كفؤ وبما يضمن لها االحتفاظ وبشكل دائم
بتدفقات نقدية كافية لدعم عملياتها التشغيلية ،كما يضمن االستخدام األمثل لموارد الشركة.

تمكنها من الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل اتجاه مورديها ودائنيها ،كما تمتلك الشركة
وتحافظ الشركة على معدالت سيولة ّ
سياسة منح ائتمان مدروسة اتجاه زبائنها.

معدل دوران الذمم المدينة خالل عام  2014بلغ  2.9مرة مقابل
وبالنظر إلى كفاءة الشركة في إدارة رأس مالها العامل نجد أن
ّ
 2.6مرة في العام  ،2013كما بلغ معدل دوران المخزون  10.7مرة مقارنة بـ  9.4مرة في العام .2013

وبلغت التدفقات النقدية للشركة من أنشطتها التشغيلية ما قيمته  448,476دوالر أمريكي مقارنة بـ  607,464دوالر
أمريكي حققتها الشركة خالل عام .2013
وبلغت نسبة السيولة خالل عام  4.25 2014مرة مقارنة بـ  5.7مرة في العام  ،2013كما بلغت نسبة السيولة السريعة 3.66
مرة مقابل  5.03مرة في العام .2013
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نسبة السیولة

نسبة السیولة السریعة
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التدفقات النقدية التشغيلية
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النفقات الرأسمالية:
تستثمر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون في تطوير خطوط إنتاجها الحالية ورفع قدرتها وكفاءتها التشغيلية ،كما تستثمر
بناء على حاجة السوق وبعد استنفاذ الدراسات التي تضمن جدوى أي مشروع جديد تخطط الشركة
في خطوط إنتاج جديدة ً
للدخول فيه .وخالل السنوات األخيرة ارتقت الشركة إلى تطوير خطوط اإلنتاج بما يخدم النمو الذي تسعى الشركة إلى

تحقيقه من خالل تطوير خطوط إنتاجها القائمة ،وإدخال خطوط إنتاج جديدة .خالل عام  2014بلغت النفقات الرأسمالية
إلى دخل الشركة قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات  EBITDAما نسبته . 40.47%
94%

40%

(مليون دوالر أمريكي)

32%

النفقات الرأسمالیة
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% CAPEX/EBITDA

النفقات الرأسمالیة
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الحوكمة والمسؤولية اإلجتماعية

الحوكمة والمسؤولية اإلجتماعية
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مقدمة
تماشيًا مع ما تبناه مجلس إدارة الشركة من االلتزام بتطبيق
لمدونة الحوكمة المعمول بها في فلسطين وسعيًا لتحقيق
ّ
عنصر الشفافية وضمان اتخاذ القرارات السليمة ،فقد تم
خالل العام  2014تشكيل لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي
المنبثقة عن مجلس اإلدارة والتي تعتبر من أهم أهدافها
متابعة المواضيع ذات العالقة بتطبيق مدونة الحوكمة في
الشركة واقتراح اإلجراءات التصحيحية باإلضافة إلى تقديم
تأكيدات من خالل تتبع مجريات العمل في مجاالت الكفاءة
والفعالية في تنفيذ األعمال التي تقوم بها الشركة ومتابعة
التقارير المالية باإلضافة إلى متابعة امتثال الشركة واإلدارة
المطبقة.
التنفيذية للقوانين واألنظمة
ّ
ومن الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية خالل
األعوام السابقة وهي لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة والتي
أخذت على عاتقها متابعة تطوير أعمال الشركة ومدى
المقرة
التزام اإلدارة التنفيذية بتطبيق الخطط والسياسات
ّ
من قبل مجلس اإلدارة ،كما حرصت الشركة على االلتزام
بأعلى معايير اإلفصاح والشفافية وذلك بالتنسيق مع
الجهات الرقابية ذات العالقة وفي مقدمتها هيئة سوق رأس
المال الفلسطينية.
أما بما يخص دور الشركة في المجتمع الفلسطيني فقد
قامت الشركة بمجموعة من النشاطات التي من خاللها
سعت بأن يكون لها دورًا في دعم المجتمع الفلسطيني
بالطرق واإلمكانيات الممكنة ،حيث بلغت قيمة التبرعات
المالية المباشرة  908دوالر أمريكي والتي تندرج ضمن
النشاطات التالية:

•

•دعم الجمعيات الخيرية ماديًا ومعنويًا ومشاركة
المحتاجين فيها المناسبات واألعياد.

•

•استقبال وتدريب الطلبة من مختلف الجامعات
الوطنية ومن مختلف التخصصات.

•

•الرعاية لفعاليات مختلفة تهدف الى دعم المنتج
الوطني.

•

•المشاركة الفاعلة في الندوات و ورش العمل
التنموية والتي يتم عقدها من قبل الجهات المعنية.

ّأما بما يخص التبرعات غير المباشرة ،فقد تمثلت بما يلي-:
•

•تقديم الدعم لحمالت المناصرة لقطاع غزة من خالل
تخفيض واضح وملموس لكافة العلب الكرتونية
التي تم طلبها من قبل الجهات ذات االختصاص
لنقل المعونات.

•

•خلق فرص العمل للكفاءات الفلسطينية والناتج
عن توسيع أعمال واستثمارات الشركة.

وبناء على ما ذكر أعاله من التزام بالشفافية في جميع
ً
تعامالت الشركة ،تم عرض في هذا الجزء من الكتيب
بيانات ومعلومات تهم مساهمينا سواء كانت هذه
المعلومات /البيانات ذات عالقة بمجلس اإلدارة ،لجان
مجلس اإلدارة ،اإلدارة التنفيذية ،القضايا واإلجراءات
القانونية ،المساهمين وغيرها...
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اجتماعات مجلس اإلدارة:
عقد مجلس اإلدارة ( )6اجتماعات خالل العام  2014وهي حسب ما هو موضح أدناه:

االجتماع

تاريخ االنعقاد

األول

2014/02/19

الثاني

2014/04/27

الثالث

2014/05/31

الرابع

2014/09/27

الخامس

2014/11/29

السادس

2014/12/27

أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة:
تم دفع مبلغ  20,467دوالر أمريكي لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خالل العام  2014وذلك بدل أتعاب ومصاريف
حضور جلسات مجلس اإلدارة /اللجنة التنفيذية /تكليف رئيس أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة بمهام رسمية للشركة
عن عام  2014بمعدل  353دوالر أمريكي عن كل جلسة لكل عضو وفق الجدول التالي ،مع مراعاة أن اجتماعات اللجنة
التنفيذية موضحة في الجزء الخاص بها في هذا الكتيب.
الجدول التالي يبين سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لجلسات المجلس خالل العام  2014حيث يتبين منه أن نسبة
الحضور بلغت 90.5%
اإلسم

جلسة 1

جلسة 2

جلسة 3

جلسة 4

جلسة 5

جلسة 6

المجموع
(جلسات)
6

مهدي حياتي المصري

X

مهدي عبد العزيز المصري

X

X

3

سام الفقهاء

6

محمد بشار الصيفي

6

أيمن أبوغزالة

X

5

غالب فارس

6

أمجد أبونبعة

6
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى بأسهم الشركة كما
في :2014/12/31
اسم عضو مجلس اإلدارة
 1السيد مهدي حياتي المصري

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

فلسطيني

 2السيد غالب ساطي فارس

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

فلسطيني

 3السيد أمجد خليل أبونبعة

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

فلسطيني

22,800.00

2,152,212

ممثال عن

الجنسية

عدد
االسهم
التمثيل

عدد االسهم
المملوكة له أو
من الدرجة األولى

0

 4السيد سام عبد القادر الفقهاء

شركة المسيرة الدولية

فلسطيني

347,222

0

 5السيد أيمن حاتم أبوغزالة

شركة الحاج طاهر المصري

فلسطيني

247,200

0

 6السيد مهدي عبد العزيز المصري

شركة مصانع الزيوت النباتية

فلسطيني

173,001

0

 7السيد محمد بشار الصيفي

نفسه

فلسطيني

90,000

90,000

10,000.00

لجان مجلس اإلدارة:
أو ً
ال:اللجنة التنفيذية
قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم ( )2011/2بتاريخ  2011/4/16تشكيل لجنة تنفيذية بهدف النهوض بالشركة من خالل
ّ
متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة ومناقشة الفرص االستثمارية المتعلقة بتطوير العمليات الصناعية والمنتجات ومناقشة
تقارير األداء واإلنجاز من الموازنات التقديرية وخطط وسياسات الشركة ورفع التوصيات المالئمة إلى مجلس اإلدارة.
رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية:
•

•
•
•

•السيد /مهدي حياتي المصري (رئيس اللجنة).
•السيد /سام عبد القادر الفقهاء.
•السيد /محمد بشار الصيفي.
•السيد /غالب ساطي فارس.

