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أعضاء
مجلــس
اإلدارة
السيد /مهدي حياتي
المصري
رئيس مجلس اإلدارة
ممث ً
ال عن شركة
فلسطين لالستثمار
الصناعي

السيد /أيمن حاتم
أبوغزالة
نائب رئيس مجلس
اإلدارة
ممث ً
ال عن شركة الحاج
طاهر المصري

السيد /سام عبد القادر
الفقهاء
عضو مجلس إدارة
ممث ً
ال عن شركة
المسيرة الدولية

يشغل السيد مهدي المصري
حالياً منصب قائم بأعمال
المدير العام لشركة وصحيفة
األيام ,كما شغل منصب نائب
المدير العام للصحيفة منذ
العام  ,1996وشغل 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.

يعمل كمدير عام لشركة
الحاج طاهر المصري كما
شغل مناصب إدارية وقيادية
عدة في شركات كبرى في
فلسطين والخارج ,وعضو
مجلس إدارة شركة مصانع
الزيوت النباتية.

يعمل كمحاضر في قسم
التسويق في جامعة النجاح
منذ العام  , 2008كما شغل
منصب مدير عام التنمية
اإلدارية في وزارة التخطيط
عام .2007

يشغل السيد /المصري
منصب عضو مجلس إدارة
شركة فلسطين لالستثمار
الصناعي ،وعضو مجلس إدارة
الشركة الفلسطينية للتوزيع
والخدمات اللوجستية «واصل»،
وعضو مجلس إدارة الشركـة
الفلسطينية للحلـول األمنيــة
المتكاملـة «بال سيف».
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السيد /غالب ساطي
فارس
عضو مجلس إدارة
ممث ً
ال عن شركة
فلسطين لالستثمار
الصناعي

السيد /أمجد عبد
الحميد أبو نبعة
عضو مجلس إدارة
ممث ً
ال عن شركة
فلسطين لالستثمار
الصناعي

السيد /عالء اسماعيل
شاهين
عضو مجلس إدارة
ممث ً
ال عن شركة الزيوت
النباتية

السيد /محمد بشار
الصيفي
عضو مجلس إدارة
ممث ً
ال عن نفسه

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.

يعمل في قطاع اإلنشاءات
كمهندس مدني ومدير
مشاريع ,كما عمل مدير
مشاريع في شركات كبرى
في عدة دول.

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.

أعضاء اللجنة التنفيذية

(لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة)

السيد /أيمن حاتم ابوغزالة (رئيس ومقرر اللجنة)
السيد /سام عبد القادر الفقهاء
السيد« /محمد بشار» الصيفي

ق.أ مدير دائرة الشؤون االدارية والمالية
السيد /حكمت وني

مدقق الحسابات
ارنست ويونغ

أعضاء لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي

عمارة باديكو هاوس  ,الطابق السابع
ص.ب  ,1372رام اهلل
هاتف022421011 :

السيد /مهدي حياتي المصري (رئيس ومقرر اللجنة)

المستشار القانوني

السيد /عالء اسماعيل شاهين

مكتب المحامي هيثم الزعبي

السيد /غالب ساطي فارس

(لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة)

السيد/أمجد عبد الحميد أبونبعة

المدير العام المنتدب
السيد /غالب فارس

التقرير السـنوي 2015
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رسالة رئيس مجلــس اإلدارة

باألصالة عن نفسي ,وباإلنابة عن
اخوتي وزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة,
يسعدني أن أرحب بكم في االجتماع
السنوي الرابع والعشرين ,للهيئة العامة
للشركة الوطنية لصناعة الكرتون ,حيث
أضع بين أيديكم التقرير السنوي الذي
يبرز النشاطات واإلنجازات التي تم
تحقيقها خالل العام .2015
األخوات الفاضالت......

األخوة األفاضل

لقد كان العام الماضي عاماً حاف ً
ال
بالتحديات التي ال تخفى على أحد,
وكان لها تأثيرها على مجمل أنشطة
شركات القطاع الخاص ,ومن ضمنها
شركتنا ,التي استطاعت رغم كافة
الظروف والصعوبات أن تحقق إنجازات
الفتة ,وهو ما يشكل دافعاً لنا نحو مزيد
من الكد والمثابرة واإلنجاز.
ولعل من أبرز المؤشرات على الواقع
الصعب ,الذي ألقى بظالله سلباً على
مجمل نشاط القطاع الخاص لعام
 ,2015هو حالة الركود االقتصادي
التي يعاني منها سوقنا ,وزاد بشكل أكبر
اثر انطالق الهبة الشعبية أوائل تشرين
األول الماضي.
بيد أن الصعوبات على المستوى
السياسي ,لم تحل دون قيام مجلس
ادارة الشركة والقائمين عليها باتخاذ
إجراءات تكفل الحد ما أمكن من آثار
الممارسات اإلسرائيلية ,وارهاصاتها
على السوق ,ومجمل نشاط الشركة
وحضورها التجاري بشكل عام.
أمام هذه الوقائع ,كان من الطبيعي تأثر
النتائج المالية للشركة بعض الشيء,

لكننا فخورون لكون هذا التأثر لم
يكن كبيراً ,ما يعزى إلى الخطط التي
اعتمدتها إدارة الشركة ,وفلسفتها
القائمة على تجنب الدخول في منافسة
غير فنية ,والحرص على تطبيق قواعد
إدارة مدروسة وعلمية.
األخوات واألخوة األفاضل....

إنه مما ال شك فيه ,أن مسيرة عطاء
شركتنا وانجازاتها خير دليل على
نجاحها منذ انطالقة نشاطها على فرض
حضورها بقوة في السوق الفلسطيني,
وهو ما يقترن بأرقام وبيانات تتحدث
بال شك عن نفسها.
وفيما يلي نوجز أهم البيانات المالية
للعام .2015
• •بلغت األرباح التشغيلية للعام 2015
 618,713دوالر أمريكي ,مقارنة مع
 664,982دوالر أمريكي للعام .2014
• •كما أظهرت نتائج الشركة نموا
في المبيعات بنسبة  ,4.5%بينما
وصل صافي أرباح الشركة بعد
الضريبة إلى  482,720دوالر
أمريكي ,مقارنة مع 314,664
دوالر أمريكي للعام  ,2014أي
بارتفاع بنسبة .53.4%
• •وفي المقابل ,بلغت نسبة العائد
على االستثمار  ,8.2%مقارنة مع
 5.5%للعام .2014
األخوات واألخوة األفاضل

كافة الصعاب ,األمر الذي سنواصل
االضطالع به العام الحالي ,في اطار
مسؤولياتنا ورؤيتنا القائمة على الحفاظ
على حقوق المساهمين ,والسعي لتحقيق
أفضل النتائج المالية ومؤشرات األداء,
إلى جانب تقديم أفضل خدمة لزبائننا,
الذين يمثلون بال شك رأسمالنا الحقيقي.
من هنا ,فإنني أعدكم بأن نواصل
عملية التطوير واالرتقاء بكافة مناحي
العمل واإلنجاز ,واضعين أمام أعيننا
هدف مواصلة دورنا ومهمتنا كمزود
رئيسي في قطاع التعبئة والتغليف في
فلسطين ,وهو ما جعل من شركتنا
صرحاً اقتصادياً يشار له بالبنان ,ويقدم
مساهمات بارزة لصالح عدد كبير من
الصناعات والقطاعات.
وختاماً ,ال يفوتني في هذه العجالة,

التقدم بعظيم الشكر واالمتنان الدارة
الشركة وكافة العاملين فيها كما لزمالئي
في مجلس االدارة ولكم مساهمينا
األعزاء على ثقتكم بنا ,والشكر موصول
لزبائننا ,الذين يشكلون شركاء نجاحنا
ومسيرة عطائنا.

والسالم عليكم ورحمة اهلل
وبركاته ...

مهدي حياتي المصري
رئيس مجلس اإلدارة

إن تجربة الشركة والقواعد الراسخة
التي ترتكز عليها في استراتيجية
عملها ,تجعلنا دوماً أمام تحدي المراكمة
على اإلنجازات ,واالستعداد لمواجهة
التقرير السـنوي 2015
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حـــول الـشــركــة
لمحة تاريخية:
تعتبر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون من أوائل الشركات
الفلسطينية التي عملت في مجال التعبئة والتغليف بشكل عام
وصناعة الكرتون المتعرج بشكل خاص ,حيث بدأت الشركة
أعمالها في العام  1989بمبادرة من مجموعة من رجال
االعمال الفلسطينيين كشركة مساهمة خاصة وبرأسمال قدره
 600ألف دينار أردني وما لبثت بعدها لتصبح شركة مساهمة
عامة في عام  1993من خالل استقطاب رؤوس أموال ُجدد
ليصبح رأسمال الشركة  5ماليين دوالر أمريكي مما ساهم في
اتساع رقعة أعمالها ورفع كفاءة أدائها.
تمارس الشركة الوطنية لصناعة الكرتون أعمالها وأنشطتها
من خالل مركزها الرئيسي في المنطقة الصناعية الشرقية
من مدينة نابلس حيث تعمل على تصنيع العلب الكرتونية
المفتوحة منها والمغلقة بأعلى معايير الجودة العالمية
ٍ
وأياد فلسطينية وخبرات محلية
والمحلية واإلقليمية وبهمة
واكبت عمليات التطور في مجال عملها حيث يعمل في الشركة
مما يقارب  52موظفاً وموظف ًة من ذوي الخبرات العملية ومن
حملة الشهادات العلمية.
أولت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون ألعمال التطوير في
جميع مجاالت عملها أهمية خاصة وذلك الدراكها ألهمية
مساهمتها في دعم االقتصاد الفلسطيني من خالل توفير
متطلبات مختلف القطاعات سواء كانت الصناعية أو الزراعية
أو الخدماتية من مواد تعبئة وتغليف من جانب ,وسعيا منها
لتنمية حقوق مساهميها من جانب آخر وذلك على الرغم من
وجود العديد من العقبات الخارجية الناجمة عن التقلبات في
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األوضاع السياسية واالقتصادية بشكل عام ,والتبعية القصرية إلى
االقتصاد االسرائيلي بشكل خاص والتي كان لها األثر البالغ في
وجود حالة عدم االستقرار في االقتصاد الفلسطيني وزعزعته.
في منتصف العام  ,2012وسعياً لرفع كفاءة العمليات التشغيلية
والمالية في الشركة وزيادة فعاليتها اتخذ مجلس إدارة الشركة
مجموعة من القرارات االستراتيجية كان على رأسها إعادة هيكلة
الشركة إدارياً مما ساهم في تحقيق نمو ملحوظ في حجم وقيمة
مبيعات الشركة والوصول إلى أكبر حصة سوقية في فلسطين
بين الشركات العاملة في نفس المجال سواء كانت هذه الشركات
محلية أو اسرائيلية أو إقليمية باإلضافة الى رفع قيمة أرباحها
السنوية ووصوالً إلى عائد على االستثمار مقبوالً وضمن المعايير
المتعارف عليها في مجال عملها.

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

التوجهات اإلستراتيجية

• •المصداقية:
الوفاء بما نلتزم به ركن أساسي يميز تعامالتنا مع الغير.

انطالقاً من رؤية الشركة ورسالتها والتي تتمحور حول تنمية
قطاع التعبئة والتغليف في فلسطين واالستثمار فيه وتناغماً
مع القيم التي تؤمن بها فإنها تسعى لتحقيق مايلي-:

• •الجودة:
رضى المتعاملين معنا ركيزة أساسية لعطائنا المتميز من
خالل التحسين المستمر لجودة منتجاتنا.
• •الشفافية:
الوضوح في جميع قراراتنا وتعامالتنا وتقاريرنا قاعدة
مهمة ألداء عملنا.
والنمو:
• •اإلستمرارية
ّ
المحافظـــة علـــى أصولنـــا وتنميتهـــا أداة أســــــاسية
لتعزيـــز إمكانياتنـــا.
• •اإلستقامة:
األمانة إلتزام أساسي في تأدية كافة أعمالنا بمهنية عالية.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1توسيع سلة منتجات الشركة من منتجات التعبئة والتغليف
والتي تلبي متطلبات السوق الفلسطيني.
2تطوير المنتجات الحالية بما يتوافق مع المعايير المحلية
واإلقليمية والعالمية.
3مواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة التعبئة
والتغليف بشكل عام وصناعة الكرتون بشكل خاص.
4خلق منتج فلسطيني وطني منافس للمنتجات المستوردة.
5القيام بمسؤولية الشركة االجتماعية من خالل خلق
وظائف جديدة.
6تنمية حقوق مساهمي الشركة.

