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السيد/ مهدي حياتي المصري
رئيس مجلس اإلدارة



9

أواًل: رسالة رئيس مجلس اإلدارة:

باألصالــة عــن نفســي، وباإلنابــة عن زمالئــي أعضــاء مجلس اإلدارة، يســعدني 

أن أرحــب بكــم فــي االجتمــاع الســنوي الخامــس والعشــرين، للهيئــة العامــة 

ــر  ــم التقري ــن أيديك ــع بي ــث أض ــون، حي ــة الكرت ــة لصناع ــركة الوطني للش

الســنوي الــذي يبــرز نشــاطات الشــركة وبياناتهــا خــالل العــام 2016.

االخوات الفاضالت،،،، االخوة األفاضل 
لقــد انقضــى العــام 2016 بــكل مــا فيــه مــن تحديــات وصعوبــات، ومــن 

أبــرز مالمحهــا اســتمرار حالــة الركــود االقتصــادي التــي باتــت حالــة مالزمــة 

ــاع  ــى القط ــر عل ــة األث ــلبية بليغ ــارا س ــرك آث ــا ت ــا، مم ــي بالدن ــاع ف لألوض

الخــاص بشــكل عــام، وشــركتنا بشــكل خــاص.

وممــا زاد مــن الواقــع القائــم صعوبــة بالنســبة للشــركة، بــروز العديــد مــن 

التعقيــدات، واإلشــكاليات المرتبطــة بطبيعة الســوق، وتوجهات المســتهلك، 

فكمــا ال يخفــى علــى أحــد فــإن الســوق الورقيــة لــم تعــد جاذبــة، ومصــدر 

قــوة مــن الناحيــة االقتصاديــة كمــا كانــت عليــه قبــل ســنوات، األمــر الــذي 

يؤثــر علــى مؤشــرات أداء الشــركات العاملــة فــي هــذا المجــال.

عمومــا، فــإن المهمــة األساســية التــي تقــع علــى كاهــل الشــركة مــن وجهــة نظــري، تتمثــل فــي مواصلــة الجهــود مــن أجــل 

تعزيــز حصتهــا الســوقية، والحفــاظ علــى حضورهــا كواحــدة مــن أبــرز الشــركات العاملــة فــي قطــاع التعبئــة والتغليــف.

المساهمون األعزاء،،،
إن حجــم التحــدي الــذي يفــرض نفســه علــى الشــركة وادارتهــا ليــس هينــا، لكــن بالعمــل الــدؤوب والمثابــر، يمكن 

الوصــول إلــى نتائــج أفضــل، وهــو مــا نأمــل أن يتحقــق خــالل العــام الحالــي، لكــن قبــل ذلــك ال بــد مــن أن نؤكــد 

أن سياســتنا القائمــة علــى الحــد مــن المخاطــر، ســتتواصل خــالل الفتــرة القادمــة.

وفيما يلي نضع بين أيديكم حصيلة بيانات الشركة ووضعها خالل 2016، بشكل موجز ومركز: 

• بلغــت مبيعــات الشــركة فــي نهايــة العــام 2016، مــا قيمتــه 6,369,825 دوالر امريكــي، لتشــكل تراجعــاً 	

عــن العــام الســابق بنســبة 6%، ويعــزى ســبب التراجــع فــي مبيعــات الشــركة الــى التقلبــات والتحديــات 

العديــدة التــي طــرأت علــى قطــاع التعبئــة والتغليــف خــالل العــام الماضــي، والمنافســة القويــة التــي 

شــهدها هــذا القطــاع خــالل الفتــرة األخيــرة فــي الســوق الفلســطينية. 

• بلــغ دخــل الشــركة التشــغيلي للعــام 2016، مــا قيمتــه 462,184 دوالر امريكــي، مقارنــة مــع 618,713 	

دوالر امريكــي للعــام 2015، ليشــكل تراجعــا بنســبة %25.

• بلــغ صافــي اربــاح الشــركة للعــام 2016، بعــد الضريبــة، مــا قيمتــه 303,454 دوالر أمريكــي، مقارنــة مــع 	

482,720 دوالر امريكــي للعــام 2015 لتشــكل بذلــك تراجعــاً بنســبة %37. 

• بلغت الحصة األساسية و)المخفضة( للسهم من ربح السنة 0.061 مقارنة مع 0.097 للعام 2015.	