اجتماعات اللجنة التنفيذية:

االجتماع

تاريخ االنعقاد

األول

2014/05/24

الثاني

2014/06/14

الثالث

2014/10/25

ثاني ًا :لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي
قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم ( )2014/4بتاريخ  2014/9/27تشكيل لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي بهدف متابعة
ّ
مدونة الحوكمة في الشركة واقتراح اإلجراءات التصحيحية باإلضافة إلى تقديم تأكيدات من
بتطبيق
العالقة
ذات
المواضيع
ّ
خالل تتبع مجريات العمل في مجاالت الكفاءة والفعالية في تنفيذ األعمال التي تقوم بها الشركة ومتابعة التقارير المالية
المطبقة.
باإلضافة إلى متابعة امتثال الشركة واإلدارة التنفيذية للقوانين واألنظمة
ّ
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رئيس وأعضاء لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي:
•
•
•
•

•السيد /مهدي حياتي المصري (رئيس اللجنة).
•السيد /أيمن أبوغزالة.
•السيد /سام الفقهاء.
•السيد/أمجد أبونبعة.

اجتماعات لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي:
لم تعقد لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي أية اجتماعات لها خالل العام  ،2014وتم التنسيق لعقد أول اجتماع لها في بداية
العام .2015

الشؤون االدارية
الهيكل التنظيمي
مجلس االدارة
اللجنة التنفيذية
المستشارون

لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي
المدير العام

مديرة مكتب المدير العام
وحدة تطوير األعمال (لجنة تطوير األعمال)
وحدة تأكيد الجودة

دائرة الشؤون اإلدارية والمالية

دائرة التسويق والمبيعات

دائرة المصنع

دائرة التوريدات
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اإلدارة التنفيذية

 -1السيد  /غالب فارس
مدير عام منتدب
تم انتداب السيد /فارس كعضو مجلس إدارة منتدب إلدارة الشركة منذ شهر ( )2012/5ويعمل منذ انتدابه على تحقيق رؤية
ورسالة وأهداف الشركة وتطوير خططها وبرامجها وأساليب عملها لتحقيق أداء أكثر فاعلية وكفاءة وتميز ،كما يعمل على
تطوير وتطبيق األنظمة واللوائح والتنسيق مع مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وتزويدهم بالبيانات والمعلومات والتقارير
ذات الصلة بالموضوعات ذات العالقة لمساعدتهم في القيام بأعمالهم.
السيد /فارس حاصل على درجة البكالوريس في الهندسة الصناعية وشهادة المدير المعتمد ( ) ICMويعمل أيضًا كمدير تطوير
أعمال في شركة فلسطين لالستثمار الصناعي وعضو مجلس إدارة في شركة دواجن فلسطين وعمل كمستشار تطوير إداري
وأعمال في فلسطين والمملكة العربية السعودية كما عمل مدير تخطيط وتطوير أعمال في شركات كبرى في فلسطين.

 -2السيدة /هديل أبوكشك
مديرة مكتب المدير العام
تعمل على إدارة شؤون مكتب
المدير العـام وتنظيم مواعيده
واجتماعاته للقيام بأعماله وواجباته
ومسؤولياته ،كما تعمل أيضا على
صياغة محاضر االجتماعات الخاصة
بالشركة ومتابعة جميع المراسالت
مع الجهات الداخلية والخارجية
للشركة.
السيدة /أبوكشك حاصلة على
درجة البـكالوريـس في اللـغة
االنجليزية وآدابهـا ولديها خبرة
سابقة في إدارة المكاتب والترجمة
في شركات عدة في فلسطين.

 -3السيد /أمين زيدان
مدير دائرة التسويق والمبيعات
يعمل على إعداد ووضع الخطط
التسويقية والبيعية ورفع الحصة
السوقية للشركة في األسواق
المستهدفة ،كما يعمل على
تخطيط وتنظيم العمليات البيعية
والرقابة عليها.

السيد /زيدان حاصل على شهادة
البكالوريس فـي التسـويق وعمل
كمدير تسويق ومبيعات في عدة
شركات في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.

 -4السيد /سعد أبوزنط
مدير دائرة المصنع
يعمل على إدارة الوحدات اإلدارية
التابعة للمصنع ،والتخطيط من
خالل إدارة العمليات اإلنتاجية
والعمليات المساندة لها.
السيد /أبوزنط حاصل على درجة
الماجسـتير فـي اإلدارة الهندسية
ولديه خبرة في مجال الصناعات
الورقية والتغليف وعضو لجنة
المواصفات والمقاييس الفلسطينية
الخاصة بالورق والكرتون.
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 -5السيد /صالح دويكات
مدير دائرة الشؤون
اإلدارية والمالية
يعمل على تطبيق استراتيجيات الشركة المالية واإلدارية وإعداد التقارير الدورية ذات العالقة وكذلك
القيام باإلفصاحات عن البيانات المالية للجهات المختصة ،وإدارة شؤون المساهمين ،وتنسيق
العالقة مع المستشار القانوني والضريبي للشركة.
السيد /دويكات حاصل على درجة البكالوريس في العلوم المالية والمصرفية ولديه خبرة واسعة في
مجال المحاسبة والتدقيق وقد شغل عدة مناصب في كبرى الشركات الفلسطينية وحاصل على
شهادات عدة في المجال المالي( .مالحظة /مستقيل في الربع األول.)2015/

 -6السيد  /ناصر قمحاوي
مدير دائرة التوريدات
وانتهاء بالتنفيذ بشكل يضمن
ابتداء بالتخطيط والتنظيم
يعمل على إدارة المشتريات في الشركة
ً
ً
الفعالية والكفاءة في هذه العمليات.
السيد  /قمحاوي حاصل على درجة البكالوريس في االقتصاد ولديه خبرة في إدارة عمليات الشراء في
الواليات المتحدة األمريكية ورومانيا.

 -7السيد /حيدر صفدي
مسؤول وحدة تأكيد الجودة
يعمل على تطبيق سياسات وإجراءات الجودة المعتمدة في الشركة ،واإلشراف على تطبيق جميع
المواصفات والمقاييس المعتمدة فيها .

السيد /صفدي حاصل على شهادة البكالوريس في الهندسة الصناعية وعمل في شركات عدة في
فلسطين.

مؤهالت اإلدارة التنفيذية:
بلغ مجموع العاملين في الشركة الوطنية لصناعة الكرتون بتاريخ  2014/12/31عدد  47موظف مقابل  44موظفا في
 ،2013/12/31موزعين حسب مؤهالتهم العلمية على النحو التالي:
المؤهل العلمي

2014

2013

دكتوراه

-----

-----

ماجستير

1

1

بكالوريوس

12

12

دبلوم

8

7

ثانوية عامه

15

13

اقل من توجيهي

11

11

المجموع

47

44
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رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية :
بلغ مجموع ما تم صرفه خالل عام  2014على هذا المحور  464,858دوالر أمريكي ،حيث أن المبلغ يشمل ما تقاضاه المدير
العام(عضو مجلس اإلدارة المنتدب) والبالغ  20,268دوالر أمريكي.

التدريب والتأهيل لموظفي الشركة:
تحرص الشركة على تطوير مهارات الموظفين بما يتالئم مع حاجة الشركة واإلمكانات المتاحة من خالل إلحاق
موظفيها في الدورات المناسبة داخليًا وخارجيًا:
اسم الدورة

عدد الموظفين

التدقيق الداخلي على األنظمة اإلدارية

4

اآليزو

16

قياس الضغط واالهتزازات

1

إدارة المشاريع

2

فن التسويق

10

حل المشكالت

14

القضايا واإلجراءات القانونية
إال أن المستشار القانوني للشركة
تظهر الشركة
كمدعى عليها في قضايا مقامة ضدها بمبلغ  43,191دوالر أمريكيّ ،
ّ
يعتقد بأن نجاح هذه القضايا غير محتمل وبالتالي لم يتم إثبات أي التزام في القوائم المالية.

االختالف بين البيانات المالية األولية والبيانات المالية المدققة النهائية
ال يوجد اختالف بين البيانات المالية المدققة والبيانات الختامية األولية.