• •االهتمام بالعنصر البشري:
العاملون لدينا أهم مواردنا ونسعى لنوفر لهم بيئة عمل
داعمة ومحفزة ومعززة للتعلّم واإلبداع والنمو الوظيفي
والشخصي المستمر.
• •المسؤولية االجتماعية:
التواصل والتفاعل المستمر مع مجتمعنا عنصر أساسي
في سعينا لتحقيق أهدافنا.

التقرير السـنوي 2015
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مراكز اإلنتاج والربحية
خط إنتاج العلب المغلقة Folder Machine
يعتبر خط انتاج العلب المغلقة الموجود لدى الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
وااليطالي الصنع (من انتاج شركة  )CURIONIالوحيد المتكامل في السوق
الفلسطيني والذي يعمل على تشكيل العلب وطباعتها ومن ثم تلزيقها ضمن عملية
تصنيعية واحدة وباستمرارية وكميات انتاج عالية ,اضافة الى ذلك يتيح هذا
الخط طباعة العلب المغلقة والمفتوحة بألوان عدة وبجودة طباعة عالية من
خالل وحدات الطباعة االربعة الموجودة لدى الماكينة  ,تُ َم ّكن الشركة من طباعة
أربعة ألوان أو أكثر من خالل عمليات دمج لأللوان األساسية األربعة ()CMYK
والمتعارف عليها في علم الطباعة.
ثان بريطاني من انتاج شركة ,S&S
إضافة إلى الخط األول ,تمتلك الشركة خط ٍ

وخالل العام  2015قامت الشركة بعمليات تطوير على هذا الخط تمت خاللها
عمليات صيانة لوحدات الطباعة الثالثة المتوفرة في الماكينة وعمليات صيانة
لجسر التلزيق مما أتاح عمليات تشكيل وطباعة للعلب بألوان عدة وبجودة
عالية,علماً أن هذا الخط يختص بتشكيل العلب ذات األبعاد الصغيرة والتي
يصعب على الخط األول تصنيعها.

خط إنتاج العلب المفتوحة Die Cutting Machine
مع اتساع الحصة السوقية لدى الشركة الوطنية لصناعة الكرتون وتلبية لحاجة
زبائنها بالسرعة والجودة المطلوبين ,عمدت الشركة لشراء خطين انتاج للعلب
المفتوحة ( )Die Cutting Boxيعمالن على تشكيل العلب ذات األشكال
التي تحتاج الى تفاصيل عند تشكيلها كعلب المنتجات الزراعية ومنتجات قطاع
األلبان ,علماً ان هذين الخطين هما من انتاج شركات كورية جنوبية متخصصة
في مجال صناعة التغليف ومستلزماتها.

خط إنتاج روالت األثاث
Single Face Corrugated Machine
مع بداية العام  2013عملت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون على زيادة حصتها
السوقية من خالل ادخال خط إلنتاج روالت األثاث التي تستخدم في عمليات
تغليف األثاث أثناء عمليات التحميل والتوريد بحيث أصبحت الشركة الوطنية
لصناعة الكرتون مزوداً رئيسياً وأساسياً لهذا القطاع.
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مبيعات الشركة من المنتجات المختلفة الحالية

7%
ألواح الكرتون
بمختلف أنواعها
ومقاساتها:

وهي تشكل ما نسبته 7%
من حجم المبيعات الكلي
للشركة و تباع لعدد من
مشاغل الكرتون الصغيرة.

5%
روالت األثاث:

وهي تشكل ما نسبته  5%من
حجم المبيعات الكلي للشركة ,حيث
أن زبائن هذا المنتج منحصر في
مصانع وورش تصنيع األثاث.

88%
علب الكرتون
بمختلف أشكالها
المغلقة والمفتوحة:

وهي تشكل الحجم األكبر من
مجمل مبيعات الشركة وتبلغ
نسبتها حوالي  88%من
مجمل مبيعات الشركة.

الوضع التنافسي:
لقد حاكت التطورات االقتصادية العالمية والعولمة وسهولة تدفق البضائع من شتى أرجاء المعمورة التطورات الحاصلة في مجال صناعة
التعبئة والتغليف ,والتي أخذت تتنامى يوماً بعد يوم ,حيث دفعت هذه التطورات الكثير من مستخدمي هذا القطاع والذي يتميز عن غيره
من القطاعات بنموه المتسارع وحاجته لسرعة مواكبته للتطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم إلى تطوير أساليبهم وتنويعها ,ولما
كانت الصناعات الورقية أحد أهم قطاعات التعبئة والتغليف والتي تعتبر مك ّم ً
ال لقطاعات كثيرة من الصناعات كالصناعات الغذائية
وصناعات األدوية وغيرها من الصناعات ,دأبت العديد من الشركات لتطوير صورة منتجها النهائي بالصورة التي تناسب المستهلكين
وتكسب ثقتهم بذلك المنتج ,ونظراً للتوجهات العالمية والتي تتطلب ضرورة المحافظة على البيئة وخلق منتجات صديقة للبيئة وما أعقبه
من الحد من استخدام 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.
لقد اتسعت رقعة المنافسة في مجال الصناعات الورقية وخصوصاً في مجال صناعة الكرتون المع ّرج في الضفة الغربية وقطاع غزة
حيث تعتبر المنتجات اإلسرائيلية هي المنافس الرئيسي لمنتجات الشركة باإلضافة إلى المنافسة الخارجية المحدودة ,حيث أن سهولة
اختراق تلك المنتجات للسوق الفلسطيني وانخفاض سعر بيعها بسبب ضعف دور أجهزة الرقابة والجمارك على المنافذ مع اسرائيل,
وته ّرب بعض التجار من االلتزامات الضريبية ذات العالقة خلق حصة سوقية لتلك الجهات ,األمر الذي دفع الشركة الوطنية لصناعة
الكرتون إلى استغالل نقاط القوة التي تتمتع بها كشركة وطنية تمتلك البنية التحتية والموارد المالية التي تؤهلها للتغلب على ما ذكر من
نقطة قوة تنفرد بها المنافسة.
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االستثمارات
لقد تركزت نشاطات الشركة الوطنية لصناعة الكرتون على العمل في مجال التعبئة والتغليف بشكل عام وصناعة العلب الكرتونية من
الكرتون المع ّرج بشكل خاص ,وانسجاماً مع مجال عملها حاكت سياساتها االستثمارية والتي عززت من خاللها هويتها الفلسطينية
كشركة مساهمة عامة تعمل في هذه المنطقة والتي تتطلب وضعاً خاصاً لما فيها من مخاطر استثمارية ,عمدت الشركة عند وضع
خططها االستراتيجية والسنوية الى تخفيض حجم المخاطر في عمليات االستثمار والتوسع من خالل تنويع استثماراتها سواء بالمتاجرة
ببعض السلع وعدم المخاطرة في االستثمار في خطوط االنتاج والمعدات إال بعد التأكد من الجدوى االقتصادية وتوجيه فائض السيولة
نحو االستثمار بشركات ذات عائد جيد ومستقر.
الجدول أدناه يبين حركة األصول واالستثمارات التي قامت بها الشركة خالل الثالث سنوات الماضية.
العملة :دوالر أمريكي
2013

2014

2015

أوراق مالية -بيع

174,569

758,703

69,996

أوراق مالية -شراء

()312,660

()806,125

0

صافي استثمارات األوراق المالية

()138,091

()47,422

69,996

شراء أصول جديدة

156,156

265,225

134,342

بيع أصول

28,874

23,169

28,819

االستثمارات

تطوير األعمال
اتخذت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون من أعمال التطوير المستمر الهادفة إلى رفع كفاءة العمليات واستغالل الموارد وخفض التكاليف
خالل العام  2015شعارا لها ,حيث استكملت أعمال التأهيل الخاصة بالمباني 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 استحداث طرق
جديدة في اخراج المنتجات النهائية من العلب المغلقة ,بحيث تتم عمليات نقلها وتجهيزها من خالل نظام ميكانيكي مجهز كهربائياً
وميكانيكياً تم اعداده من قبل المهندسين والفنيين الداخليين للشركة ,كما عملت الفرق الفنية لدى الشركة على إعادة تأهيل نظام اإلنارة
والحريق وغيرها داخل قاعات االنتاج مما عمل على تحسين بيئة العمل الداخلية إلى جانب ذلك عملت الشركة على تأهيل مداخل الشركة
وأسوارها مما يحافظ على صورة مشرقة للشركة.
على صعيد آخر ,عملت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون على إعادة هيكلة العمليات اإلنتاجية والتي أدت بدورها إلى زيادة جودة
المنتجات وتسريع تلبية متطلبات الزبائن هذا من ناحية ,ومن ناحية أخرى ,حصلت الشركة وخالل الربع االول من العام  2015على
شهادة الجودة العالمية  ISO9001:2008من خالل العمل على تطوير األنظمة اإلدارية والتشغيلية في الشركة وما يلبي متطلبات
المواصفة المذكورة.
أما في مجال تطوير المنتجات ,عملت الشركة الوطنية ومن خالل لجنة البحث والتطوير والتي تضم مجموعة من مهندسيها ذوي
الخبرات المتعددة على دراسة األصناف التي يتم إنتاجها وإعادة تقييمها والعمل على إنتاجها بطرق تقلل من نسبة الفاقد وتساهم في
خفض التكلفة مما انعكس إيجابياً على قدرة الشركة الوطنية التنافسية في السوق الفلسطيني ,كما ان من اهم اهداف هذه اللجنة للفترة
القادمة هي:
 1 .1الحصول على شهادة السالمة العامة مما يجعل الشركة من أوائل الشركات في مجال التعبئة والتغليف والتي تحصل
على هكذا شهادة.
2 .2أتمتة العمليات االدارية مما يزيد من سرعة االستجابة مع تقليل نسبة الخطأ التي قد تنتج من كثرة االصناف والتصاميم
التي تعمل بها الشركة.
3 .3تطوير نظام الجودة من  ISO 9001:2008الى النسخة الصادرة والمحدثة ISO 9001:2015
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إدارة المخاطر
تسعى الشركة الوطنية لصناعة الكرتون وبشكل دائم إلى
المحافظة على حقوق مساهميها بل وتنميتها ونظراً 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 فلسطين حيث
يعاني االقتصاد الفلسطيني من حالة من الركود
االقتصادي بين الحين واآلخر والذي يؤثر سلباً 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 علماً بأن نشاطاتها
المحلية في أغلبها هي بالشيكل اإلسرائيلي.
● ●السيولة :تعتبر السيولة أحد أهم العوامل المؤثرة
في االستثمار في فلسطين ونقصها في األسواق
الفلسطينية يؤثر سلباً وبشكل مباشر على أي استثمار
وخاصة االستثمارات ذات العالقة بالقطاع الصناعي.
● ●المنافسة غير العادلة :تعتبر المنافسة من قبل
الشركات اإلسرائيلية أحد العوامل األساسية
المؤثرة سلباً 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.
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وبنا ًء 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
العباً رئيسياً 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 تفادياً
لتذبذبات سعر صرف الدوالر األمريكي (عملة
األساس في الشركة).
● ●التحوط وعدم الدخول بأي من الصفقات في
القطاعات الصناعية ,الزراعية ,الخدماتية والتي
يشكل التعامل معها درجة مخاطرة عالية إ ّال 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.