• بلغت نسبة العائد على االستثمار 5.2 % مقارنة مع ما نسبته 8.2% للعام 2015.	
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السادة الكرام،،،
ــة والتغليــف  ــة علــى قطــاع التعبئ إن سياســة الشــركة خــالل العــام الماضــي تمحــورت اتجــاه التقلبــات الحاصل

علــى ركيزتيــن أساســيتين همــا: 

قامــت الشــركة بإعــداد الدراســات والخطــط المســتقبلية، لتكثيــف العمليــات التطويريــة الهادفــة الــى . 1

تطويــر خطــوط اإلنتــاج فــي الشــركة، والتــي تــؤدي بدورهــا الــى تخفيــض التكاليــف التصنيعيــة، بالتالــي 

زيــادة القــدرة التنافســية، بمــا يتناســب مــع تطلعــات وأهــداف الشــركة المنشــودة. 

عملــت الشــركة خــالل العــام 2016، علــى اتبــاع سياســات تســعير جديــدة لدعــم مركزهــا فــي الســوق . 2

الفلســطينية، والحفــاظ علــى حصتهــا الســوقية، بمــا يتناســب مــع وضــع الســوق التنافســي، األمــر الــذي 

أثــر علــى هوامــش ربــح بعــض المنتجــات ومؤشــرات األداء العــام للشــركة. 

األخوات الفاضالت،،، األخوة األفاضل
إن حجــم األعبــاء والمســؤوليات الواقعــة علــى كاهلنــا، ال تشــكل بالنســبة إلينــا إال حافــزا لمزيــد مــن الجــد والعطــاء، 

فــي ســبيل تحقيــق األهــداف المنشــودة، والحفــاظ علــى حقــوق مســاهمينا، وتعزيــز مؤشــرات األداء رغــم كافــة 

الصعــاب، األمــر الــذي ســنواصل االضطــالع بــه كالمعتــاد أســوة بمــا دأبنــا علــى القيــام بــه علــى مــدار ســنوات.

ــذي  ــي، ال ــا مــن أجــل تجــاوز الوضــع الحال ــة أعمالن ــود وحصيل ــف الجه ــد أمامكــم بتكثي ــا نتعه ــا، فإنن مــن هن

باعتقــادي يجــب أن يشــكل دافعــا لنــا لمزيــد مــن االبتــكار، والعمــل المضنــي للوصــول إلــى النتائــج واإلنجــازات 

التــي ننشــدها جميعــا.

وختامــا، آمــل أن نلتقــي العــام المقبــل، وقــد بلغنــا أقصــى غاياتنــا فيمــا يتعلــق بتطلعاتنــا إزاء شــركتنا، متمنيــا 

لــكل واحــد منكــم الرخــاء وأن يحقــق أمانيــه علــى شــتى الصعــد.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

     مهدي حياتي المصري 

      رئيس مجلس اإلدارة
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السيد/ مهدي حياتي المصري
رئيس مجلس اإلدارة

ــام  ــر الع ــال المدي ــم بأعم ــب قائ ــاً منص ــري حالي ــدي المص ــيد مه ــغل الس يش

لشــركة وصحيفــة األيــام، كمــا شــغل منصــب نائــب المديــر العــام للصحيفــة منــذ 

ــات  ــام للصناع ــاد الع ــس إدارة االتح ــس مجل ــب رئي ــغل منص ــام 1996، وش الع

الفلســطينية ونائــب رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة المواصفــات والمقاييــس 

الفلســطينية )منــذ حزيــران 2009 حتــى تشــرين ثانــي 2011(. يحمــل الســيد المصــري درجــات علميــة 

ــي مناصــب  ــد عمــل ف ــي إدارة المشــاريع، وق ــر ف ــة. وهــو خبي ــة البيئي ــي اإلدارة والمحاســبة والتوعي ف

ــي الداخــل والخــارج. ــددة الجنســيات ف ــي شــركات متع ــة المســتوى ف رفيع

يشــغل الســيد/ المصــري منصــب عضــو مجلــس إدارة شــركة فلســطين لالســتثمار الصناعــي وعضــو مجلــس 

إدارة الشــركة الفلســطينية للتوزيــع والخدمــات اللوجســتية “واصل”. 