28

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون

التقرير السـنوي 2014

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

مساهمي الشركة
أداء السهم:
بلغ سعر سهم الشركة الوطنية لصناعة الكرتون في نهاية عام  2014ما قيمته  1.01دوالر أمريكي بارتفاع نسبته  11%عن
سعر االغالق لعام  .2013وقد حقق سهم الشركة الوطنية لصناعة الكرتون ارباحًا رأسمالية جيدة خالل العامين الماضيين،
ويأتي ذلك نتيجة القبال المستثمرين على شراء سهم الشركة مدفوعين بالتحسن الواضح في نتائج اعمال الشركة.
وفيما يلي أهم مؤشرات أداء السهم خالل السنوات الماضية:
سعر السهم مقارنة بمؤشر القدس

نقطة

دوالر أمريكي

مؤشر القدس
سهم الشركة

2010

2011

2012

2013

2014

7,052,186

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

القيمة اإلسمية للسهم (دوالر)

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

القيمة الدفترية للسهم (دوالر)

0.76

1.07

1.09

1.15

1.13

القيمة السوقية للسهم (دوالر)

0.48

0.69

0.55

0.91

1.01

3,385,049

3,450,000

2,750,000

4,550,000

5,050,000

0.64

0.64

0.50

0.79

0.90

عدد األسهم المكتتب بها

القيمة السوقية لحقوق المساهمين (دوالر)
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية
مؤشرات التداول

5,332,372

2,117,127

1,225,571

1,245,109

899,998

عدد األسهم المتداولة

898

815

789

772

729

عدد جلسات التداول خالل العام

210

133

103

130

115

عدد العقود

2776

1218

374

664

416

أعلى سعر إغالق

0.63

1.02

0.72

0.93

1.05

أدنى سعر إغالق

0.28

0.41

0.50

0.57

0.87

75.6%

42.3%

24.5%

24.9%

18.0%

عدد المساهمين

معدل دوران السهم
مؤشرات عوائد السهم

0.33

0.01

0.01

0.09

0.06

1.5

138.0

45.8

9.9

16.0

68.9%

0.7%

2.2%

10.1%

6.2%

التوزيعات السنوية (دوالر للسهم)

-

-

0.05

0.06

0.08

عائد التوزيعات ()Dividend Yield

-

-

9.1%

6.6%

7.9%

-

-

416.7%

65.2%

127.0%

نصيب السهم من األرباح ()EPS
القيمة السوقية الى العائد
()Price Earnings Ratio
معدل عائد السهم ()Earnings yield

نسبة التوزيعات المدفوعة
()Dividend Pay-out Ratio
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كبار المساهمين:
الكشف أدناه يبين المساهمين الرئيسيين في الشركة وعدد أسهمهم كما في :2014/12/31
المساهم

عدد األسهم

 %المساهمة من رأسمال

2,152,212

43.04
6.94

1

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

2

شركة المسيرة الدولية

347,222

3

شركة الحاج طاهر المصري

247,200

4.94

4

شركة مصانع الزيوت النباتية

173,001

3.46

5

محمد"بشار" سعدي عبد اهلل الصيفي

90,000

1.80

6

سفيان محمد عمر الحرباوي

86,400

1.73

7

سمير نايف ابراهيم شناعة

65,350

1.31

8

زياد علي رزق مصري

64,999

1.30

9

شركة اتحاد عنبتاوي للتجارة واالستثمار

60,000

1.20

المساهمون والتداول على سهم الشركة:
بلغ عدد مساهمي الشركة  729مساهم كما في  ،2014/12/31مقابل  772مساهم كما في  ،2013/12/31وكان حجم
التداول على أسهم الشركة في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل العام  2014كما يلي:
عدد األسهم المتداولة

903,366

قيمة األسهم المتداولة (دوالر)

865,150

عدد العقود المنفذة

416

أعلى سعر تداول 2014

$ 1.05

أدنى سعر تداول 2014

$ 0.87

معدل دوران السهم

% 18.07

سعر اإلفتتاح 2014

$ 0.91

سعر اإلغالق 2014

$ 1.01

توزيع المساهمين حسب الفئات:
نسبة مساهمتهم

عدد األسهم

فئة المساهمة
 100سهم فأقل

123

% 0.16

8,139

 101وحتى  500سهم

233

% 1.36

67,913

 501وحتى  1،000سهم

103

% 1.71

85,598

 1،001وحتى  5،000سهم

189

% 8.46

422,800

 5،001وحتى  10،000سهم

32

% 4.86

242,942

 10،001وحتى  50،000سهم

39

% 16.70

835,224

 50،001وحتى  100،000سهم

6

% 8.36

417,749

 100،001سهم فأكثر

4

% 58.39

2,919,635

729

%100

5,000,000

المجموع

عدد المساهمين
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آليات إيصال المعلومات للمساهمين:
تهتم الشركة بإيصال المعلومات والتقارير الصادرة عنها إلى مساهميها وذلك بوسائل متعددة منها:
•
•
•

•يتم توجيه دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوية لكافة المساهمين بواسطة مكتب البريد قبل أسبوعين
على األقل من تاريخ انعقاد اإلجتماع.
•يتم نشر إعالن دعوة انعقاد الهيئة العامة في الصحف المحلية وذلك قبل أسبوعين من انعقاد االجتماع.
•يتم وضع التقرير السنوي لدى قسم المساهمين في المركز الرئيسي للشركة.

المسائل التي أحيلت للتصويت من قبل المساهمين:
توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  % 6من القيمة اإلسمية للسهم.

موعد اجتماع الهيئة العامة العادية:
سيتم انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة في .2015/4/23

31

تقرير مدققي الحسابات
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تقرير مدققي الحسابات

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
القوائم المالية
 31كانون األول 2014
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ب

إرنست ويونغ
صندوق بريد 1373
الطابق السابع
مبنى باديكو هاوس  -الماصيون
رام هللا – فلسطين

هاتف +970 22421011 :
فاكس+970 22422324 :
www.ey.com

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
لقد دققنا القوائم المالية المرفقة للشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة (الشركة) والتي تتكون من
قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول  2014وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق
الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص ألهم السياسات المحاسبية والمعلومات
اإليضاحية األخرى.
مسؤولية مجلس اإلدارة عن القوائم المالية
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية،
باإلضافة إلى تحديد نظام الرقابة الداخلية إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو
خطأ.
مسؤولية مدققي الحسابات

إن مسؤؤؤوليتنا هؤؤي إبؤؤداء ال ؤرأق حؤؤول هؤؤذه الق ؤوائم الماليؤؤة اسؤؤتنادا إلؤؤى تؤؤدقيقنا .لقؤؤد قمنؤؤا بتؤؤدقيقنا وفقؤؤا للمعؤؤايير الدوليؤؤة
للتدقيق ،وتتطلب منا هذه المعايير االلت ازم بقواعؤد السؤلوك المهنؤي وتخطؤيط وتنأيؤذ أعمؤال التؤدقيق للحصؤول علؤى تأكيؤد
معقول بأن القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية.

يتضمن التؤدقيق القيؤام بؤاجراءات للحصؤول علؤى أدلؤة مؤيؤدة للمبؤالغ واإليضؤاحات الؤواردة فؤي القؤوائم الماليؤة .إن إختيؤار
تلك اإلجراءات يستند الى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القؤوائم الماليؤة سؤواء
الناتجة عن اإلحتيال او الخطؤأ .عنؤد تقيؤيم مؤدقق الحسؤابات للمخؤاطر يأخؤذ فؤي اإلعتبؤار نظؤام الرقابؤة الداخليؤة للمنشؤأة
ذق الصؤؤلة بإعؤؤداد وعؤؤرا القؤوائم الماليؤؤة بصؤؤورة عادلؤؤة وذلؤؤك لتصؤؤميم إجؤراءات تؤؤدقيق ممئمؤؤة للظؤؤرو ولؤؤيس بهؤؤد
ابؤؤداء رأق حؤؤول مؤؤدى فعاليؤؤة نظؤؤام الرقابؤؤة الداخليؤة للمنشؤؤأة .يتضؤؤمن التؤؤدقيق كؤؤذلك تقيؤؤيم ممءمؤؤة السياسؤؤات المحاسؤؤبية
المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة ،إضافة إلى تقييم العرا العام للقوائم المالية.
في اعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وممئمة وتوفر أساسا إلبداء الرأق.
الـــرأي

في رأينا إن القوائم المالية تُظهر بعدالة ،مؤن كافؤة النؤواحي الجوهريؤة ،المركؤز المؤالي للشؤركة كمؤا فؤي  31كؤانون األول
 2014وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.
إرنست ويونغ – الشرق األوسط

رخصة رقم 2012/206

سائد عبداهلل

رخصة رقم 2003/105

 7آذار 2015
رام اهلل  -فلسطين

عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي
كما في 31كانون األول 2014

إيضاح

الموجودات
موجودات غير متداولة
عقارات وآالت ومعدات
موجودات مالية متوفرة للبيع

3
4

موجودات متداولة
بضاعة
ذمم مدينة
موجودات متداولة أخرى
النقد والنقد المعادل

5
6
7
8

2014

دوالر أمريكي

2.138.179
817.185
2.955.364

2013

دوالر أمريكي

2.063.431
765.687
2.829.118

509.346
2.233.461
459.279

465.110
2.303.948
375.854

مجموع الموجودات

6.639.000

6.517.525

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
إحتياطي إجبارق

5.000.000
187.488

5.000.000
156.022

5.630.068

5.755.559

إحتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع
أرباح مدورة

9
10
4

صافي حقوق الملكية

مطلوبات غير متداولة
مخصص تعويا نهاية الخدمة

12

مطلوبات متداولة
ذمم دائنة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات متداولة أخرى

13
14
15

481.550
3.683.636

()75.014
517.594

142.120
142.120

543.495
3.688.407

65.141
534.396

121.443
121.443

671.002
95.427
100.383

494.284
60.256
85.983

مجموع المطلوبات

1.008.932

761.966

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

6.639.000

6.517.525

866.812

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزء من هذه القوائم المالية.