األداء المالي للشركة للعام 2015
دأبت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون خالل العام  2015على اإلستمرار في خطتها اإلستراتيجية التوسعية الهادفة الى زيادة حصتها
السوقية من خالل دخول اسواق محلية جديدة ,وكان اهمها سوق قطاع غزة مما انعكس بشكل إيجابي على الشركة وإيراداتها.
كما كان لعملية التطوير على خطوط االنتاج في الشركة األثر الواضح في رفع جودة المنتجات المقدمة للزبائن وبشكل يلبي متطلباتهم.
حيث ارتفعت إيرادات الشركة بعملة الشيكل خالل العام  2015بنسبة  14.7%مقارنة مع ايرادات العام .2014

اإليرادات التشغيلية:
بلغت إيرادات الشركة التشغيلية للعام  2015ما قيمته  6,796,374دوالر أمريكي ,لتشكل نمواً عن إيرادات العام السابق بنسبة .4.5%
وكون جميع العمليات البيعية في الشركة تتم بعملة الشيكل ,فقد كان إلرتفاع متوسط سعر صرف الدوالر خالل العام  2015أثر كبير على
نسبة النمو التي تم تحقيقها عند ترجمة إيرادات الشركة من عملة الشيكل الى الدوالر االمريكي ,فلو تم مقارنة إيرادات الشركة التشغيلية
بعملة الشيكل ,فقد بلغت نسبة النمو التي حققتها الشركة  ,14.7%حيث بلغت ايراداتها التشغيلية للعام  2015ما قيمته 26,417,506
شيكل مقارنة مع  23,028,323شيكل.
و يعزى هذا اإلرتفاع إلى الخطط التسويقية والبيعية التي وضعتها الشركة ,والتي ساهمت في زيادة حصة الشركة السوقية من خالل
دخول اسواق جديدة اهمها قطاع غزة ,كما كان للتطور الملموس في جودة المنتجات التي تقدمها الشركة أثر كبير في زيادة حصتها
السوقية ,حيث عملت الشركة خالل العام  2015على تطوير خطوط انتاجها لتلبي احتياجات الزبائن من الجودة المطلوبة.

2015

2012

4.63

6.80

اإليرادات التشغيلية
(مليون دوالر أمريكي)

5.76
2013

6.51
2014
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مجمل دخل الشركة:
بلغ مجمل الدخل للشركة خالل العام  2015ما قيمته  1,317,708دوالر أمريكي ,لتشكل نمواً عن العام  2014بنسبة . 0.3%
ولم تم مقارنة مجمل الدخل للشركة بعملة الشيكل ,فقد بلغ خالل العام  2015ما قيمته  5,121,931شيكل مقارن ًة مع  4,650,335شيكل
للعام  ,2014لتشكل بذلك نمواً بنسبة  ,10%ويعزى هذا اإلختالف في نسبة النمو بكال العملتين الى ارتفاع متوسط سعر صرف الدوالر
خالل العام  2015الذي ترجمت به البيانات المالية ,كما تم ذكره سابقا.
2015

2012

0.72

1.32

مجمل دخل
(مليون دوالر أمريكي)

1.14

1.31

2013

2014

الدخل التشغيلي:
بلغت األرباح التشغيلية للشركة ما قيمته  618,713دوالر أمريكي للعام  2015مقارن ًة مع  664,982دوالر أمريكي للعام  ,2014حيث
تراجعت هذه األرباح بعملة الدوالر األمريكي بنسبة .6.9%
وكون معظم عمليات الشركة التشغيلية تتم بعملة الشيكل ,فقد كان الرتفاع متوسط سعر صرف الدوالر األمريكي عند ترجمة البيانات
المالية خالل العام  2015السبب في هذا التراجع ,فعند مقارنة هذه األرباح بعملة الشيكل ,يالحظ أن الشركة حققت نمواً بنسبة 2.2%
عن العام  ,2014فقد بلغت هذه األرباح للعام  2015ما قيمته  2,404,937شيكل مقارن ًة مع  2,354,036شيكل للعام .2014
ويعزى هذا اإلرتفاع في األرباح التشغيلية لعملة الشيكل الى التحسن الواضح في مؤشرات األداء التشغيلية للعام  2015والتي تم
توضيحها سابقا.
2012

2015

0.83

5.07

الدخل التشغيلي
(مائة ألف دوالر أمريكي)

6.65
2013
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6.19

2014

صافي الدخل ونصيب السهم من األرباح:
حققت الشركة أرباحاً صافية قيمتها  482,720دوالر أمريكي للعام  ,2015لتشكل نمواً بنسبة  53.41%عن العام  ,2014حيث ساهم
في هذا اإلرتفاع تحسن المؤشرات التشغيلية وانخفاض خسائر فرق العمله التي تكبدتها الشركة للعام  2015مقارنة مع العام .2014
كما بلغت نسبة النمو التي حققتها الشركة في صافي أرباحها بعملة الشيكل .68.4%
و بلغ هامش صافي دخل الشركة في العام  7.1% 2015مقارنة بـ  4.8%في العام .2014
اما نصيب السهم من األرباح فقد بلغ  0.097مقابل  0.063في العام .2014

2015

2012

0.10

0.46

2013

0.48

صافي األرباح
(مائة ألف دوالر أمريكي)

0.31
2014

المركز المالي للشركة:
ارتفعت قيمة مجموع أصول الشركة في نهاية عام  2015بنسبة  7.3%لتصل الى  6,848,706دوالر أمريكي مقارنة بـ  6,383,013دوالر
أمريكي في نهاية عام  ,2014ويعود هذا االرتفاع بشكل أساسي الى الزيادة في رصيد الذمم المدينة والتي ارتفعت عن العام  2014بنسبة
 12%اضافة الى الزيادة في رصيد النقد والنقد المعادل بنسبة  58.9%عن العام . 2014
وفيما يتعلق بالتزامات الشركة فإنها ارتفعت عن العام  2014بنسبة  ,49.3%ويعود السبب الرئيسي في هذا اإلرتفاع الى حصول الشركة
على تسهيالت سداد افضل من مورديها الرئيسيين بسبب ارتفاع حجم مشترياتها من المواد الخام.
وبلغت قيمة حقوق المساهمين في نهاية عام  2015ما مجموعه  5,724,488دوالر امريكي مقارنة ب  5,630,068دوالرأمريكي في العام
 2014لتشكل ارتفاعا نسبته  1.7%عما كانت عليه في نهاية عام  ,2014مع العلم ان الشركة الوطنية لصناعة الكرتون وزعت أرباحاً
عن العام  2014بنسبة  8%من القيمة اإلسمية للسهم تم صرفها خالل العام  ,2015وبمبلغ اجمالي قيمته  400,000دوالر أمريكي.
كما بلغت القيمة الدفترية للسهم في نهاية عام  2015ما قيمته  1.14دوالر أمريكي مقارن ًة مع  1.13دوالر أمريكي في نهاية العام السابق.
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مؤشرات ربحية الشركة:
بينت مؤشرات الربحيه للعام  2015تحسنا ملموسا مقارنة مع العام  ,2014فقد بلغ العائد على أصول الشركة ( )ROAخالل عام 2015
ما نسبته  ,7.05%في حين أنه بلغ في نهاية العام  2014ما نسبته .4.93%
ومن جهة أخرى فقد بلغ العائد على حقوق المساهمين  8.43%خالل عام  2015مقابل  5.59%خالل عام  ,2014ليشكل ارتفاعا عن
العام .2014
أما العائد على رأس المال المستثمر والذي يقيس العوائد على ما تستثمره الشركة في أصولها الثابتة ورأس مالها العامل سجل تحسنا
ملموسا عن العام السابق ,فبلغ  8.2%للعام  2015مقارنة بـ  5.5%للعام .2014
8.2%

8%

7.8%

8.4%

10%

7%

7%

8%

5.6%

5.5%

4.9%

6%

4%
1.9%

1.7%

1.9%

العائد على اإلستثمار

العائد على األصول

العائد على حقوق المساهمين

2%

0

15
20

14
20

13
20

12
20

هيكل رأس المال:
تعتمد الشركة حالياً على حقوق المساهمين في تمويل أصولها ,وخالل العام  2015لم يكن على الشركة أية قروض تجاه البنوك نتيجة
لعدم وجود انشطة استثمارية كبيره تستدعي إستدانة الشركة ,وستقوم الشركة بتمويل اي مشاريع استثمارية مستقبلية من خالل مزيج
من الديون و حقوق الملكية بما يضمن تخفيض المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للحد األدنى الممكن ,وبما يضمن الحفاظ على
جدوى استثمارات الشركة.

سيولة الشركة:
تعمل الشركة الوطنية لصناعة الكرتون على إدارة رأس مالها العامل بشكل كفؤ بما يضمن لها االحتفاظ وبشكل دائم بتدفقات نقدية كافية
لدعم عملياتها التشغيلية ,كما يضمن االستخدام األمثل لموارد الشركة.
وتحافظ الشركة على معدالت سيولة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل اتجاه مورديها ودائنيها ,كما تمتلك الشركة سياسة منح
ائتمان مدروسة اتجاه زبائنها.
وبالنظر الى كفاءة الشركة في إدارة رأس مالها العامل نجد أن معدل دوران الذمم المدينة خالل عام  2015بلغ  2.7مرة مقابل  2.9مرة
في العام  ,2014ويأتي هذا اإلنخفاض بسبب منح عدد من الزبائن فترات ائتمانية أعلى ,كما بلغ معدل دوران المخزون خالل العام 2015
 11مرة مقارن ًة بـ  10.7مرة في العام .2014
وبلغت التدفقات النقدية للشركة من أنشطتها التشغيلية ما قيمته  620,148دوالر أمريكي مقارنة بـ  448,476دوالر أمريكي حققتها
الشركة خالل العام .2014
وبلغت نسبة السيولة خالل عام  4.2 2015مرة مقارنة بـ  5.6مرة في العام  ,2014كما بلغت نسبة السيولة السريعة  3.7مرة مقابل 4.8
مرة في العام .2014
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التدفقات النقدية التشغيلية

2015

2012

3.67
التدفقات النقدية
التشغيلية

6.7

6.20

(مائة ألف دوالر
أمريكي)

4.48
2013

2014

النفقات الرأسمالية:
تستثمر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون في تطوير خطوط إنتاجها الحالية ورفع قدرتها وكفاءتها التشغيلية ,كما تستثمر في خطوط
إنتاج جديدة بنا ًء على حاجة السوق وبعد استنفاذ الدراسات التي تضمن جدوى أي مشروع جديد تخطط الشركة للدخول فيه.
و خالل السنوات األخيرة ارتقت الشركة الى تطوير خطوط اإلنتاج بما يخدم النمو الذي تسعى الشركة الى تحقيقه من خالل تطوير
خطوط انتاجها القائمة ,و ادخال خطوط انتاج جديدة.
خالل العام  2015بلغت النفقات الرأسمالية الى دخل الشركة قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات واالطفاءات  EBITDAما نسبته .23%