السيد/ أيمن حاتم أبوغزالة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

ــب  ــب نائ ــغل منص ــري ويش ــر المص ــاج طاه ــركة الح ــام لش ــر ع ــل كمدي يعم

رئيــس مجلــس إدارة شــركة مصانــع الزيــوت النباتيــة. كمــا شــغل مناصــب إداريــة 

ــة عــدة فــي شــركات كبــرى فــي فلســطين والخــارج. وقيادي

السيد/ غالب ساطي فارس

عضو مجلس إدارة منتدب

يعمــل كمديــر تطويــر أعمــال فــي شــركة فلســطين لالســتثمار الصناعــي، وعضــو 

مجلــس إدارة فــي شــركة دواجــن فلســطين، كمــا عمــل كمستشــار تطويــر إداري 

وأعمــال فــي فلســطين والمملكــة العربيــة الســعودية، ومديــر تخطيــط وتطويــر 

أعمــال فــي شــركات كبــرى فــي فلســطين.

ثانيًا: نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد/ أمجد عبد الحميد أبونبعة

عضو مجلس إدارة

ــب  ــب نائ ــغل منص ــطين، وش ــن فلس ــركة دواج ــام لش ــر ع ــاً كمدي ــل حالي يعم

المديــر العــام للشــؤون اإلداريــة والماليــة فــي الشــركة نفســها، وشــغل منصــب 

مديــر مالــي فــي شــركة فلســطين لالســتثمار الصناعــي )باديكــو الصناعيــة(،  كمــا 

ــدس  ــركة الق ــي ش ــة ف ــة والمالي ــؤون اإلداري ــام للش ــر الع ــاعد للمدي ــل مس عم

ــة. ــتحضرات الطبي للمس

السيد/ عالء اسماعيل شاهين

عضو مجلس إدارة

يعمــل فــي قطــاع اإلنشــاءات كمهنــدس مدنــي ومديــر مشــاريع، كمــا عمــل مديــر 

مشــاريع فــي شــركات كبــرى فــي عــدة دول.

السيد/ سام عبد القادر الفقهاء

عضو مجلس إدارة

ــام 2008،  ــذ الع ــة النجــاح من ــي جامع ــي قســم التســويق ف يعمــل كمحاضــر ف

كمــا شــغل منصــب مديــر عــام التنميــة اإلداريــة فــي وزارة التخطيــط عــام 2007.

السيد/ محمد بشار الصيفي

عضو مجلس إدارة

يعمــل فــي قطــاع التجــارة وقطاعــات أخــرى متنوعــة مثــل المفروشــات، المالبس، 

األقمشــة واألدوات الصحية. 
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أواًل: لمحة تاريخية عن الشركة

ُولــدت الشــركة الوطنيــة لصناعــة الكرتــون مــن رحــم مدينــة نابلــس 

الفلســطينية عــام 1989 كشــركة مســاهمة خاصــة وبرأســمال بلــغ 600 ألف 

ــطينيين،  ــال الفلس ــال األعم ــن رج ــة م ــدي مجموع ــى أي ــي عل ــار أردن دين

حيــث كانــت مــن أوائــل الشــركات التــي عملــت فــي مجــال صناعــة 

الكرتــون المعــّرج. ومــع تقــدم الســنين وحلــول عــام 1993 تــم اســتقطاب 

ــذي أّدى الــى تحويلهــا الــى شــركة مســاهمة  رؤوس أمــوال ُجــدد األمــر ال

ــي.  ــن دوالر أمريك ــداره 5 ماليي ــمال مق ــة برأس عام

تعمــل الشــركة فــي مجــال إنتــاج العلــب الكرتونيــة المغلقــة والمفتوحــة 

ــى وأحــدث  ــن أعل ــاث ضم ــع روالت األث ــا والســادة وتصني ــة منه المطبوع

معاييــر ومقاييــس الجــودة المحليــة واإلقليميــة والعالميــة، كمــا تعمــل على 

ــة  ــة والخدماتي ــة والزراعي ــة الصناعي ــات القطاعــات االقتصادي ــة متطلب تلبي

المختلفــة فــي فلســطين مــن هــذه المنتجــات. 

ــل  ــي ظ ــات ف ــن الصعوب ــد م ــها العدي ــة تأسيس ــي بداي ــركة ف ــت الش واجه

المؤثــرات والتطــورات الخارجيــة والتقلبات المســتمرة في الســوق الفلســطيني 

الناتجــة عــن عــدم االســتقرار فــي األوضــاع السياســية واالقتصاديــة وكذلــك التبعيــة القصريــة لالقتصــاد اإلســرائيلي، إالّ 

ــا  ــة والتوســعية إلدراكه ــا التطويري ــاً فــي خططه ــات وقــررت الســير قدم ــا اســتطاعت الوقــوف أمــام هــذه الُعقب أنه