1

640.523
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2014
2014

2013

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

المبيعات

16

6.505.176

5.761.456

كلأة المبيعات

17

()5.191.522

()4.621.260

1.313.654

1.140.196

مصاري

بيع وتوزيع

18

(314.3243
()349.134

(
()326.291

مصاري

إدارية وعامة

19

()299.538

()306.899

664.982

507.006

إيضاح

مجمل الربح

أخرى
20

203.131

80.025

أرباح محأظة الموجودات المالية المتوفرة للبيع

21

()381.089

()93.187

إيرادات أخرى

22

2.917

168.868

ربح السنة قبل الضريبة
مصرو ضريبة الدخل

14

489.941
()175.277

662.712
()204.151

314.664

458.561

0.063

0.092

مصاري

أخرى

ربح السنة
23

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزء من هذه القوائم المالية.

2
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2014

2014

دوالر أمريكي
ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى
بنود سيتم إعادة تصنيأها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:
صافي أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
مجموع بنود الدخل الشامل األخرى

314.664

()140.155

82.319

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءا من هذه القوائم المالية.

3

دوالر أمريكي
458.561

()140.155
174.509

صافي الدخل الشامل للسنة

2013

82.319
540.880

37

الرصيد كما في  31كانون األول 2013

صافي الدخل الشامل للسنة
أرباح نقدية موزعة (إيضاح )11
تحويمت (إيضاح )10
المحول إلى االحتياطي اإلجبارق

2013
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2013
ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى

الرصيد كما في  31كانون األول 2014

صافي الدخل الشامل للسنة
أرباح نقدية موزعة (إيضاح )11
المحول إلى االحتياطي اإلجبارق

2014

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2014
ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2014

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة

-

156.022

45.856

110.166
-

187.488

31.466

156.022
-

دوالر أمريكي

-

()250.000
()6.530
-

256.530
-

-

-

-

دوالر أمريكي

65.141

82.319
-

()17.178
82.319

()75.014

()140.155
-

65.141
()140.155

دوالر أمريكي

4

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءا من هذه القوائم المالية.

5.000.000

-

5.000.000
-

5.000.000

5.000.000
-

دوالر أمريكي

رأس المال
المدفوع

احتياطي
إجبارق

احتياطي
خاص

احتياطي موجودات
مالية متوفرة للبيع

115.161
458.561
-

5.464.679
458.561
82.319

534.396

458.561
6.530
()45.856

517.594

5.755.559

540.880
()250.000
-

5.630.068

314.664
()300.000
()31.466

174.509
()300.000
-

534.396
314.664
-

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

5.755.559
314.664
()140.155

أرباح
مدورة

صافي حقوق
الملكية
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2014

2014

إيضاح

أنشطة التشغيل

دوالر أمريكي

2013

دوالر أمريكي

ربح السنة قبل الضريبة
تسويات:

489.941

662.712

استهمك عقارات واالت ومعدات

165.495
1.813
4.685
29.867

163.348
()12.057
50.000
13.598
29.165

خسائر (أرباح) بيع عقارات وآالت ومعدات

مخصص ذمم متدنية القيمة

مخصص بضاعة تالأة ومتقادمة

مخصص تعويا نهاية الخدمة

()203.131
()93.962

أرباح اإلستثمارات
بنود أخرى غير نقدية

394.708

التغير في رأس المال العامل

192.054
()48.921
()83.425

الذمم المدينة
البضاعة

الموجودات المتداولة األخرى

176.718
()5.757

الذمم الدائنة
المطلوبات المتداولة األخرى
دفعات ضريبة الدخل

دفعات تعويا نهاية الخدمة

صافي النقد من أنشطة التشغيل
أنشطة اإلستثمار

شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
شراء عقارات وآالت ومعدات

أنشطة التمويل

()337.131
39.009
()33.598
87.995
10.188

()167.711
()9.190
448.476
()806.125

()312.660

()230.578

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

896.717

()44.861
()10.855
607.464

758.703
()265.225
23.169
58.900

بيع عقارات وآالت ومعدات
عوائد توزيعات أسهم

()80.025
69.976

174.569
()156.156
28.874
46.151
()219.222

()279.843

()214.944

()61.945

173.298

توزيعات أرباح نقدية
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

()279.843

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

543.495

370.197

481.550

543.495

(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل

8

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءا من هذه القوائم المالية.

5

()214.944
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2014
.1

الشركة ونشاطها

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

كشركة مساهمة عامة محدودة في عام  1993وسجلت لدى مراقب الشركات في فلسطين تحت رقم

(.)562600379

يتركز نشاط الشركة الرئيسي في عملية استيراد ألواح الكرتون الخؤام ومعالجته وتحويله إلى علب كرتون جاهزة

لمستعمال وتسويقها في فلسطين.

تم إقرار القوائم المالية للشركة كما في  31كانون األول  2014من قبل مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذق عقد
بتاريخ  7آذار .2015
1.2

أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.

تم إعداد القوائم المالية بالدوالر األمريكي والذق يمثل عملة األساس للشركة.
تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ الكلأة التاريخية باستثناء الموجودات المالية المتوفرة للبيع والتي تظهر بالقيمة العادلة
في تاريخ القوائم المالية.
2.2

التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية للشركة كانت متأقة مع تلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم
المالية كما في  31كانون األول  2013باستثناء قيام الشركة بتطبيق بعا التعديمت على معايير التقارير المالية
الدولية والتي أصبحت نافذة المأعول ابتداء من أول كانون الثاني  ،2014لم ينتج عن تطبيق التعديمت أق أثر على

القوائم المالية للشركة.

تقاص الموجودات والمطلوبات المالية – تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم ()32
توضح هذه التعديمت ما ورد في المعيار والمتعلقة بوجود حق قانوني ملزم بإجراء التقاص ،توضح التعديمت أيضا

تطبيق آلية التقاص ألنظمة التسوية حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (( )32على سبيل المثال  -أنظمة التسوية

المركزية) والتي تطبق آليات التسوية اإلجمالية التي ال تحدث جميعا بنأس الوقت.

اإلفصاح عن القيمة المتوقع استردادها للموجودات غير المالية – تعديمت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()36

تقوم هذه التعديمت بإزالة األثر غير المتعمد لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( – )13قياس القيمة العادلة ،على

اإلفصاحات المطلوبة من قبل معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )36تدني الموجودات ،باإلضافة إلى ذلك تتطلب هذه
التعديمت اإلفصاح عن القيمة المتوقع استردادها للموجودات أو الوحدات المنتجة للنقد والتي تم االعت ار

تدني (أو استرداد خسارة التدني) لها خمل الأترة.
التأسير رقم ( )21الرسوم الحكومية

يوضح هذا التأسير آلية االعت ار

بخسارة

بالمطلوبات الناتجة عن الرسوم الحكومية عندما تتوفر الشروط ذات العمقة وفقا

للتشريعات سارية المأعول ،كذلك يوضح التأسير فيما يتعلق بالرسوم الحكومية التي تخضع لحد أدنى أنه ال يجب

االعت ار

بأق مطلوبات قبل الوصول إلى الحد األدنى المعتمد.
6
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أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعا المعايير والتأسيرات والتحسينات والتي ال تزال غير نافذة المأعول ولم
يتم تبنيها بعد من قبل الشركة .إن المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكون لتطبيقها ،عند سريان

مأعولها ،أثر على المركز أو األداء المالي أو حول إفصاحات القوائم المالية للشركة .سيتم تطبيق هذه المعايير عندما

تصبح نافدة المأعول.

معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )9األدوات المالية  -تصني

وقياس الموجودات المالية

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية خمل العام بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )9االدوات المالية" بجميع

مراحله ليكون بديم عن معيار المحاسبة الدولي رقم (" )39تصؤني

وقيؤاس االدوات الماليؤة" وكافؤة االصؤدارات السؤابقة

لمعي ؤؤار التق ؤؤارير المالي ؤؤة الدولي ؤؤة رق ؤؤم ( .)9يب ؤؤين ه ؤؤذا المعي ؤؤار متطلب ؤؤات جدي ؤؤدة لتص ؤؤني

وقي ؤؤاس وت ؤؤدني قيم ؤؤة االدوات

المالية ،ومحاسبة التحوط .سيصبح هذا المعيار نافذ المأعول للسنوات المالية التي تبدأ في  1كانون الثاني .2018
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15االيرادات من العقود مع العممء

يُنشئ هذا المعيار نموذج من خمس خطوات يتم تطبيقها لإليرادات من العقود مع العممء .وفقا لهذا المعيار ،فإن
اإليراد يعكس المقابل المالي الذق تتوقعه المنشأة وذلك نتيجة تحويلها للعممء أية خدمات أو سلع .تُزود مبادئ هذا
المعيار طريقة منظمة أكثر للقياس ولمعت ار باإليرادات .سيصبح هذا المعيار نافذ المأعول للسنوات المالية التي تبدأ
في  1كانون الثاني  2017مع السماح بالتطبيق المبكر .تعمل الشركة حاليا على تحديد أثر تطبيق هذا المعيار على
ويلغي
قوائمها المالية وتتوقع بأن تقوم تطبيقه عندما يصبح نافذ المأعول .ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت ُ
جميع متطلبات االعت ار باإليرادات الحالية في معايير التقارير المالية الدولية.
 3.2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
األسس والتقديرات
إن إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وافتراضات محاسبية تؤثر
على مبالغ اإليرادات والمصاري والموجودات والمطلوبات وعرا اإللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية.
نظ ار الستخدام هذه التقديرات واإلفتراضات ،قد تختل النتائج الأعلية عن التقديرات ،وقد يستدعي ذلك تعديل القيم
الدفترية للموجودات أو المطلوبات في المستقبل.
فيما يلي تأاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة:
مخصص ذمم متدنية القيمة

تقدم الشركة خدماتها للعممء ضمن شروط تسهيمت معينة .يوجد لدى إدارة الشركة أدلة موضوعية بأن بعا هذه
الذمم متدنية القيمة لن يتم تحصيلها .تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة ،بناء على خبرات سابقة ،لتحديد مبالغ الذمم
متدنية القيمة.
تدني قيمة المخزون

تقوم إدارة الشركة بتقدير صافي قيمة المخزون المتوقع تحقيقها في تاريخ القوائم المالية بناء على الخبرات السابقة،
ويتم تخأيا القيمة الدفترية للمخزون ،إن لزم األمر.
األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات

تقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات وتقوم بتعديلها ،إن لزم األمر ،في نهاية
كل سنة مالية.
إيرادات المبيعات

تتحقق إيرادات المبيعات عند انتقال منافع ومخاطر ملكية البضاعة المباعة للمشترق ،ويصبح من المرجح تدفق
المنافع اإلقتصادية إلى الشركة وتوفر إمكانية قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية .تقاس إيرادات المبيعات بالقيمة العادلة
بعد تنزيل المرتجعات والخصم على المبيعات.
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إيرادات أرباح األسهم
يتم إثبات إيرادات أرباح األسهم عند نشوء الحق الستممها.
المصاريف

يتم تحقق المصاري
مصاريف الفوائد

يتم قيد مصاري

وفقا لمبدأ اإلستحقاق

الأوائد عند حدوثها وفقا لمبدأ اإلستحقاق.

تصنيفات المتداول وغير المتداول
تقوم الشركة بعرا الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيأها كمتداولة أو غير متداولة.

تكون الموجودات متداولة في الحاالت التالية:
 من المتوقع أن تتحقق أو تهد

إلى بيعها أو استهمكها في دورة التشغيل العادية

 محتأظ بها لغرا المتاجرة
 من المتوقع أن تتحقق خمل فترة اثني عشر شه ار بعد تاريخ القوائم المالية ،أو
 النقد والنقد المعادل باستثناء النقد المقيد ألغراا التبادل أو المستخدم لتقسيط مطلوبات ال تتجاوز فترة اثني
عشر شه ار بعد تاريخ القوائم المالية
أما باقي الموجودات األخرى فيتم تصنيأها موجودات غير متداولة
تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية:

 من المتوقع تسديدها ضمن دورة التشغيل العادية
 محتأظ بها لغرا المتاجرة
 مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شه ار بعد تاريخ القوائم المالية ،أو
 ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات بمدة ال تتجاوز اثني عشر شه ار بعد تاريخ القوائم المالية

أما باقي المطلوبات األخرى فيتم تصنيأها مطلوبات غير متداولة
يتم تصني

الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.

ضريبة الدخل

تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقا لقانون ضريبة الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )12والذق
يتطلب االعت ار بالأروقات الزمنية المؤقتة ،كما بتاريخ القوائم المالية ،كضرائب مؤجلة ،نتيجة لذلك قد يترتب قيد
موجودات ضريبية مؤجلة.
يمثل مصرو ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي تم احتسابها بناء على الربح الضريبي للشركة .قد يختل الربح
الضريبي عن الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو
مصاري ال يمكن تنزيلها من ضريبة الدخل .إن مثل هذه اإليرادات  /المصاري قد تكون خاضعة  /يمكن تنزيلها
في السنوات المحقة.
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عقارات وآالت ومعدات
تظهر العقا رات واآلالت والمعدات بالكلأة بعد تنزيل اإلستهمك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدت .تشمل
كلأة العقارات واآلالت والمعدات الكلأة المتكبدة إلستبدال أق من مكونات العقارات واآلالت والمعدات ومصاري

التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل اذا تحققت شروط االعت ار  .يتم إثبات جميع النأقات األخرى في قائمة الدخل

عند تحققها .ال يتم استهمك األراضي .يتم احتساب االستهمك بإستخدام طريقة القسط الثابت وفقا للعمر اإلنتاجي
المتوقع كما يلي-:

العمر اإلنتاجي
(سنوات)
50
15-7
10-5
7-5
3

إنشاءات ومباني
آالت ومعدات
أثاث وأجهزة مكتبية
آليات وسيارات
لوازم طباعة

يتم شطب أق بند من العقارات واآلالت والمعدات وأق أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منأعة

إقتصادية متوقعة من استخدام للبند أو التخلص منه .يتم قيد أق ربح او خسارة ناتجة عن شطب البند ،والذق يمثل

الأرق بين العائد من التخلص وصافي القيمة الدفترية للبند ،في قائمة الدخل.

تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهمك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقا إن لزم
األمر.
موجودات مالية متوفرة للبيع

يتم قيد الموجودات المالية المتوفرة للبيع عند الشراء بالقيمة العادلة مضافا إليها مصاري

االقتناء.

يتم قيد عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ الصأقة وهو تاريخ االلتزام بشراء أو بيع الموجودات

المالية .إن عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية هي تلك التي يتم فيها تحويل الموجودات المالية خمل

الأترة المحددة وفقا للقوانين أو وفقا لما هو متعار عليه في أنظمة السوق.

إن أدوات الملكية المصنأة كموجودات مالية متوفرة للبيع هي تلك التي لم يتم تصنيأها كموجودات مالية للمتاجرة.

الحقا لإلثبات المبدئيُ ،يعاد تقييم الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة ويتم قيد األرباح أو الخسائر غير

المحققة كبند من بنود الدخل الشامل األخرى في حساب احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع ضمن حقوق الملكية

إلى أن:


يتم بيع عن هذه الموجودات المالية ،وعندها يتم قيد األرباح أو الخسائر غير المتحققة المتراكمة في قائمة

الدخل.


يتم إثبات تدني الموجودات المالية ،وعندها يتم قيد الخسائر غير المتحققة المتراكمة في قائمة الدخل.

يتم إثبات إيرادات أرباح األسهم من هذه اإلستثمارات في قائمة الدخل عند نشوء حق إلستممها.

يتم إدراج الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالكلأة عند عدم إمكانية تحديد قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليها.
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تدني قيمة الموجودات المالية

يتم إجراء تقييم في تاريخ القوائم المالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجودات مالية محددة.

إذا وجد مثل هذا الدليل ،فإنه يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن قائمة الدخل.


الموجودات الظاهرة بالكلأة المطأأة ،يمثل التدني الأرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية



أدوات الملكية المصنأة كموجودات مالية متوفرة للبيع – يتضمن الدليل الموضوعي انخأاا القيمة الجوهرق

المتوقعة بمعدل الأائدة الأعلي األصلي.

أو طويل األمد .يتم قياس جوهرية اإلنخأاا بالرجوع إلى الكلأة األصلية لمستثمار ،ويتم قياس طول أمد

االنخأاا بالرجوع إلى الأترة التي انخأضت خملها القيمة العادلة عن القيمة األصلية .يمثل التدني الأرق بين

الكلأة األصلية والقيمة العادلة ،بعد تنزيل أية خسارة تدني معتر بها سابقا ضمن قائمة الدخل.