2.65

1.77

50%
23%

% CAPEX/EBITDA

النفقات الرأسمالية (مائة ألف دوالر أمريكي)
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الحوكمة والمسؤولية اإلجتماعية
مقدمة
قام مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكرتون ومن
منطلق الحرص على تطبيق مبدأ حوكمة الشركات والتي
تمثل مدونة قواعد الحوكمة للشركات المساهمة العامة في
فلسطين مرجعاً أساسياً لتطبيقه بانتخاب وتشيكل لجنة
الحوكمة والتدقيق الداخلي من أعضاء المجلس .حيث كان
الهدف من تشكيل هذه اللجنة متابعة المواضيع ذات العالقة
بتطبيق مدونة الحوكمة في الشركة واقتراح اإلجراءات
التصحيحية ومتابعة امتثال الشركة واإلدارة التنفيذية
للقوانين واألنظمة المط ّبقة.
وكانسجام وتناغم مع متطلبات الحوكمة ,قام مجلس اإلدارة
بتشكيل اللجنة التنفيذية وذلك إيماناً منه بأن هذه الخطوة
ستعمل وعملت على تدعيم عنصر الشفافية ,وضمان اتخاذ
القرارات السليمة والموجهة نحو تحقيق أهداف الشركة,
وتحسين وتطوير أدائها ,وضمان التعامل العادل لكافة
األطراف من ذوي العالقة.
أما على الصعيد المجتمعي وإيماناً من الشركة بأن تلعب دوراً
اجتماعياً فاع ً
ال من خالل المساهمة في نهضة ورفعة المجتمع
الفلسطيني ,قامت الشركة في العام  2015بعدة نشاطات
سعت من خاللها إلى دعم مجتمعها بالطرق واإلمكانيات
المتاحة ,وعلى سبيل المثال ال الحصر:
● ●استقبال الرحالت المدرسية من مختلف المدارس
الفلسطينية .لتعريفهم بأهمية الصناعات الفلسطينية
بشكل عام وصناعة التغليف بشكل خاص.
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● ●استقبال طلبة الجامعات الفلسطينية من خالل
مساقات التدريب العملي والمشاريع الفرعية الخاصة
بالمساقات ذات الصلة.
● ●استقبال مشاريع التخرج لدى طلبة الجامعات وإتاحة
الفرصة أمامهم لتطبيق مشاريعهم داخل الشركة.
● ●دعم الجمعيات الخيرية مادياً ومعنوياً ومشاركة
المحتاجين فيها المناسبات واألعياد.
● ●المشاركة الفاعلة في الندوات و ورش العمل التنموية
والتي يتم عقدها من قبل الجهات المعنية.
● ●تقديم الدعم لحمالت المناصرة وحمالت الطرود
الغذائية الموسمية من خالل توفير العلب الكرتونية
المختلفة بشكل مجاني أو بأسعار زهيدة وذلك بهدف
مساعدة الجهات ذات االختصاص على نقل معوناتها.
● ●خلق فرص العمل للكفاءات الفلسطينية والناتج عن
توسيع أعمال واستثمارات الشركة.
وبنا ًء على ما ذكر أعاله من التزام بالشفافية في جميع تعامالت
الشركة ,تم عرض بيانات ومعلومات في هذا الجزء من الكتيب
تهم مساهمينا سواء كانت هذه المعلومات أو 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  2015وهي حسب ما هو موضح أدناه:

االجتماع

تاريخ االنعقاد

األول

2015/03/07

الثاني

2015/04/23

الثالث

2015/06/15

الرابع

2015/09/02

الخامس

2015/10/24

السادس

2015/12/19

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
تم دفع مبلغ  28,996دوالر أمريكي لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خالل العام  2015وذلك بدل أتعاب ومصاريف حضور جلسات
مجلس اإلدارة /اللجنة التنفيذية /لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي /تكليف رئيس أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة بمهام رسمية للشركة
عن العام  2015بمعدل  353دوالر أمريكي عن كل جلسة لكل عضو وفق الجدول التالي ,مع مراعاة أن اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة
الحوكمة والتدقيق الداخلي موضحة في الجزء الخاص بها في هذا الكتيب.
الجدول التالي يبين سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لجلسات المجلس خالل العام  2015حيث يتبين منه أن نسبة الحضور بلغت .90.4%
اإلسم

جلسة 1

جلسة 2

جلسة 3

جلسة 4

جلسة 5

جلسة 6

مهدي المصري
عالء شاهين

6

X

X

X

سام الفقهاء
(محمد بشار) الصيفي

المجموع
(جلسات)

3
6

X

5

أيمن أبوغزالة

6

غالب فارس

6

أمجد أبونبعة

6

مجموع الجلسات 6
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى بأسهم الشركة كما
في :2015/12/31
اسم عضو مجلس اإلدارة

 1السيد مهدي حياتي المصري

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

فلسطيني

 2السيد غالب ساطي فارس

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

 3السيد أمجد خليل أبونبعة

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

فلسطيني

22,880

فلسطيني

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

1,250

 6السيد عالء اسماعيل شاهين

شركة مصانع الزيوت النباتية

فلسطيني

173,001

0

 7السيد محمد بشار الصيفي

نفسه

فلسطيني

92,000

92,000

10,000

لجان مجلس اإلدارة:
أو ً
ال:اللجنة التنفيذية
قر ّر 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 /أيمن حاتم أبوغزالة (رئيس ومقرر اللجنة)
● ●السيد /سام عبد القادر الفقهاء
● ●السيد« /محمد بشار» الصيفي
● ●السيد /غالب ساطي فارس
اجتماعات اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية ثالثة اجتماعات خالل العام  2015حسب ما هو موضح أدناه:

االجتماع

تاريخ االنعقاد

األول

2015/02/01

الثاني

2015/05/18

الثالث

2015/12/02

ثاني ًا :لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي
قر ّر مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم ( )2014/4بتاريخ  2014/9/27تشكيل لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي بهدف متابعة المواضيع
ذات العالقة بتطبيق مد ّونة 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 التنفيذية للقوانين واألنظمة المط ّبقة.
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رئيس وأعضاء لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي:

● ●السيد /مهدي حياتي المصري (رئيس ومقرر اللجنة)
● ●السيد /عالء اسماعيل شاهين
● ●السيد/أمجد عبد الحميد أبونبعة
اجتماعات لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي:

عقدت لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي اجتماع واحد خالل العام  2015وكان هذا االجتماع بتاريخ .2015/07/9

الشؤون االدارية
الهيكل التنظيمي
مجلس االدارة
اللجنة التنفيذية
المستشارون
المدير العام

لجنة الحوكمة والتدقيق
الداخلي

(م.غالب فارس)

مديرة مكتب المدير العام
(هديل أبوكشك)

وحدة تطوير األعمال
(لجنة تطوير األعمال)

وحدة تأكيد الجودة
(م .فادي أبوباشا)

دائرة الشؤون
اإلدارية والمالية

دائرة التسويق
والمبيعات

دائرة المصنع

دائرة التوريدات

(حكمت وني)

(أمين زيدان)

(م.سعد أبوزنط)

(محمد بدارنة)
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اإلدارة
التنفيذية
السيد  /غالب فارس
عضو مجلس إدارة
منتدب

السيدة /هديل أبوكشك
مديرة مكتب المدير
العام

السيد /حكمت وني
ق.أ مدير دائرة الشؤون
اإلدارية والمالية

تم انتداب السيد /فارس كعضو
مجلس إدارة منتدب في الشركة
منذ شهر( )2012/5ويعمل منذ
انتدابه على تنفيذ استراتيجيات
وسياسات وأهداف الشركة
وترجمتها إلى خطط وبرامج
طويلة وقصيرة األجل واإلشراف
على تنفيذها بشكل ينسجم مع
رؤية ورسالة الشركة ويحقق
أداء أكثر فاعلية وكفاءة وتميز,
وكذلك االشراف على تطبيق
األنظمة واإلجراءات المالية
واإلدارية والقرارات المتخذة
من قبل مجلس اإلدارة ,كما
يعمل على تزويد مجلس اإلدارة
واللجان المنبثقة عنه بأية
بيانات أو تقارير ذات العالقة
لمساعدتهم في القيام بأعمالهم
باإلضافة الى تنمية عالقة
الشركة مع الجهات الخارجية.

تعمل على تنسيق الشؤون
ذات العالقة بمكتب المدير
العام وتنظيم وترتيب
مواعيده ولقاءاته  ,كما
تعمل على صياغة محاضر
االجتماعات الخاصة
بالشركة وتنظيم ومتابعة
المراسالت الصادرة
والواردة مع الجهات المعنية

يعمل على مراجعة ومراقبة
اإلجراءات المالية واإلدارية
للشركة وإعداد التقارير
المالية والمحاسبية بشكل
دوري وكذلك القيام
باإلفصاحات عن البيانات
المالية للجهات المختصة,
وإدارة شؤون المساهمين,
وتنسيق العالقة مع
المستشار القانوني
والضريبي للشركة.

السيد /فارس حاصل على
درجة البكالوريس في الهندسة
الصناعية وشهادة المدير
المعتمد( )ICMويعمل أيضاً
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.
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السيدة /أبوكشك حاصلة
على درجة البكالوريس في
اللغة االنجليزية وآدابها
ولديها خبرة سابقة في
إدارة المكاتب والترجمة في
شركات عدة في فلسطين.

السيد /وني حاصل على
درجة البكالوريس في
المحاسبة ولديه خبرة
واسعة في مجال المحاسبة
وشغل عدة مناصب في
كبرى الشركات الفلسطينية.

السيد /سعد أبوزنط
مدير دائرة المصنع

السيد  /محمد بدارنة
مدير دائرة التوريدات

السيد /أمين زيدان
مدير دائرة التسويق
والمبيعات

السيد  /فادي أبوباشا
مسؤول وحدة تأكيد
الجودة

يعمل على إدارة االنتاج
والوحدات اإلدارية
المرتبطة مباشر ًة بدائرة
المصنع واالشراف عليها,
كما يعمل على متابعة إعداد
الخطط ذات العالقة التي
تهدف الى السيطرة على
تكاليف االنتاج والتقليل
منها قدر االمكان.

يعمل على إدارة المشتريات
والشؤون اللوجستية في
الشركة ابتدا ًء بالتخطيط
والتنظيم وانتها ًء بالتنفيذ
بشكل يضمن الفعالية
والكفاءة في هذه العمليات.

يعمل على رسم سياسات
البيع والتسويق وإعداد
التقارير ذات العالقة بشكل
دوري ,كما يعمل على
إعداد الخطط التسويقية
والدعائية لمنتجات الشركة
الهادفة الى رفع الحصة
السوقية للشركة في األسواق
المستهدفة ,وتزويد اإلدارة
بتقارير عن الوضع التنافسي
في األسواق المستهدفة.

يعمل على تنفيذ السياسات
والخطط واألنظمة
واإلجراءات ذات العالقة
بعمل وحدة تأكيد الجودة,
والتأكد من إجراءات الرقابة
ومطابقة المنتجات لمعايير
الجودة المطلوبة.

السيد  /بدارنة حاصل
على درجة البكالوريس
في نظم المعلومات
اإلدارية واللوجستيات
ولديه خبرة في عمليات
الشراء واللوجستيات في
دولة اإلمارات العربية
المتحدة وشركات كبرى في
فلسطين.

السيد /أبوزنط حاصل
على درجة الماجستير في
اإلدارة الهندسية ولديه
خبرة في مجال الصناعات
الورقية والتغليف وعضو
في لجنة المواصفات
والمقاييس الفلسطينية
الخاصة بالورق والكرتون.

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

السيد /أبوباشا 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  2015/12/31عدد  52موظف مقابل  47موظفا في ,2014/12/31

موزعين حسب مؤهالتهم العلمية على النحو التالي:
المؤهل العلمي

2014

2015

دكتوراه

-----

-----

1

1

12

18

8

8

15

15

أقل من توجيهي

11

10

المجموع

47

52

ماجستير

بكالوريس
دبلوم

ثانوية عامة

التقرير السـنوي 2015

27

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية :
بلغ مجموع ما تم صرفه خالل عام  2015على هذا المحور  460,300دوالر أمريكي ,حيث أن المبلغ يشمل ما تقاضاه المدير العام
(عضو مجلس اإلدارة المنتدب) والبالغ  39,785دوالر 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 داخلياً وخارجياً:
اسم الدورة

عدد الموظفين المستفيدين

نهج العمليات

8

التوثيق

11

أهداف الجودة

11

آليات قياس رضى الزبائن

10

برمجة كهربائية ()PLC

1

معايير المحاسبة الدولية

1

اآليزو 9001:2015

2

السالمة العامة

1

االتصال االلكتروني

1

أدوات التسويق والدعاية التكنولوجية

3

القضايا واإلجراءات القانونية
تظهر الشركة كم ّدعى عليها في قضايا مقامة ضدها بمبلغ  23,871دوالر أمريكي ,إ ّال أن المستشار القانوني للشركة 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.
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مساهمي الشركة
أداء السهم:
بلغ سعر سهم الشركة الوطنية لصناعة الكرتون في نهاية عام  2015ما قيمته  1.01دوالر أمريكي.
وقد حقق سهم الشركة الوطنية لصناعة الكرتون ارباحاً 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

2011

2012

2013

2014

2015

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

القيمة اإلسمية للسهم (دوالر أمريكي)