ــة فــي دعــم  ــة والتغليــف فــي فلســطين ومــا لهــذا القطــاع مــن أهمي ــر مجــال التعبئ ــا فــي تطوي لدورهــا وأهميته

وتعزيــز القطاعــات الفلســطينية األخــرى. ومــن جانــب آخــر، ومــن منطلــق االيمــان بأهــداف الشــركة االســتراتيجية 

وحرصــاً علــى تحقيــق االنســجام مــع رؤيتهــا ورســالتها، اتخــذ مجلــس إدارة الشــركة مجموعــة مــن القــرارات الهادفــة 

ــاً  ــة الشــركة إداري الــى رفــع كفــاءة وفعاليــة العمليــات التشــغيلية والماليــة فــي الشــركة وعلــى رأســها إعــادة هيكل

حول الشركة
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فــي أواســط العــام 2012 ممــا كان لــه األثــر فــي رفــع قيمــة أرباحهــا الســنوية وتحقيــق النمــو الملحــوظ فــي حجــم 

مبيعاتهــا بحيــث اســتطاعت االســتحواذ علــى أكبــر حصــة ســوقية فــي فلســطين بيــن الشــركات العاملــة فــي نفــس 

المجــال ووصــوالً الــى عائــد جيــد علــى االســتثمار وضمــن المعاييــر المتعــارف عليهــا فــي مجــال عملهــا. 

ثانيًا: الرؤية
رواد صناعة الكرتون في فلسطين.

ثالثا: الرسالة
المســاهمة الفاعلــة فــي تطويــر قطــاع التعبئــة والتغليــف بشــكل عــام وصناعــة الكرتــون بشــكل خــاص ورفــد الســوق 

الفلســطيني بمنتجــات وطنيــة تلبــي متطلبــات القطاعــات اإلقتصاديــة الفلســطينية ســواء كانــت خدماتيــة أو صناعيــة 

أو زراعيــة ضمــن أعلــى معاييــر الجــودة المحليــة والعالميــة بمــا يعــود بالنفــع علــى زبائننــا ومســاهمينا ذوي العالقة.

رابعًا: القيم
المصداقية: . 1

الوفاء بما نلتزم به ركن أساسي يميز تعامالتنا مع الغير.

الجودة: . 2

رضى المتعاملين معنا ركيزة أساسية لعطائنا المتميز من خالل التحسين المستمر لجودة منتجاتنا.

الشفافية: . 3

الوضوح في جميع قراراتنا وتعامالتنا وتقاريرنا قاعدة مهمة ألداء عملنا.

اإلستمرارية والنمّو: . 4

المحافظة على أصولنا وتنميتها أداة أساسية لتعزيز إمكانياتنا.
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اإلستقامة: . 5

األمانة إلتزام أساسي في تأدية كافة أعمالنا بمهنية عالية.

االهتمام بالعنصر البشري: . 6

ــم  ــززة للتعلّ ــزة ومع ــة ومحف ــل داعم ــة عم ــم بيئ ــر له ــعى لنوف ــا ونس ــم مواردن ــا أه ــون لدين العامل

واإلبــداع والنمــو الوظيفــي والشــخصي المســتمر.

المسؤولية االجتماعية: . 7

التواصل والتفاعل المستمر مع مجتمعنا عنصر أساسي في سعينا لتحقيق أهدافنا. 

خامسًا: التوجهات اإلستراتيجية 
ــطين  ــي فلس ــف ف ــة والتغلي ــاع التعبئ ــة قط ــول تنمي ــور ح ــي تتمح ــالتها والت ــركة ورس ــة الش ــع رؤي ــاً م تناغم

ــي:- ــق مايل ــعى لتحقي ــا تس ــا فإنه ــن به ــي تؤم ــم الت ــى القي ــا عل ــن حرصه ــاً م ــه وانطالق ــتثمار في واالس

توسيع سلة منتجات الشركة من منتجات التعبئة والتغليف والتي تلبي متطلبات السوق الفلسطيني.. 1

تطوير المنتجات الحالية بما ينسجم مع المعايير المحلية واإلقليمية والعالمية.. 2

مواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة التعبئة والتغليف بشكل عام وصناعة الكرتون بشكل خاص.. 3

خلق منتج فلسطيني وطني منافس للمنتجات المستوردة.. 4

القيام بمسؤولية الشركة االجتماعية من خالل خلق وظائف جديدة.. 5

تنمية حقوق مساهمي الشركة.  . 6
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األداء التشغيلي
 والمالي للشركة
للعام 2016