أدوات الدين المصنأة كموجودات مالية متوفرة للبيع – يمثل التدني الأرق بين الكلأة المطأأة والقيمة العادلة،



بعد تنزيل أية خسارة تدني معتر بها سابقا ضمن قائمة الدخل.
القيمة العادلة لألدوات المالية
إن أسعار اإلغمق بتاريخ القوائم المالية في أسواق مالية نشطة تمثل القيمة العادلة لألدوات المالية التي لها أسعار
سوقية.

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للأائدة بناء على التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام نأس أسعار
الأائدة لبنود تحمل نأس الشروط وصأات المخاطر.

يتم تحديد القيمة العادلة لمستثمارات غير المدرجة في أسواق مالية بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمارات مماثلة أو
وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة.
قياس القيمة العادلة
يتم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية مثل المشتقات والموجودات غير المالية كاالستثمارات العقارية فؤي تؤاريخ القؤوائم
المالية.

القيمة العادلة هي المقابل المالي لبيع أصل أو سداد التزام وذلك من خمل عملية منظمة بين المشاركين في السوق
في تاريخ القياس .يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية بيع الموجودات او سداد المطلوبات إما في:
 سوق رئيسي للموجودات أو المطلوبات. أو في حال غياب السوق الرئيسي ،في سوق أكثر ممئمة للموجودات والمطلوبات.يجب أن يكون للشركة القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر ممءمة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصول والتزامات باستخدام الأرضيات التي سيستخدمها المشاركين عند تسعير الموجودات
والمطلوبات ،على فرا ان المشاركين في السوق هدفهم تحقيق منافع اقتصادية.
تستخدم الشركة أساليب التقييم المناسبة حسب الظرو التي توفر معلومات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك من
خمل زيادة استخدام معطيات ذات صلة يمكن ممحظتها والتقليل من استخدام المعطيات التي ال يمكن ممحظتها.
جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة المصرح عنها في القوائم المالية تصن
العادلة ،كما هو موضح أدناه:

ضمن هرم القيمة

المستوى االول :باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تماما في أسواق مالية نشطة.
المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن ممحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن ممحظتها.
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في نهاية كل فترة ماليه تحدد الشركة فيما إذا كانت هنالك عمليات نقل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خمل
إعادة تقييم التصني (استنادا إلى أقل مستوى معطيات له اثر جوهرق على قياس القيمة العادلة ككل) للموجودات
والمطلوبات التي يتم االعت ار بها في القوائم المالية على أساس متكرر.
لغرا اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت الشركة بتحديد شرائح من الموجودات والمطلوبات وفقا لطبيعة وخصائص
ومخاطر ومستوى القيمة العادلة لهذه الموجودات والمطلوبات.
بضاعة

يتم إظهار البضاعة بالكلأة ،باستخدام طريقة المتوسط المرجح ،أو القيمة المتوقع تحقيقها أيهما أقل .تمثل الكلأة كافة
النأقات التي تتكبدها الشركة من أجل إيصال المواد إلى حالتها وموقعها لتكون جاهزة لإلستخدام.

ذمم مدينة

يتم قيد الذمم المدينة حسب المبلغ األصلي للأاتورة بعد تنزيل أق مخصص للذمم متدنية القيمة .يتم احتساب
مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها عندما يصبح من غير المرجح تحصيل كامل أو جزء من مبلغ هذه الديون.
تشطب الديون المعدومة عند عدم وجود إمكانية لتحصيلها.
النقد والنقد المعادل

لغرا قائمة التدفقات النقدية ،فإن النقد والنقد المعادل يشتمل على النقد في الصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع
قصيرة األجل والتي لديها تاريخ استحقاق ثمثة أشهر أو أقل ،بعد تنزيل حسابات الجارق مدين القائمة.
ذمم دائنة ومستحقات

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم
المطالبة بها من قبل المورد.

مخصصات

يتم احتساب مخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات (قانونية أو ضمنية) ناشئة عن أحداث سابقة على أن
يكون من المرجح نشوء هذه اإللتزامات وتوافر إمكانية تحديد قيمتها بشكل موضوعي.
العمالت األجنبية

يتم قيؤد المعاممت بالعممت األجنبية بأسعار الصر السائدة في تاريخ إجراء المعاممت .كما يعاد تقييم الموجودات
والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعممت األجنبية بأسعار الصر السائدة في تاريخ القوائم المالية .يتم قيد الأروقات
الناتجة عن عمليات التقييم في قائمة الدخل.
حصة السهم من الربح

يتم ا حتساب النصيب األساسي للسهم في األرباح من خمل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة
على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خمل العام.
يتم احتساب الحصة المخأضة للسهم من خمل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة (بعد تنزيل
الأوائد المتعلقة باألسهم الممتازة القابلة للتحويل) على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خمل العام مضافا إليه
المعدل المرجح لعدد األس هم العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم
عادية.
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783.127

-

-

-

-

783.127

783.127
-

دوالر أمريكي

أراضي

500.928

325.171

()88

18.696

306.563

826.099

826.250
3.595
()3.746

دوالر أمريكي

إنشاءات
ومباني

666.251

1.238.179

-

75.657

1.162.522

1.904.430

1.724.924
179.506
-

دوالر أمريكي

آالت
ومعدات

28.683

130.559

-

6.931

123.628

159.242

152.168
7.074
-

دوالر أمريكي

أثاث وأجهزة
مكتبية

103.947

125.662

()21.113

27.037

119.738

229.609

229.083
42.963
()42.437

دوالر أمريكي

آليات وسيارات

55.243

362.169

-

2.138.179

2.181.740

()21.201

37.174

2.037.446

4.319.919

تم خمل عام  2014تحميل مبلغ  127.046دوالر أمريكي من مصرو

12

االستهمك إلى حساب كلأة المبيعات.

165.495

324.995

417.412

385.325
32.087
-

دوالر أمريكي

المجموع

4.100.877
265.225
()46.183

دوالر أمريكي

لوازم
طباعة

بلغت قيمة العقارات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت مستخدمة في أعمال الشركة مبلغ  1.532.428دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2014

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2014

كما في  31كانون األول 2014

استبعادات

اإلستهمك للسنة

كما في أول كانون الثاني 2014

اإلستهالك المتراكم

كما في  31كانون األول 2014

كما في أول كانون الثاني 2014
إضافات
استبعادات

الكلفة

2014

 .3عقارات وآالت ومعدات

تقرير مدققي الحسابات
التقرير السـنوي 2014
46

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون

783.127

519.687

306.563

-

17.207

289.356

826.250

811.044
15.206
-

دوالر أمريكي

إنشاءات
ومباني

562.402

1.162.522

()277.022

74.504

1.365.040

1.724.924

1.950.725
52.178
()277.979

دوالر أمريكي

آالت
ومعدات

28.540

123.628

-

6.894

116.734

152.168

147.262
4.906
-

دوالر أمريكي

أثاث وأجهزة
مكتبية

109.345

119.738

()42.342

24.479

137.601

229.083

242.999
44.286
()58.202

دوالر أمريكي

آليات وسيارات

تم خمل عام  2013تحميل مبلغ  127.364دوالر أمريكي من مصرو

13

االستهمك إلى حساب كلأة المبيعات.

بلغت قيمة العقارات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت مستخدمة في أعمال الشركة مبلغ  1.309.157كما في  31كانون األول .2013

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2013

كما في  31كانون األول 2013

-

استبعادات

-

اإلستهمك للسنة

-

كما في أول كانون الثاني 2013

783.127

783.127
-

أراضي

دوالر أمريكي

-

اإلستهالك المتراكم

كما في  31كانون األول 2013

كما في أول كانون الثاني 2013
إضافات
استبعادات

الكلفة

2013

عقارات وآالت ومعدات (تابع)

60.330

324.995

-

2.063.431

2.037.446

()319.364

40.264

2.193.462

4.100.877

163.348

284.731

385.325

345.745
39.580
-

دوالر أمريكي

4.280.902
156.156
()336.181

دوالر أمريكي

لوازم
طباعة

المجموع
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 .4موجودات مالية متوفرة للبيع
2014

دوالر أمريكي
806.450
10.735
817.185

أسهم متداولة في األسواق المالية المحلية
أسهم متداولة في األسواق المالية الخارجية
لقد كانت الحركة على احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع كما يلي:

2014

دوالر أمريكي
رصيد بداية السنة
التغير في القيمة العادلة
صافي األرباح المحققة في قائمة الدخل
رصيد نهاية السنة

65.141
4.076
()144.231
()75.014

2013

دوالر أمريكي
754.588
11.099
765.687
2013

دوالر أمريكي

()17.178
116.193
()33.874
65.141

 .5بضاعة
2014

دوالر أمريكي
250.849
145.864
45.676
45.184
30.928
518.501
()9.155
509.346

بضاعة جاهزة للبيع
ألواح كرتون
مواد مساعدة في اإلنتاج
روالت كرتون خام
قطع غيار ومواد صيانة
مخصص بضاعة تالأة ومتقادمة