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

القيمة الدفترية للسهم

1.07

1.09

1.15

1.13

1.14

القيمة السوقية للسهم

0.69

0.55

0.91

1.01

1.01

3,450,000

2,750,000

4,550,000

5,050,000

5,050,000

0.64

0.50

0.79

0.90

0.88

عدد األسهم المكتتب بها

القيمة السوقية لحقوق المساهمين (دوالر أمريكي)
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية
مؤشرات التداول
عدد األسهم المتداولة

2,117,127

1,225,571

1,245,109

899,998

369,260

عدد المساهمين

815

789

772

729

750

عدد جلسات التداول خالل العام

133

103

130

115

76

عدد العقود

1218

374

664

416

236

أعلى سعر إغالق

1.02

0.72

0.93

1.05

1.09

أدنى سعر إغالق

0.41

0.50

0.57

0.87

0.91

42.3%

24.5%

24.9%

18.0%

7.4%

معدل دوران السهم
مؤشرات عوائد السهم
نصيب السهم من األرباح ()EPS

0.005

0.021

0.092

0.063

0.097

القيمة السوقية الى العائد

138.0

26.19

9.9

16.0

10.4

0.7%

3.8%

10.1%

6.2%

9.6%

التوزيعات السنوية (دوالر للسهم)

-

0.05

0.06

0.08

0.08

عائد التوزيعات ()Dividend Yield

-

9.1%

6.6%

7.9%

7.9%

نسبة التوزيعات المدفوعة
()Dividend Pay-out Ratio

-

238.1%

65.2%

127.0%

82.5%

()Price Earnings Ratio

معدل عائد السهم ()Earnings yield
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كبار المساهمين:
الكشف أدناه يبين المساهمين الرئيسيين في الشركة وعدد أسهمهم كما في :2015/12/31
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

92,000

1.84

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

عبد اهلل محمد رضا حجاب

51,000

1.02

المساهمون والتداول على سهم الشركة:
بلغ عدد مساهمي الشركة  750مساهم كما في  ,2015/12/31مقابل  729مساهم كما في  ,2014/12/31وكان حجم التداول على
أسهم الشركة في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل العام  2015كما يلي:
عدد األسهم المتداولة

369,260

قيمة األسهم المتداولة (دوالر)

372,437

عدد العقود المنفذة

236

أعلى سعر تداول 2015

$ 1.09

أدنى سعر تداول 2015

$ 0.91

معدل دوران السهم

% 7.38

سعر اإلفتتاح 2015

$ 1.01

سعر اإلغالق 2015

$ 1.01

توزيع المساهمين حسب الفئات:
نسبة مساهمتهم

عدد األسهم

فئة المساهمة

 100سهم فأقل

122

% 0.16

7,974

 101وحتى  500سهم

240

% 1.4

69,969

 501وحتى  1,000سهم

106

% 1.73

86,671

 1,001وحتى  5,000سهم

200

% 9.24

461,854

 5,001وحتى  10,000سهم

36

% 5.56

277,874

 10,001وحتى  50,000سهم

37

% 16.33

816,274

 50,001وحتى  100,000سهم

5

% 7.19

359,749

 100,001سهم فأكثر

4

% 58.39

2,919,635

750

100%

5,000,000

المجموع
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عدد المساهمين

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 ارسال رسائل نص ّية عبر األجهزة المحمولة.
●يتم وضع التقرير السنوي لدى قسم المساهمين في المركز الرئيسي للشركة.

المسائل التي أحيلت للتصويت من قبل المساهمين:
تم في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ  2015/4/23مناقشة واقرار البنود التالية بإجماع الحاضرين:
•
•
•
•
•
•
•

•تقريــر مجلــس اإلدارة عــن العام المالي .2014
•تقريــر مدققــي حســابات الشــركة عن الفترة الماليــة المنتهية في .2014/12/31
•البيانــات الماليــة للشــركة للفتــرة الماليــة المنتهية في .2014/12/31
•إبــراء ذمــة مجلــس االدارة عن الســنة المنتهية .2014/12/31
•إنتخــاب مجلــس إدارة جديــد للفتــرة .2019 - 2015
•إنتخاب مدققي حســابات الشــركة للعام .2015
•توزيع أرباح نقدية على المســاهمين بنســبة  %8من القيمة اإلســمية للســهم.

موعد اجتماع الهيئة العامة العادية:
سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة للعام  2015خالل النصف الثاني من شهر نيسان للعام .2016
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
القوائم المالية
 31كانون األول 2015
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إرنست ويونغ
صندوق بريد 1373
الطابق السابع
مبنى باديكو هاوس  -الماصيون
رام هللا – فلسطين

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

ب

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  2015وقائمة 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 مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استنادا إلى تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفقاا للمعاايير الدولياة للتادقيق ،وتتطلا
منااا هااذه المعااايير ا لتازام بقواعااد الساالوك المهنااي وتخطاايط وتنميااذ أعمااال التاادقيق للحصااول علااى تأكيااد معقااول بااأن القاوائم الماليااة
خالية من األخطاء الجوهرية.

يتضاامن الت اادقيق القي ااام ب اااجراءات للحص ااول علااى أدل ااة مؤي اادة للمب ااالغ واإليض اااحات ال اواردة ف ااي القا اوائم المالي ااة .إن إختي ااار تل ااك
اإلجراءات يستند الى اجتهاد مدقق الحسابات بماا فاي ذلاك تقيايم مخااطر األخطااء الجوهرياة فاي القاوائم المالياة ساواء الناتجاة عان
اإلحتيااال او الخطااأ .عنااد تقياايم ماادقق الحسااابات للمخاااطر يأخااذ فااي اإلعتبااار نظااام الرقابااة الداخلي اة للمنشااأة ذي الصاالة بإعااداد
وعاارا القاوائم الماليااة بصااورة عادلااة وذلااك لتصااميم إجاراءات تاادقيق مالئمااة للظااروي ولاايس بهاادي ابااداء رأي حااول ماادى فعاليااة
نظاام الرقاباة الداخلياة للمنشاأة .يتضاامن التادقيق كااذلك تقيايم مالءمااة السياساات المحاساابية المطبقاة ومعقوليااة التقاديرات المحاساابية
التي قامت بها اإلدارة ،إضافة إلى تقييم العرا العام للقوائم المالية.
في اعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسا إلبداء الرأي.
الـــرأي

فااي رأينااا إن القاوائم الماليااة تظهاار بعدالااة ،ماان كافااة الناواحي الجوهريااة ،المركااز المااالي للشااركة كمااا فااي  31كااانون األول 2015
وأداءها 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

 29آذار 2016
رام اهلل  -فلسطين

عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي
 31كانون األول 2015

إيضاح

2015

دو ر أمريكي

2014

دو ر أمريكي

الموجودات
موجودات غير متداولة
عقارات وآ ت ومعدات
موجودات مالية متوفرة للبيع

3
4

2.095.822
761.763

2.138.179
817.185

موجودات متداولة
بضاعة
ذمم مدينة
موجودات متداولة أخرى
النقد والنقد المعادل

5
6
7
8

484.000
2.509.793
232.300

509.346
2.233.461
203.292
481.550

مجموع الموجودات

6.848.706

6.383.013

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
إحتياطي إجباري

5.000.000
235.760

5.000.000
187.488

5.724.488

5.630.068

9
10
4
2

إحتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
أرباح مدورة
صافي حقوق الملكية

مطلوبات غير متداولة
مخصص تعويا نهاية الخدمة

12

مطلوبات متداولة
ذمم دائنة
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات متداولة أخرى

13
14
15

مجموع المطلوبات

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

2.857.585

765.028
3.991.121

()67.528
4.214
552.042

164.799
164.799

()75.014
517.594

142.120
142.120

742.212
65.651
151.556
1.124.218

752.945

959.419

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزء من هذه القوائم المالية.
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3.427.649

415.015
95.427
100.383

6.848.706

1

2.955.364

610.825
6.383.013

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2015
2015

2014

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

المبيعات

16

6.796.374

6.505.176

كلمة المبيعات

17

()5.478.666

()5.191.522

1.317.708

1.313.654

مصاريي بيع وتوزيع

18

()350.620

()349.134

مصاريي إدارية وعامة

19

()348.375

()299.538

618.713

664.982

إيضاح

مجمل الربح

أخرى
أرباح محمظة الموجودات المالية المتوفرة للبيع

20

58.106

203.131

مصاريي أخرى

21

()116.938

()381.089

إيرادات أخرى

22

18.879

2.917

578.760

489.941

()96.040

()175.277

482.720

314.664

0.097

0.063

ربح السنة قبل الضريبة
مصروي ضريبة الدخل

14

ربح السنة
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

23

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 2015
2015

دو ر أمريكي
ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى
بنود سيتم إعادة تصنيمها إلى قائمة الدخل في فترات حقة:
التغير في القيمة العادلة
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
مجموع بنود الدخل الشامل األخرى

482.720

7.486
4.214

()140.155
-

494.420

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

3
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دو ر أمريكي
314.664

11.700

صافي الدخل الشامل للسنة

2014

()140.155
174.509

الرصيد كما في  31كانون األول 2014

صافي الدخل الشامل للسنة
المحول إلى ا حتياطي اإلجباري
أرباح نقدية موزعة (إيضاح )11

2014
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2014
ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى

الرصيد كما في  31كانون األول 2015

صافي الدخل الشامل للسنة
المحول إلى ا حتياطي اإلجباري
أرباح نقدية موزعة (إيضاح )11

2015
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2015
ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2015

-

187.488

31.466
-

156.022
-

235.760

48.272
-

187.488
-

دو ر أمريكي

احتياطي
إجباري

()75.014

()140.155
-

65.141
()140.155

()67.528

7.486
-

()75.014
7.486

دو ر أمريكي

احتياطي موجودات
مالية متوفرة للبيع

-

-

-

4.214

4.214
-

4.214

دو ر أمريكي

فروقات ترجمة
عمالت أجنبية

4

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

5.000.000

-

5.000.000
-

5.000.000

5.000.000
-

دو ر أمريكي

رأس المال
المدفوع

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة

517.594

534.396
314.664
-

5.630.068

5.755.559
314.664
()140.155

314.664
()31.466
()300.000

552.042

174.509
()300.000

5.724.488

482.720
()48.272
()400.000

494.420
()400.000

517.594
482.720
-

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

5.630.068
482.720
11.700

أرباح
مدورة

صافي حقوق
الملكية
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2015

2015

إيضاح

أنشطة التشغيل

دو ر أمريكي

2014

دو ر أمريكي

ربح السنة قبل الضريبة

578.760

489.941

استهالك عقارات وا ت ومعدات

162.156
()10.657
23.476
50.328
27.029

165.495
1.813
4.685
29.867

798.713

394.708

()301.229
()24.982
()54.649
327.197
5.682

192.054
()48.921
()83.425

تعديالت:

(أرباح) خسائر بيع عقارات وآ ت ومعدات

مخصص ذمم متدنية القيمة

مخصص بضاعة تالمة ومتقادمة

مخصص تعويا نهاية الخدمة
أرباح محمظة الموجودات المالية المتوفرة للبيع
بنود أخرى غير نقدية

()58.106
25.727

التغير في رأس المال العامل

الذمم المدينة

البضاعة

الموجودات المتداولة األخرى

الذمم الدائنة

المطلوبات المتداولة األخرى

صافي النقد من أنشطة التشغيل

()126.071
()4.513
620.148

شراء موجودات مالية متوفرة للبيع

-

دفعات ضريبة الدخل

دفعات تعويا نهاية الخدمة

أنشطة اإلستثمار

()203.131
()93.962

176.718
()5.757

()167.711
()9.190
448.476
()806.125

صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة االستثمار

69.996
()134.342
28.819
53.041
17.514

758.703
()265.225
23.169
58.900

أنشطة التمويل
أرباح نقدية موزعة
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

()354.509
()354.509

()279.843

283.153

()61.945

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

325

بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
شراء عقارات وآ ت ومعدات

بيع عقارات وآ ت ومعدات
عوائد توزيعات أسهم

الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

8

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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()279.843
-

481.550

543.495

765.028

481.550

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

5

()230.578

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

 31كانون األول 2015
.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 مراق

الشركات في فلسطين تحت رقم (.)562600379

يتركز نشاط الشركة الرئيسي في عملية استيراد ألواح الكرتون الخاام ومعالجته وتحويله إلى عل

وتسويقها في فلسطين.