18

أواًل: مراكز اإلنتاج والربحية

ــة  ــة واإلنتاجي ــاءة العالي ــاج ذات الكف ــوط اإلنت ــن خط ــة م ــون مجموع ــة الكرت ــة لصناع ــركة الوطني ــك الش تمتل

ــي: ــا يل ــي كم ــن وه ــات الزبائ ــي احتياج ــودة تلب ــات وج ــات بمواصف ــم منتج ــاز بتقدي ــي تمت ــة الت المرتفع

 )Folder Machine( 1/1 خط انتاج العلب المغلقة

المغلقــة، االول  إنتــاج للعلــب  الشــركة خطــي  تمتلــك 

إيطالــي الصنــع مــن إنتــاج شــركة )Curioni( واآلخــر 

بريطانــي الصنــع مــن انتــاج شــركة )S&S( وهــي خطــوط 

ــى  ــل عل ــث تعم ــة حي ــل واإلنتاجي ــة المراح ــاج متكامل إنت

تحويــل االلــواح الــى علــب مغلقــة حســب متطلبــات 

الزبائــن مــن خــالل قــص األلــواح للتشــكيل حســب االبعــاد 

ــة المنتجــات  ــح هــذه الخطــوط طباع ــا تتي ــة، كم المطلوب

ألــوان   4 الــى  ألوانهــا  عــدد  تصــل  مختلفــة  بتصاميــم 

أساســية أو أكثــر مــن ذلــك عــن طريــق عمليــات دمــج األلــوان التــي تســتخدم فيهــا أحبــار ذات جــودة عاليــة تخضــع 

للمواصفــات العالميــة. 

2/1 خطوط إنتاج العلب المفتوحة:

 )Flatbed Die Cutter( تمتلــك الشــركة خطــي إنتــاج مــن نــوع

كوريــة الصنــع وتعمــل هــذه الخطــوط على إنتــاج العلب 

المفتوحــة حســب التصاميــم المطلوبــة مــن قبــل الزبائن 

والتــي يعتمــد فــي تنفيذهــا علــى قوالــب التشــكيل نظــراً 

لكونهــا ذات تصاميــم دقيقــة ومعقــدة.

3/1 خط إنتاج روالت األثاث:

 )Single Facer( تمتلــك الشــركة خط إنتاج لــروالت األثــاث

ويعمــل هــذا الخــط علــى إنتــاج الــروالت المســتخدمة فــي 

عمليــات تغليــف األثــاث للمحافظــة عليــه أثنــاء التخزيــن 

وأثنــاء عمليــات النقــل بحيــث يتكــون الــرول مــن طبقتيــن 

ــات  ــع المواصف ــم وض ــذي ت ــورق وال ــواع ال ــود أن ــن أج م

الخاصــة بــه مــن خــالل معــادالت هندســية تضمــن تحقيــق 

الهــدف مــن هــذا المنتــج.

ومــن الجديــر بالذكــر أن جميــع منتجــات الشــركة الوطنيــة لصناعــة الكرتــون مــن علــب مغلقــة وعلــب مفتوحــة 

وروالت أثــاث يتــم إنتاجهــا تحــت إشــراف مهندســين مختصيــن وفنييــن مهــرة وتخضــع لمتابعــة دقيقــة ومتكاملــة 

مــن قبــل وحــدة تأكيــد الجــودة فــي جميــع المراحــل منــذ اســتالمها كمــواد خــام واثنــاء العمليــة اإلنتاجيــة إلــى 

مــا بعــد تســليمها للزبائــن وذلــك لضمــان مطابقــة البضائــع المنتجــة للمواصفــات والمعاييــر المطلوبــة.

كمــا يتــم تنفيــذ أعمــال التطويــر والصيانــة العالجيــة والوقائيــة لهــذه الخطــوط مــن قبــل فريــق مختــص وضمــن 

برامــج معــدة مســبقاً لضمــان اســتمرارية العمليــة اإلنتاجيــة ورفــع كفاءتهــا وجودتهــا.
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ثانيًا: مبيعات الشركة من المنتجات المختلفة الحالية

ثالثًا: الوضع التنافسي

لقــد عانــت المنطقــة مؤخــراً مــن تقلبــات اقتصاديــة حــادة فــي ظــل اتســاع رقعــة التطــورات الحاصلــة إقليميــاً 

وعربيــاً والتــي كان لهــا األثــر الواضــح علــى الســوق الفلســطيني بشــكل عــام وقطــاع التعبئــة والتغليــف بشــكل 