2013

دوالر أمريكي
246.022
118.406
53.236
17.089
39.512
474.265
()9.155
465.110

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص البضاعة التالأة والمتقادمة خمل عامي  2014و:2013
2014

دوالر أمريكي
9.155
4.685
()4.685
9.155

رصيد بداية السنة
إضافات خمل السنة
بضاعة متلأة خمل السنة
رصيد نهاية السنة

14

2013

دوالر أمريكي
9.155
13.598
()13.598
9.155
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 .6ذمم مدينة
2014

ذمم العممء
شيكات برسم التحصيل
مخصص ذمم متدنية القيمة

2013

دوالر أمريكي
2.346.012
812.508

دوالر أمريكي
2.386.468
1.095.910

3.158.520
()925.059
2.233.461

3.482.378
()1.178.430
2.303.948

بلغ إجمالي قيمة الذمم المدينة المتدنية القيمة  1.012.263دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2014مقابل
 1.247.972دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2013
فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص الذمم متدنية القيمة خمل عامي  2014و  2013والمخصص لها
بشكل جماعي:
2013
2014
دوالر أمريكي
1.178.430
()131.804
()121.567
925.059

رصيد بداية السنة
إضافات خمل السنة
ذمم معدومة خمل السنة
فروقات عملة
رصيد نهاية السنة

دوالر أمريكي
1.062.285
50.000
()3.831
69.976
1.178.430

فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة التجارية غير متدنية القيمة كما في  31كانون األول  2014و:2013

2014
2013

ذمم غير مستحقة
وغير متدنية القيمة
دوالر أمريكي

90- 1
يوم
دوالر أمريكي

1.639.422
1.924.668

40.938
238.599

الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة
 181يوم
180 – 90
فأكثر
يوم
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
103.483
43.946

362.414
27.193

المجموع
دوالر أمريكي
2.146.257
2.234.406

تتوقع إدارة الشركة بناء على خبراتها السابقة بأن يتم تحصيل جميع الذمم المدينة غير متدنية القيمة .ال تقوم إدارة
الشركة بالحصول على ضمانات للذمم المدينة.
 .7موجودات متداولة أخرى
2014

دوالر أمريكي
309.378
79.726
34.411
14.639
4.040
17.085
459.279

تأمينات نقدية
تأمينات مستردة
مستحق من ضريبة القيمة المضافة
مصاري مدفوعة مقدما
كمبياالت مدينة
أخرى

15

2013

دوالر أمريكي
202.858
66.874
59.232
18.796
5.944
22.150
375.854
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 .8النقد والنقد المعادل
يشمل النقد والنقد المعادل كما يظهر في قائمة التدفقات النقدية ما يلي:

2014

دوالر أمريكي
7.223
474.327
481.550

نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك

2013

دوالر أمريكي
4.513
538.982
543.495

 .9رأس المال
يتأل

رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع كما في  31كانون األول  2014و 2013من  5مليون سهما

عاديا بقيمة إسمية دوالر أمريكي واحد لكل سهم.
 .10االحتياطيات
احتياطي إجباري

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة  %10من األرباح السنوية الصافية وفقا لقانون الشركات
الألسطيني وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.

احتياطي خاص

قررت الهيئة العامة في اجتماعها الذق عقد بتاريخ  14نيسان  2013توزيع أرباح نقدية بإجمالي مبلغ 250.000

دوالر أمريكي من حساب اإلحتياطي الخاص (إيضاح  ،)11كما وقرر مجلس إدارة الشركة تحويل مبلغ  6.530دوالر
أمريكي وهو المبلغ المتبقي في حساب اإلحتياطي الخاص إلى حساب األرباح المدورة.

 .11أرباح نقدية موزعة ومقترح توزيعها
سيتقدم مجلس إدارة الشركة بالتوصية إلى الهيئة العامة خمل اجتماعها الذق سيعقد خمل عام  2015بتوزيع أرباح

نقدية بمبلغ  0.08دوالر أمريكي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ  400.000دوالر أمريكي.

قررت الهيئة العامة في اجتماعها الذق عقد بتاريخ  27نيسان  2014الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح

نقدية بقيمة  0.06دوالر أمريكي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ  300.000دوالر أمريكي.

قررت الهيئة العامة في اجتماعها الذق عقد بتاريخ  14نيسان  2013توزيع أرباح نقدية بقيمة  0.05دوالر أمريكي
للسهم الواحد بإجمالي مبلغ  250.000دوالر أمريكي من حساب اإلحتياطي الخاص.

 .12مخصص تعويض نهاية الخدمة

فيما يلي ملخص الحركة على حساب مخصص تعويا نهاية الخدمة خمل السنة:
2014

دوالر أمريكي
121.443
29.867
()9.190
142.120

رصيد بداية السنة
إضافات خمل السنة
تعويضات مدفوعة خمل السنة
رصيد نهاية السنة

16

2013

دوالر أمريكي
103.133
29.165
()10.855
121.443
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 .13ذمم دائنة
2014

دوالر أمريكي
281.710
389.292
671.002

ذمم موردين
شيكات مؤجلة

2013

دوالر أمريكي
299.655
194.629
494.284

 .14ضريبة الدخل
فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على رصيد مخصص ضريبة الدخل:
2014

دوالر أمريكي

2013

دوالر أمريكي

رصيد المخصص (السلأيات) في بداية السنة
إضافات خمل السنة

60.256
88.655

()89.977
104.151

دفعات خمل السنة

()167.711

()44.861

ضريبة دخل سنوات سابقة

86.622

27.605

فروقات عملة

95.427

رصيد المخصص في نهاية السنة
-

فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

دوالر أمريكي

الربح المحاسبي قبل ضريبة الدخل
مصروفات غير مقبولة ضريبيا
إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل
الربح الضريبي
مصرو

489.941
164.018
()202.682
451.277
88.655

الضريبة بمعدل ضريبة الدخل القانوني

معدل ضريبة الدخل الأعلي
–

2014

%18.1

100.000

()9.057

60.256
2014

دوالر أمريكي

662.712
168.310
()201.304
629.718
104.151

%15.7

توصلت الشركة خمل السنة الى مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها للأترة منذ التأسيس

وحتى عام  ،2013نتج عنها قيد مخصص إضافي بمبلغ  86.622دوالر أمريكي.

17

51

 .15مطلوبات متداولة أخرى
2014

دوالر أمريكي
55.213
27.730
8.097
9.343
100.383

توزيعات ارباح مستحقة
مصاري مستحقة
مخصص إجازات مستحقة
أخرى

2013

دوالر أمريكي
35.056
44.698
6.046
183
85.983

 .16المبيعات
2014

دوالر أمريكي
6.638.022
47.223
6.685.245
()180.069
6.505.176

علب وصأائح كرتون
أخرى
مرتجعات وخصم على المبيعات

2013

دوالر أمريكي
5.928.172
37.849
5.966.021
()204.565
5.761.456

 .17كلفة المبيعات
2014

كلأة اإلنتاج:
مواد
أجور
تكالي صناعية
بضاعة جاهزة في بداية السنة
بضاعة جاهزة في نهاية السنة
كلأة المبيعات

2013

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

4.569.435
222.165
404.749
5.196.349
246.022
()250.849
5.191.522

4.301.816
207.066
208.728
4.717.610
149.672
()246.022
4.621.260

 .18مصاريف بيع وتوزيع
2014

دوالر أمريكي
215.248
76.324
27.037
30.525
349.134

أجور نقل
الرواتب واألجور ومنافع الموظأين
استهمك سيارات
أخرى

18

2013

دوالر أمريكي
191.469
61.760
24.480
48.582
326.291
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 .19مصاريف إدارية وعامة
2014

دوالر أمريكي
183.482
11.412
23.619
18.686
15.306
5.100
10.687
6.334
5.437
2.979
16.496
299.538

الرواتب واألجور ومنافع الموظأين
استهمك عقارات وآالت ومعدات
مصاري تنقل وسأريات
خدمات عامة
أتعاب مهنية
بريد وهات
رسوم ورخص واشتراكات
تأمين
ضيافة
قرطاسية
أخرى

2013

دوالر أمريكي
199.919
11.504
15.022
17.695
14.457
9.432
10.102
7.078
3.443
4.433
13.814
306.899

 .20أرباح محفظة الموجودات المالية المتوفرة للبيع
2014

دوالر أمريكي
144.231
58.900
203.131

أرباح بيع موجودات مالية
عوائد توزيعات أسهم

2013

دوالر أمريكي
33.874
46.151
80.025

 .21مصاريف أخرى
2014

دوالر أمريكي
311.997
4.685
64.407
381.089

فروقات تحويل عممت أجنبية
مخصص ذمم متدنية القيمة
بضاعة تالأة ومتقادمة
أخرى

2013

دوالر أمريكي
50.000
13.598
29.589
93.187

 .22إيرادات أخرى
2014

دوالر أمريكي
2.917
2.917

أخرى
أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات
فروقات تحويل عممت أجنبية

19

2013

دوالر أمريكي
556
12.057
156.255
168.868
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 .23الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

لقد كانت الحصة األساسية والمخأضة للسهم من ربح السنتين المنتهيتين في  31كانون األول  2014و 2013على
التوالي كما يلي:
2013
2014
ربح السنة

المعدل المرجح لعدد األسهم المكتتب بها

دوالر أمريكي
314.664

دوالر أمريكي
458.561

0.063

0.092

5.000.000

الحصة األساسية والمخأضة للسهم من ربح السنة

5.000.000

 .24معامالت مع جهات ذات عالقة

يمثل هذا البند األرصدة والمعاممت مع الجهات ذات عمقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها .يتم إعتماد سياسات األسعار
والشروط المتعلقة باألرصدة والمعاممت مع الجهات ذات العمقة من قبل مجلس إدارة الشركة.