كرتون جاهزة لالستعمال

تم إقرار القوائم المالية للشركة كما في  31كانون األول  2015من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  29آذار .2016
1.2

أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
تمثل عملة الشيقل اإلسرائيلي عملة األساس للشركة ويتم إظهار القوائم المالية بعملة الدو ر ا مريكي.
تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ الكلمة التاريخية باستثناء الموجودات المالية المتوفرة للبيع والتي تظهر بالقيمة العادلة في تاريخ
القوائم المالية.

 2.2عملة إعداد القوائم المالية
قامت الشركة في بداية العام بتغيير عملة األساس ،وهي عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تعمل بها الشركة ،من الدو ر
األمريكي إلى الشيقل اإلسرائيلي كونها العملة التي تتم بها معظم مبيعات الشركة ،باإلضافة إلى كونها عملة معظم التدفقات

النقدية من التشغيل.

ألغراا إعداد القوائم المالية بعملة الدو ر األمريكي ،تم تحويل بنود الموجودات والمطلوبات من عملة الشيقل اإلسرائيلي إلى

عملة الدو ر األمريكي وفقا ألسعار الصري السائدة في تاريخ القوائم المالية وتم تحويل بنود حقوق الملكية بإستخدام أسعار

الصري التاريخية .وكذلك تم تحويل بنود قائمة الدخل بإستخدام معدل أسعار الصري خالل السنة .تم إظهار فروقات ترجمة

عمالت أجنبية في بند مستقل ضمن حقوق الملكية.
3.2

التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية للشركة كانت متمقة مع تلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية كما في

 31كانون األول  2014باستثناء قيام الشركة بتطبيق بعا التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية والتي أصبحت نافذة
الممعول للسنوات المالية إبتداء من أول من تموز  ،2014لم ينتج عن تطبيق التعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )13قياس القيمة العادلة ( -تعديالت)

يتم تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي ويوضح أن إستثناء المحمظة في معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )13يمكن تطبيقه ليس فقط

على الموجودات والمطلوبات المالية ،ولكن أيضا لعقود أخرى ضمن نطاق معيار التقارير المالية الدولي رقم (.)9

6
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معيار المحاسبة الدولي رقم ( )24معامالت مع جهات ذات العالقة ( -تعديالت)

يوضاح هاذا التعاديل باأن منشاأة اإلدارة (منشااأة تاوفر خادمات إدارة شاؤون الماوظمين الرئيسااين) تعتبار مان الجهاات ذات العالقاة لغيااات
اإلفصاااح عاان المعااامالت مااع جهااات ذات العالقااة .وباإلضااافة إلااى ذلااك ،يج ا

خدمات منشأة اإلدارة .يتم تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي.

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعا المعايير والتعديالت والتي

اإلفصاااح عاان المصاااريي التااي تكباادتها الشااركة لقاااء

ت ازل غير نافذة الممعول ولم يتم تبنيها بعد من قبل الشركة.

إن المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكون لتطبيقها ،عند سريان ممعولها ،أثر على المركز أو األداء المالي أو حول

افصاحات القوائم المالية للشركة .سيتم تطبيق هذه المعيار عندما يصبح نافدة الممعول.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15ا يرادات من العقود مع العمالء

ينشئ هذا المعيار نموذج من خمس خطوات يتم تطبيقها لإليرادات من العقود مع العمالء .وفقا لهذا المعيار ،فإن اإليراد يعكس
المقابل المالي الذي تتوقعه المنشأة وذلك نتيجة لتقديمها للعمالء أية خدمات أو سلع .تزود مبادئ هذا المعيار طريقة أكثر انتظاما

للقياس وا عتراي باإليرادات.

سيصبح هذا المعيار نافذ الممعول للسنوات المالية التي تبدأ في  1كانون الثاني  2018مع السماح بالتطبيق المبكر .تعمل الشركة

حاليا على تحديد أثر تطبيق هذا المعيار على قوائمها المالية وتتوقع بأن تقوم بتطبيقه عندما يصبح نافذ الممعول.

معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )9األدوات المالية  -تصنيي وقياس الموجودات المالية

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية خاالل العاام بإصادار معياار التقاارير المالياة الادولي رقام (" )9ا دوات المالياة" بجمياع مراحلاه

ليكون باديال عان معياار المحاسابة الادولي رقام (" )39تصانيي وقيااس ا دوات المالياة" وكافاة ا صادارات الساابقة لمعياار التقاارير

الماليااة الدوليااة رقاام ( .)9يبااين هااذا المعيااار متطلبااات جدياادة لتصاانيي وقياااس وتاادني قيمااة ا دوات الماليااة ،ومحاساابة التحااوط.

سيصبح هذا المعيار نافذ الممعول للسنوات المالية التي تبدأ في  1كانون الثاني .2018
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عرا القوائم المالية ( -تعديالت)

ان التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (" )1عرا القوائم المالية" توضح بد

المحاسبية لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )1كما يلي:


متطلبات ا همية النسبية في معيار المحاسبة الدولي رقم (.)1



امكانية تصنيي بنود موجودة في قائمة الدخل والدخل الشامل وقائمة المركز المالي.

من التغيير الجوهري المتطلبات

عرا المالحظات على القوائم المالية.



المرونة في ترتي



عرا بنود الدخل الشامل األخرى الناتجة عن ا ستثمارات التي تتبع طريقة حقوق الملكية أو المشاريع المشتركة يتم كبند

واحد.

يتوقع أن تؤثر هذه التعديالت على المركز المالي أو األداء المالي للشركة.

تتوقع الشركة أن يكون لهذه التعديالت أثر جوهري

على ايضاحات القوائم المالية للشركة .يتم تطبيق هذه المعايير اعتبا ار من  1كانون الثاني  ،2016مع السماح بالتطبيق المبكر.
األسس والتقديرات

إن إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطل

استخدام عدة تقديرات وافتراضات محاسبية تؤثر على مبالغ

اإليرادات والمصاريي والموجودات والمطلوبات وعرا اإللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية .نظ ار ستخدام هذه

التقديرات واإلفتراضات ،قد تختلي النتائج المعلية عن التقديرات ،وقد يستدعي ذلك تعديل القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات

في المستقبل.
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فيما يلي تماصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة:
مخصص ذمم متدنية القيمة
تقدم الشركة خدماتها للعمالء ضمن شروط تسهيالت 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 تخميا

القيمة الدفترية للمخزون ،إن لزم األمر.

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

مخصص ضريبة الدخل
تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبلغ مخصص ضريبة الدخل .تعتقد إدارة الشركة بأن هذه التقديرات وا فتراضات

معقولة.

القيمة العادلة لألدوات المالية
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي والتي

يمكن الحصول على قيمتها

العادلة من أسواق مالية نشطة  ،من خالل طرق مناسبة للتقييم تشمل التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة .يتم الحصول على

مدخالت التقييم من خالل أسواق يمكن مالحظتها إن أمكن ،وحين

يكون من المناس

اإلعتماد على هذه المدخالت يتم

اعتماد درجة من التقديرات واإلفتراضات لتحديد القيمة العادلة .تشمل هذه اإلفتراضات عوامل تخص المدخالت التي يتم

اإلعتماد عليها في تحديد القيمة العادلة كمخاطر السيولة ومخاطر ا ئتمان والتقلبات األخرى .قد تؤثر التغيرات في اإلفتراضات
على مبالغ القيمة العادلة للموجودات المالية الظاهرة في القوائم المالية.
ملخص ألهم السياسات المحاسبية
إيرادات المبيعات
تتحقق إيرادات المبيعات عند انتقال منافع ومخاطر ملكية البضاعة المباعة للمشتري ،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.

تتحقق إيرادات أرباح األسهم عند نشوء حق إلستالمها.
المصاريف
يتم تحقق المصاريي وفقا لمبدأ اإلستحقاق.
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تصنيف البنود المتداولة وغير المتداولة
تقوم الشركة بعرا الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيمها كمتداولة أو غير متداولة .تكون

الموجودات متداولة في الحا ت التالية:


من المتوقع أن تتحقق أو تهدي إلى بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية



محتمظ بها لغرا المتاجرة



من المتوقع أن تتحقق خالل فترة اثني عشر شه ار بعد تاريخ القوائم المالية



النقد والنقد المعادل باستثناء النقد المقيد ألغراا التبادل أو المستخدم لتقسيط مطلوبات

بعد تاريخ القوائم المالية

تقل عن فترة اثني عشر شه ار

أما باقي الموجودات األخرى فيتم تصنيمها موجودات غير متداولة.
تكون المطلوبات متداولة في الحا ت التالية:


من المتوقع تسديدها ضمن دورة التشغيل العادية



محتمظ بها لغرا المتاجرة



مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شه ار بعد تاريخ القوائم المالية



يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات بمدة

المطلوبات األخرى فيتم تصنيمها مطلوبات غير متداولة.

تتجاوز اثني عشر شه ار بعد تاريخ القوائم المالية أما باقي

يتم تصنيي الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.
ضريبة الدخل
تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقا لقانون ضريبة الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )12والذي يقتضي
ا عتراي بالمروقات الزمنية المؤقتة ،كما بتاريخ القوائم المالية ،كضرائ

مؤجلة.

يمثل مصروي ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي تم احتسابها بناء على الربح الضريبي للشركة .قد يختلي الربح الضريبي
عن الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية بسب

إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو مصاريي

من ضريبة الدخل .إن مثل هذه اإليرادات /المصاريي قد تكون خاضعة /يمكن تنزيلها في السنوات الالحقة.
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يمكن تنزيلها

عقارات وآالت ومعدات
تظهر العقارات واآل ت والمعدات بالكلمة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدت .تشمل كلمة العقارات
واآل ت والمعدات الكلمة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات العقارات واآل ت والمعدات ومصاريي التمويل للمشاريع اإلنشائية

طويلة األجل اذا تحققت شروط ا عتراي .يتم إثبات جميع النمقات األخرى في قائمة الدخل عند تحققها.

األراضي .يتم احتسا

ا ستهالك بإستخدام طريقة القسط الثابت وفقا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:

يتم استهالك

العمر اإلنتاجي
(سنوات)
50

إنشاءات ومباني

15-7

آ ت ومعدات

أثاث وأجهزة مكتبية

10-5

آليات وسيارات

7-5

لوازم طباعة
يتم شط

3

أي بند من العقارات واآل ت والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منمعة إقتصادية

متوقعة من استخدام للبند أو التخلص منه .يتم قيد أي ربح او خسارة ناتجة عن شط
التخلص وصافي القيمة الدفترية للبند ،في قائمة الدخل.

البند ،والذي يمثل المرق بين العائد من

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

يتم قيد الموجودات المالية المتوفرة للبيع عند الشراء بالقيمة العادلة مضافا إليها مصاريي ا قتناء.
يتم قيد عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ الصمقة وهو تاريخ ا لتزام بشراء أو بيع الموجودات المالية.

إن عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية هي تلك التي يتم فيها تحويل الموجودات المالية خالل المترة المحددة وفقا

للقوانين أو وفقا لما هو متعاري عليه في أنظمة السوق.

إن أدوات الملكية المصنمة كموجودات مالية متوفرة للبيع هي تلك التي لم يتم تصنيمها كموجودات مالية للمتاجرة .حقا لإلثبات

المبدئي ،يعاد تقييم الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة ويتم قيد األرباح أو الخسائر غير
المحققة كبند من بنود الدخل الشامل األخرى في حسا

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 إلستالمها.
يتم إدراج الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالكلمة 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 بالكلمة المطمأة ،يمثل التدني المرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة بمعدل



أدوات الملكية المصنمة كموجودات مالية متوفرة للبيع – يتضمن الدليل الموضوعي انخماا القيمة الجوهري أو طويل

المائدة المعلي األصلي.

األمد .يتم قياس جوهرية اإلنخماا بالرجوع إلى الكلمة األصلية لالستثمار ،ويتم قياس طول أمد ا نخماا بالرجوع إلى

المترة التي انخمضت خاللها القيمة العادلة عن القيمة األصلية .يمثل التدني المرق بين الكلمة األصلية والقيمة العادلة،

بعد تنزيل أية خسارة تدني معتري بها سابقا ضمن قائمة الدخل.


أدوات الدين المصنمة كموجودات مالية متوفرة للبيع – يمثل التدني المرق بين الكلمة المطمأة والقيمة العادلة ،بعد تنزيل
أية خسارة تدني معتري بها سابقا ضمن قائمة الدخل.

القيمة العادلة لألدوات المالية
إن أسعار اإلغالق بتاريخ القوائم المالية في أسواق مالية نشطة تمثل القيمة العادلة لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية.
يتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للمائدة بناء على التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام نمس أسعار المائدة لبنود
تحمل نمس الشروط وصمات المخاطر.

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات غير المدرجة في أسواق مالية بالرجوع إلى القيمة السوقية ستثمارات

مماثلة أو وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة.
قياس القيمة العادلة

يتم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية في تاريخ القوائم المالية .القيمة العادلة هي المقابل المالي لبيع أصل أو سداد التزام وذلاك

من خالل عملية منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس .يعتمد قياس القيماة العادلاة علاى فرضاية بياع الموجاودات او

سداد ا لتزامات إما في:
-

سوق رئيسي للموجودات أو المطلوبات.
السوق الرئيسي ،في سوق أكثر مالئمة للموجودات والمطلوبات.

-

أو في حال غيا

يج

أن يكون للشركة القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.

يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام المرضيات التي سيستخدمها المشاركين عند تسعير الموجودات
وا لتزامات ،على فرا ان المشاركين في السوق هدفهم تحقيق منافع اقتصادية.
تستخدم الشركة أسالي التقييم المناسبة حس الظروي التي توفر معلومات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك من خالل زيادة
استخدام معطيات ذات صلة يمكن مالحظتها والتقليل من استخدام المعطيات التي يمكن مالحظتها.
جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة المصرح عنها في القوائم المالية تصني ضمن هرم القيمة العادلة ،كما
هو موضح أدناه:
المستوى ا ول :باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تماما في أسواق مالية نشطة.
المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :باستخدام معطيات

تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
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في نهاية كل فترة ماليه تحدد الشركة فيما إذا كانت هنالك عمليات نقل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة
تقييم التصنيي (استنادا إلى أقل مستوى معطيات له اثر جوهري على قياس القيمة العادلة ككل) للموجودات والمطلوبات و التي
يتم ا عتراي 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 بالكلمة ،باستخدام طريقة المتوسط المرجح ،أو القيمة المتوقع تحقيقها أيهما أقل .تمثل الكلمة كافة النمقات

التي تتكبدها الشركة من أجل إيصال المواد إلى حالتها وموقعها لتكون جاهزة لإلستخدام.
ذمم مدينة
يتم قيد الذمم المدينة حس

المبلغ األصلي للماتورة بعد تنزيل أي مخصص للذمم متدنية القيمة .يتم احتسا

متدنية القيمة عندما يصبح من غير المرجح تحصيل كامل أو جزء من مبلغ هذه الديون .تشط

وجود إمكانية لتحصيلها.

مخصص الذمم

الديون المعدومة عند عدم

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 ثالثة أشهر أو أقل ،بعد تنزيل حسابات الجاري مدين القائمة.
ذمم دائنة ومستحقات

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

مخصصات عندما يترت

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

يمثل الشيقل اإلسرائيلي عملة األساس للشركة .يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الشيقل اإلسرائيلي خالل

السنة إلى الشيقل اإلسرائيلي وفقا ألسعار الصري كما في تاريخ المعاملة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي
تستحق القبا أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية السنة إلى الشيقل اإلسرائيلي وفقا ألسعار الصري كما في تاريخ القوائم
المالية .تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة في قائمة الدخل.
ألغراا إعداد القوائم المالية بعملة الدو ر األمريكي  ،تم تحويل بنود الموجودات والمطلوبات من عملة الشيقل اإلسرائيلي إلى

عملة الدو ر األمريكي وفقا ألسعار الصري السائدة في تاريخ القوائم المالية وتم تحويل بنود حقوق الملكية باستخدام أسعار

الصري التاريخية ،كما تم تحويل بنود قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل باستخدام معدل أسعار الصري خالل السنة .تظهر

فروقات ترجمة العمالت األجنبية في بند مستقل ضمن حقوق الملكية.

12
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الربح لكل سهم
يتم إحتسا

الحصة األساسية للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة على المعدل

يتم إحتسا

الحصة المخمضة للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة (بعد تنزيل الموائد

المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام.

المتعلقة باألسهم الممتازة القابلة للتحويل) على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافا إليه المعدل المرجح لعدد

األسهم العادية التي كان يج

إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.

13
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784.396

-

-

-

-

-

784.396

783.127
1.269

دو ر أمريكي

أراضي

515.238

345.099

463

-

19.465

325.171

860.337

826.099
33.008
1.230

دو ر أمريكي

إنشاءات
ومباني

600.033

1.289.651

1.732

()35.943

85.683

1.238.179

1.889.684

1.904.430
18.988
()36.773
3.039

دو ر أمريكي

آ ت
ومعدات

30.992

138.356

171

110.110

135.767

187

-

23.757

125.662

245.877

229.609
46.823
()30.872
317

دو ر أمريكي

آليات وسيارات

()13.823

7.610

130.559

169.348

159.242
9.880
226

دو ر أمريكي

أثاث وأجهزة
مكتبية

55.053

388.297

2.095.822

2.297.170

501

14

تم خالل عام  2015تحميل مبلغ  126.479دو ر أمريكي من مصروي ا ستهالك إلى حسا

كلمة المبيعات.

3.054

()14

()49.780

25.641

2.181.740

4.392.992

162.156

362.169

443.350

417.412
25.643
()297
592

دو ر أمريكي

المجموع

4.319.919
134.342
()67.942
6.673

دو ر أمريكي

لوازم
طباعة

بلغت قيمة العقارات واآل ت والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت مستخدمة في أعمال الشركة مبلغ  1.422.589دو ر أمريكي كما في  31كانون األول .2015

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2015

كما في  31كانون األول 2015

فروقات عملة

استبعادات

اإلستهالك للسنة

كما في  1كانون الثاني 2015

اإلستهالك المتراكم

كما في  31كانون األول 2015

كما في  1كانون الثاني 2015
إضافات
استبعادات
فروقات عملة

الكلفة

2015

 .3عقارات وآالت ومعدات
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783.127

-

-

-

-

783.127

-

783.127
-

دو ر أمريكي

أراضي

500.928

325.171

()88

18.696

306.563

826.099

()3.746

826.250
3.595

دو ر أمريكي

إنشاءات
ومباني

666.251

1.238.179

-

75.657

1.162.522

1.904.430

-

1.724.924
179.506

دو ر أمريكي

آ ت
ومعدات

28.683

130.559

-

6.931

123.628

159.242

-

152.168
7.074

دو ر أمريكي

أثاث وأجهزة
مكتبية

55.243

362.169

-

37.174

324.995

417.412

-

2.138.179

2.181.740

()21.201

165.495

2.037.446

4.319.919

()46.183

103.947

125.662

()21.113

27.037

119.738

229.609

()42.437

229.083
42.963

385.325
32.087

دو ر أمريكي

15

تم خالل عام  2014تحميل مبلغ  127.046دو ر أمريكي من مصروي ا ستهالك إلى حسا

كلمة المبيعات.

دو ر أمريكي

المجموع

4.100.877
265.225

دو ر أمريكي

آليات وسيارات

لوازم
طباعة

بلغت قيمة العقارات واآل ت والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت مستخدمة في أعمال الشركة مبلغ  1.415.965دو ر أمريكي كما في  31كانون األول .2014

كما في  31كانون األول 2014

صافي القيمة الدفترية

كما في  31كانون األول 2014

استبعادات

اإلستهالك للسنة

كما في أول كانون الثاني 2014

اإلستهالك المتراكم

كما في  31كانون األول 2014

استبعادات

كما في أول كانون الثاني 2014
إضافات

الكلفة

2014

عقارات وآالت ومعدات (تابع)
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 .4موجودات مالية متوفرة للبيع

أسهم مدرجة في األسواق المالية المحلية

أسهم مدرجة في األسواق المالية الخارجية

2015

2014

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

750.793

806.450

761.763

817.185

10.970

لقد كانت الحركة على احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع كما يلي:

10.735

2015

2014

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

رصيد بداية السنة

()75.014

65.141

التغير في القيمة العادلة

صافي األرباح المحققة في قائمة الدخل

12.551

)(5.065

4.076

رصيد نهاية السنة

()67.528

()75.014

()144.231

 .5بضاعة
2015

2014

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

بضاعة جاهزة للبيع

256.573

250.849

مواد مساعدة في اإلنتاج

64.122

45.676

قطع غيار ومواد صيانة

30.240

ألواح كرتون

112.711

رو ت كرتون خام

145.864

60.379

مخصص بضاعة تالمة ومتقادمة

45.184
30.928

524.025

518.501

484.000

509.346

()40.025

()9.155

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص البضاعة التالمة والمتقادمة خالل عامي  2015و:2014

رصيد بداية السنة

2015

2014

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

9.155

إضافات خالل السنة

31.142

4.685

()88

-

بضاعة متلمة خالل السنة

()184

رصيد نهاية السنة

40.025

فروقات عملة

9.155
()4.685
9.155

16
التقرير السـنوي 2015

49

 .6ذمم مدينة

ذمم العمالء

شيكات برسم التحصيل
مخصص ذمم متدنية القيمة

2015

2014

دو ر أمريكي
2.314.881

دو ر أمريكي

1.144.868

2.346.012

812.508

3.459.749

3.158.520

2.509.793

2.233.461

()925.059

()949.956

بلغ إجمالي قيمة الذمم المدينة المتدنية القيمة  956.852دو ر أمريكي كما في  31كانون األول  2015مقابل 1.012.263

دو ر أمريكي كما في  31كانون األول .2014

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص الذمم متدنية القيمة خالل عامي  2015و 2014والمخصص لها بشكل

جماعي:

رصيد بداية السنة

2015

2014

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

925.059

1.178.430

ذمم معدومة خالل السنة

-

1.421

()131.804
()121.567

رصيد نهاية السنة

949.956

925.059

إضافات خالل السنة

23.476

فروقات عملة

-

فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة التجارية غير متدنية القيمة كما في  31كانون األول  2015و:2014
الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة
ذمم غير مستحقة

2015
2014

وغير متدنية القيمة

90- 1
يوم

180 – 90

 181يوم

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

481.107

2.502.897

1.960.801
1.639.422

48.632
40.938

يوم

12.357

103.483

فأكثر

362.414

تتوقع إدارة الشركة بناء على خبراتها السابقة بأن يتم تحصيل جميع الذمم المدينة غير متدنية القيمة.
بالحصول على ضمانات للذمم المدينة.
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المجموع

2.146.257

تقوم إدارة الشركة

 .7موجودات متداولة أخرى
2015

2014

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

تأمينات مستردة

115.499

79.726

مصاريي مدفوعة مقدما

20.536

14.639

مستحق من ضريبة القيمة المضافة

8.931

66.601

تأمينات نقدية

-

كمبيا ت مدينة

أخرى

53.391
4.040

34.411

20.733

17.085

232.300

203.292

 .8النقد والنقد المعادل
يشمل النقد والنقد المعادل كما يظهر في قائمة التدفقات النقدية ما يلي:

نقد في الصندوق

2015

2014

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

6.162

حسابات جارية لدى البنوك

7.223

758.866

474.327

765.028

481.550

 .9رأس المال
يتألي رأس مال الشركة المصرح والمكتت

بقيمة إسمية دو ر أمريكي واحد لكل سهم.