تشمل قائمة المركز المالي األرصدة التالية مع جهات ذات عمقة :
طبيعة

العمقة

2014

دوالر أمريكي

ذمم مدينة

شركات شقيقة

14.158

ذمم دائنة

مساهم رئيسي

8.266

2013

دوالر أمريكي

55.010
16.124

تشمل قائمة الدخل المعاممت التالية مع جهات ذات عمقة:
2014

دوالر أمريكي
مبيعات
مشتريات

شركات شقيقة

277.861

2013

دوالر أمريكي
353.979

شركة شقيقة

ومساهم رئيسي

مصروفات:
تعويضات اإلدارة العليا:
رواتب ومكافآت اإلدارة العليا
تعويا نهاية الخدمة
مكافآت وتنقمت أعضاء مجلس اإلدارة

20

51.145

64.895

39.100

41.344

1.842

1.637

20.468

14.104
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 .25قياس القيمة العادلة
يمثل الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة .فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس
القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات والمطلوبات كما في  31كانون األول :2014
قياس القيمة العادلة باستخدام
أسعار التداول في

اسواق مالية نشطة
تاريخ التقييم

المجموع

(المستوى األول)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

معطيات يمكن

معطيات ال يمكن

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ممحظتها

ممحظتها

موجودات مالية بالقيمة العادلة:
موجودات مالية متوفرة للبيع
(ايضاح )4
817.185
817.185
 31كانون األول 2014
فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات والمطلوبات كما في  31كانون األول :2013
قياس القيمة العادلة باستخدام
أسعار التداول في

اسواق مالية نشطة
تاريخ التقييم
موجودات مالية بالقيمة العادلة:
موجودات مالية متوفرة للبيع
(ايضاح )4

 31كانون األول 2013

المجموع

(المستوى األول)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

765.687

765.687

معطيات يمكن

معطيات ال يمكن

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ممحظتها

-

لم يتم خمل العام إجراء تحويمت ألدوات مالية بين المستويين األول والثاني كما لم يتم إجراء أية تحويمت من والى

المستوى الثالث.

21

ممحظتها

-
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 .26القيمة العادلة لألدوات المالية

يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب صنأها كما في  31كانون األول 2014
و:2013
القيمة العادلة
القيمة الدفترية
2013
2014
2013
2014
دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

ذمم مدينة
النقد والنقد المعادل
موجودات مالية أخرى
موجودات مالية متوفرة للبيع

2.233.461

2.303.948

2.233.461

2.303.948

817.185

765.687

817.185

765.687

مطلوبات مالية
ذمم دائنة
مطلوبات مالية أخرى

موجودات مالية

دوالر أمريكي

481.550
4.040

دوالر أمريكي

543.495
5.944

481.550
4.040

543.495
5.944

3.536.236

3.619.074

3.536.236

3.619.074

671.002
92.286

494.284
79.937

671.002
92.286

494.284
79.937

763.288

574.221

763.288

574.221

تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقا للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات
معنية بذلك ،باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو التصأية.

 إن القيم العادلة للموجودات المتداولة األخرى والذمم المدينة والنقد والنقد المعادل والذمم الدائنة والمطلوبات المالية
األخرى هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.

 تم تحديد القيمة العادلة الموجودات المالية المتوفرة للبيع وفقا ألسعار تداولها في تاريخ القوائم المالية.
 .27إدارة المخاطر

إن المخاطر األساسية الناجمة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر التغير في
أسعار العممت األجنبية ومخاطر التغير في أسعار األسهم .يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سياسات
إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص كما يلي:
مخاطر االئتمان
تقوم الشركة ببيع منتجاتها لعدد من العممء الذين يمثل أكبر عشرة عممء منهم ما نسبته  %25من الذمم المدينة
التجارية كما في  31كانون األول  .2014إن الحد األقصى لتعرا الذمم المدينة لمخاطر االئتمان هو مبلغ الذمم
المدينة المبينة في إيضاح رقم ( .)6وترى الشركة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم
بوضع سق ائتماني للعممء مع مراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر.
بالنسبة لمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى التي تشمل الموجودات المتداولة األخرى والنقد والنقد
المعادل فإن تعرا الشركة لمخاطر االئتمان ينتج عن عجز الطر اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوق القيمة
الدفترية لهذه الموجودات المالية.
مخاطر السيولة
تحد الشركة من مخاطر السيولة عن طريق االحتأاظ بسيولة نقدية كافية للوفاء بالتزاماتها .معظم الذمم الدائنة

والمطلوبات المتداولة األخرى للشركة تستحق خمل فترة أقل من ثمثة أشهر من تاريخ القوائم المالية.
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تقرير مدققي الحسابات

مخاطر التغير في أسعار العمالت األجنبية
يبين الجدول التالي حساسية قائمة الدخل نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صر العممت األجنبية مقابل
الدوالر األمريكي ،مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة .إن سعر صر الدوالر األمريكي مربوط بسعر ثابت مقابل
الدينار األردني ،وبالتالي ال يوجد أثر على القوائم المالية نتيجة التغيرات في سعر صر الدينار األردني .إن أثر
النقص المتوقع في أسعار العممت مساوق ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
التغير في
سعر صر الشيقل
اإلسرائيلي مقابل
الدوالر األمريكي
%

2014
دوالر أمريكي

10+

2013
دوالر أمريكي

10+

األثر على
قائمة الدخل

دوالر أمريكي
105.449

226.472

مخاطر التغير في أسعار األسهم

بين الجدول التالي التغيير المتراكم في القيمة العادلة نتيجة للتغيرات الممكنة المحتملة في أسعار األسهم مع بقاء
جميع المؤثرات األخرى ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار األسهم مساوق ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
الزيادة في المؤشر
()%

2014
أسهم مدرجة في األسواق المحلية
أسهم مدرجة في األسواق الخارجية

10 +
10 +

2013
أسهم مدرجة في األسواق المحلية
أسهم مدرجة في األسواق الخارجية

10 +
10 +

األثر على
حقوق الملكية
دوالر أمريكي

80.645
1.074

75.459
1.110

إدارة رأس المال
إن الهؤؤد الرئيسؤؤي مؤؤن إدارة رأس مؤؤال الشؤؤركة هؤؤو الحأؤؤاظ علؤؤى نسؤؤب رأس مؤؤال ممئمؤؤة بشؤؤكل يؤؤدعم نشؤؤاط الشؤؤركة
ويعظم حقوق الملكية.
ُ
تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديمت المزمة عليها في ضوء تغيرات ظرو
بإجراء أية تعديمت على األهدا

السابقة.

العمل .لم تقم الشركة

والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خمل السنة الحالية والسنة

إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطيات األخرى واألرباح المدورة والبالغ

مجموعها  5.630.068دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2014مقابل  5.755.559دوالر أمريكي كما في

 31كانون األول .2013
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 .28التزامات محتملة
تظهر الشركة كمدعى عليها في قضية مقامة ضدها بمبلغ  23.871دوالر أمريكي إال أن المستشار القانوني للشركة
يعتقد بأن نجاح هذه الدعوى غير محتمل وبالتالي لم يتم إثبات أق التزام في القوائم المالية.
 .29أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعا أرقام سنة  2013لتتناسب مع عرا القوائم المالية للسنة الحالية .إن هذه التبويبات ال تؤثر

على أرباح السنوات السابقة أو حقوق الملكية.
 .30تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية

تمارس الشركة كافة أنشطتها في فلسطين .إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادق في المنطقة يزيد من خطر
ممارسة الشركة ألنشطتها وقد يؤثر سلبا على أدائها.
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