به والمدفوع كما في  31كانون األول  2015و 2014من  5مليون سهما عاديا

 .10االحتياطيات
احتياطي إجباري
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحسا

وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.

ما تم تحويله بنسبة  %10من األرباح السنوية الصافية وفقا لقانون الشركات الملسطيني

 .11أرباح نقدية موزعة ومقترح توزيعها
سيتقدم مجلس إدارة الشركة بالتوصية إلى الهيئة العامة خالل اجتماعها الذي سيعقد خالل عام  2016بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ
 0.08دو ر أمريكي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ  400.000دو ر أمريكي.

قررت الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  7آذار  2015الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة

 0.08دو ر أمريكي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ  400.000دو ر أمريكي.

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

بقيمة  0.06دو ر أمريكي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ  300.000دو ر أمريكي.
18
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 .12مخصص تعويض نهاية الخدمة
فيما يلي ملخص الحركة على حسا

مخصص تعويا نهاية الخدمة خالل السنة:

2015

دو ر أمريكي

142.120
27.029
()4.513
163

رصيد بداية السنة
إضافات خالل السنة
تعويضات مدفوعة خالل السنة
فروقات عملة

164.799

رصيد نهاية السنة

2014

دو ر أمريكي

121.443
29.867
()9.190
142.120

 .13ذمم دائنة
2015

دو ر أمريكي

625.754
116.458

ذمم موردين
شيكات مؤجلة

742.212

2014

دو ر أمريكي

281.710
133.305
415.015

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

دو ر أمريكي

رصيد بداية السنة
إضافات خالل السنة
ضريبة دخل سنوات سابقة
دفعات خالل السنة
فروقات عملة
رصيد نهاية السنة
-

2015

95.427
96.040
()126.071
255
65.651

فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

2015

دو ر أمريكي

578.760
108.854
()47.349
640.265

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

96.040

مصروي الضريبة بمعدل ضريبة الدخل القانوني

%16.6

معدل ضريبة الدخل المعلي

2014

دو ر أمريكي

60.256
88.655
86.622
()167.711
27.605
95.427
2014

دو ر أمريكي

489.941
164.018
()202.682
451.277
88.655

%18.1

توصلت الشركة خالل السنة الى مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها للمترة من عام  2011وحتى عام

 .2013في حين لم تتوصل الشركة حتى تاريخ القوائم المالية إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن دخلها الخاضع
للضريبة عن عام  ،2014علما بأنه تم تقديم اإلق اررات الضريبية عن تلك السنة ،ويتابع المستشار الضريبي للشركة إجراء
التسويات النهائية مع الدوائر الضريبية.
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 .15مطلوبات متداولة أخرى
2015

2014

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

توزيعات ارباح مستحقة

100.704

55.213

مخصص إجازات مستحقة

9.435

8.097

41.297

مصاريي مستحقة

120

أخرى

151.556

27.730
9.343
100.383

 .16المبيعات

عل

أخرى

وصمائح كرتون ورو ت أثاث

2015

2014

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

6.952.023

6.638.022

6.990.652

6.685.245

6.796.374

6.505.176

38.629

()194.278

مرتجعات وخصم على المبيعات

47.223

()180.069

 .17كلفة المبيعات

كلمة اإلنتاج:
مواد

أجور

2015

2014

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

4.861.330

4.569.435

401.860

404.749

221.200

تكاليي صناعية
بضاعة جاهزة في بداية السنة

5.484.390

5.196.349

()256.573

()250.849

5.478.666

5.191.522

250.849

بضاعة جاهزة في نهاية السنة

كلمة المبيعات

222.165

246.022
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 .18مصاريف بيع وتوزيع

أجور نقل

واألجور ومنافع الموظمين

الروات

2015

2014

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

223.206

215.248

23.757

27.037

77.349

استهالك سيارات

26.308

أخرى

350.620

76.324
30.525

349.134

 .19مصاريف إدارية وعامة

الروات

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

197.066

183.482

مصاريي ومكافآت مجلس اإلدارة

28.996

20.468

رسوم ورخص واشتراكات

14.257

أتعا

واألجور ومنافع الموظمين

2015

2014

33.600

مهنية

16.584

خدمات عامة

استهالك عقارات وآ ت ومعدات

11.920

بريد وهاتي

7.642

8.065

مصاريي تنقل وسمريات

5.122

تأمين

4.482

ضيافة

3.243

قرطاسية

أخرى

15.306
18.686
10.687
11.412
3.151
5.100
6.334
5.437

2.979

17.398

16.496

348.375

299.538

 .20أرباح محفظة الموجودات المالية المتوفرة للبيع

أرباح بيع موجودات مالية

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

5.065

عوائد توزيعات أسهم
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2015

2014
144.231

53.041

58.900

58.106

203.131

 .21مصاريف أخرى

بضاعة تالمة ومتقادمة

2015

2014

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

31.142

4.685

3.588

311.997

مخصص ذمم متدنية القيمة

23.476

أخرى

58.732

64.407

116.938

381.089

فروقات عمالت أجنبية

-

 .22إيرادات أخرى

أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات
أخرى

2015

2014

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

10.657

-

18.879

2.917

8.222

2.917

 .23الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
لقد كانت الحصة األساسية والمخمضة للسهم من ربح السنتين لعامي  31كانون األول  2015و 2014على التوالي كما يلي:

ربح السنة
المعدل المرجح لعدد األسهم المكتت

بها

الحصة األساسية والمخمضة للسهم من ربح السنة

2015

2014

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

482.720

314.664

5.000.000

5.000.000

0.097

0.063
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 .24معامالت مع جهات ذات عالقة
يمثل هذا البند األرصدة والمعامالت مع الجهات ذات عالقة 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

والمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الشركة.
تشمل قائمة المركز المالي األرصدة التالية مع جهات ذات عالقة:

طبيعة

2015

2014

العالقة

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

ذمم مدينة

شركات شقيقة

ذمم دائنة

مساهم رئيسي

ومساهم رئيسي

20.451

14.158

610

8.266

تشمل قائمة الدخل المعامالت التالية مع جهات ذات عالقة:

شركات شقيقة

ومساهم رئيسي

مبيعات

شركة شقيقة

ومساهم رئيسي

مشتريات

2015

2014

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

215.947
31.475

277.861
51.145

مصروفات:

تعويضات اإلدارة العليا:

40.751

39.100

روات

ومكافآت اإلدارة العليا

تعويا نهاية الخدمة

1.301

1.842

مكافآت وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة

28.996

20.468
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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 :2015

قياس القيمة العادلة باستخدام

تاريخ التقييم

يمكن

أسعار التداول في

معطيات يمكن

اسواق مالية نشطة

مالحظتها

مالحظتها

معطيات

المجموع

(المستوى األول)

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

موجودات مالية بالقيمة العادلة:
موجودات مالية متوفرة للبيع

(ايضاح )4

 31كانون األول 2015

761.763

761.763

-

-

فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات والمطلوبات كما في  31كانون األول :2014
قياس القيمة العادلة باستخدام

تاريخ التقييم

معطيات

يمكن

أسعار التداول في

معطيات يمكن

اسواق مالية نشطة

مالحظتها

مالحظتها

المجموع

(المستوى األول)

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

موجودات مالية بالقيمة العادلة:
موجودات مالية متوفرة للبيع

(ايضاح )4

 31كانون األول 2014

817.185

817.185

-

-

لم يتم خالل العام إجراء تحويالت ألدوات مالية بين المستويين األول والثاني كما لم يتم إجراء أية تحويالت من والى المستوى الثالث.
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 .26القيمة العادلة لألدوات المالية
يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حس

صنمها كما في  31كانون األول  2015و:2014

القيمة الدفترية

موجودات مالية
ذمم مدينة

النقد والنقد المعادل

موجودات مالية أخرى

موجودات مالية متوفرة للبيع

مطلوبات مالية
ذمم دائنة

مطلوبات مالية أخرى

القيمة العادلة

2015

2014

2015

2014

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

دو ر أمريكي

2.509.793

2.233.461

2.509.793

2.233.461

66.601

57.431

66.601

57.431

765.028

481.550

765.028

481.550

761.763

817.185

761.763

817.185

4.103.185

3.589.627

4.103.185

3.589.627

742.212

671.002

742.212

671.002

884.333

763.288

884.333

763.288

142.121

92.286

142.121

92.286

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

 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

العمالت 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 العمالء الذين يمثل أكبر عشرة عمالء منهم ما نسبته  %24من الذمم المدينة التجارية كما

في  31كانون األول  .2015إن الحد األقصى لتعرا الذمم المدينة لمخاطر ا ئتمان هو مبلغ الذمم المدينة المبينة في
إيضاح رقم ( .)6وترى الشركة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر ا ئتمان حيث تقوم بوضع سقي ائتماني للعمالء مع
مراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر.

بالنسبة لمخاطر ا ئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى التي تشمل الموجودات المتداولة األخرى والنقد والنقد المعادل

فإن تعرا الشركة لمخاطر ا ئتمان ينتج عن عجز الطري اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه

الموجودات المالية.
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مخاطر السيولة

تحد الشركة من مخاطر السيولة عن طريق ا حتماظ بسيولة نقدية كافية للوفاء بالتزاماتها .معظم الذمم الدائنة والمطلوبات

المتداولة األخرى للشركة تستحق خالل فترة أقل من ثالثة أشهر من تاريخ القوائم المالية.
مخاطر التغير في أسعار العمالت األجنبية

يبين الجدول التالي حساسية حقوق الملكية نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صري العمالت األجنبية مقابل الدو ر
األمريكي ،مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة .إن سعر صري الدو ر األمريكي مربوط بسعر ثابت مقابل الدينار األردني،

وبالتالي

يوجد أثر على القوائم المالية نتيجة التغيرات في سعر صري الدينار األردني .إن أثر النقص المتوقع في أسعار

العمالت مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

التغير في سعر صري
الشيقل اإلسرائيلي مقابل

األثر على

%

دو ر أمريكي

الدو ر األمريكي

2015

10+

دو ر أمريكي

2014

10+

دو ر أمريكي

حقوق الملكية

()229.796

()194.874

مخاطر التغير في أسعار األسهم
بين الجدول التالي التغيير المتراكم في القيمة العادلة نتيجة للتغيرات الممكنة المحتملة في أسعار األسهم مع بقاء جميع المؤث ارت
األخرى ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار األسهم مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

2015

أسهم مدرجة في األسواق المحلية

الزيادة في المؤشر

الملكية

()%

دو ر أمريكي

10 +

أسهم مدرجة في األسواق الخارجية

10 +

2014

أسهم مدرجة في األسواق المحلية

10 +

أسهم مدرجة في األسواق الخارجية

األثر على حقوق

10 +

75.079
1.097

80.645
1.074
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إدارة رأس المال
إن الهدي الرئيسي من إدارة رأس مال الشركة هو الحمااظ علاى نسا

الملكية.

رأس ماال مالئماة بشاكل يادعم نشااط الشاركة ويعظام حقاوق

تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروي العمل .لم تقم الشركة بإجراء أية
تعديالت على األهداي والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.

إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع وا حتياطيات األخرى واألرباح المدورة والبالغ مجموعها

 5.724.488دو ر أمريكي كما في  31كانون األول  2015مقابل  5.630.068دو ر أمريكي كما في  31كانون األول
.2014

 .28أرقام المقارنة
تم إعادة تبوي

بعا أرقام سنة  2014لتتناس

السنوات السابقة أو حقوق الملكية.

مع عرا القوائم المالية للسنة الحالية .إن هذه التبويبات

تؤثر على أرباح

 .29التزامات محتملة
تظهر الشركة كمدعى عليها في قضية مقامة ضدها بمبلغ  23.871دو ر أمريكي إ أن المستشار القانوني للشركة يعتقد بأن
نجاح هذه الدعوى غير محتمل وبالتالي لم يتم إثبات أي التزام في القوائم المالية.
 .30تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
تمارس الشركة كافة أنشطتها في فلسطين .إن عدم استقرار الوضع السياسي وا قتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة
الشركة ألنشطتها وقد يؤثر سلبا على أدائها.
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