ــة  ــة والدوائي ــات الغذائي ــرى كالصناع ــة األخ ــات الصناعي ــم القطاع ــالً لمعظ ــاً ومكّم ــاً مهم ــه قطاع ــاص كون خ

والزراعيــة إضافــًة الــى قطــاع الخدمــات، وتماشــياً مــع هــذه التقلبــات فقــد لجــأت الكثيــر مــن الشــركات فــي 

ــع  ــة ورف ــف الصناعي ــل مــن التكالي ــا للتقلي ــك ســعياً منه ــل ســعراً وذل ــل األق ــى البحــث عــن البدائ فلســطين ال

ــة. ــا التنافســية فــي األســواق المحلي قدرته

وبالرغــم ممــا ذكــر، ونظــراً للمــالءة والمــوارد الماليــة التــي تتمتــع بهــا الوطنيــة للكرتــون عــن غيرهــا من الشــركات 

العاملــة فــي نفــس المجــال، فقــد تمكنــت مــن المحافظــة علــى مســتويات جيــدة مــن حصتهــا ومكانتهــا الســوقية 

مــن خــالل اتباعهــا األســاليب التســويقية والبيعيــة العلميــة والعمليــة وتقديــم العــروض التحفيزيــة التــي أثــرت 

بشــكل إيجابــي مــن حيــث تعزيــز وجودهــا ومركزهــا فــي الســوق الفلســطيني ولكــن كان لهــا أثــراً ســلبياً علــى 

هامــش الربحيــة للشــركة والــذي انعكــس علــى نتائجهــا الماليــة للعــام 2016.

ومــن جانــب آخــر، قامــت الشــركة بإعــداد الدراســات التحضيريــة اإلضافيــة التــي تهــدف الــى التعامــل مــع هــذه 

ــى  ــة ال ــة الهادف ــات التطويري ــز العملي ــة وتعزي ــدرة االنتاجي ــع الق ــى رف ــك مــن خــالل الســعي ال ــات وذل التقلب

تطويــر خطــوط االنتــاج فــي الشــركة وتخفيــض التكاليــف التصنيعيــة والتــي تــؤدي بدورهــا الــى زيــادة القــدرة 

التنافســية بشــكل يخــدم مصالــح وتطلعــات الشــركة.

رابعًا: االستثمارات

ــوق  ــة حق ــدف تنمي ــة  به ــوارد المتاح ــع الم ــتغالل جمي ــى اس ــون عل ــة الكرت ــة لصناع ــركة الوطني ــرص الش تح

المســاهمين وتحقيــق عائــداً أفضــل علــى اســتثماراتهم، حيــث عملــت علــى توجيــه الفائــض فــي النقــد لديهــا نحو 

االســتثمار فــي خطــوط إنتاجهــا وتطويرهــا بعــد اســتيفاء الدراســات الالزمــة لذلــك، وتطويــر البنيــة التحتية بشــكل 

يضمــن مالءمتهــا لمتطلبــات هــذه الصناعــة وتهيئتهــا الســتيعاب خطــوط انتــاج جديــدة، إضافــًة الــى اســتثمارها 

فــي عــدد مــن الشــركات المحليــة، حيــث عمــدت الشــركة عنــد وضــع خططهــا الســنوية الــى تخفيــض حجــم 

المخاطــر االســتثمارية التــي قــد تطــرأ علــى الســوق الفلســطيني نظــرا لألوضــاع السياســة واالقتصاديــة التــي يمــر 

بهــا مــن خــالل تنويــع اســتثماراتها بنــاء علــى دراســات معــدة مســبقا تحــدد الجــدوى مــن هــذه االســتثمارات بمــا 

يضمــن تحقيــق عائــد جيــد ومســتقر.

%89 1/2 علــب الكرتــون بمختلــف أشــكالها المغلقــة والمفتوحــة: وهــي تشــكل الحجــم األكبــر 

مــن مجمــل مبيعــات الشــركة وتبلــغ نســبتها حوالــي 89% مــن مجمــل مبيعــات الشــركة.

%7 ــن  ــبته 7% م ــا نس ــكل م ــي تش ــاتها: وه ــا ومقاس ــف أنواعه ــون بمختل ــواح الكرت 2/2 أل

ــون. ــن مشــاغل الكرت ــدد م ــاع لع ــي للشــركة وتب ــات الكل حجــم المبيع

%4 3/2 روالت األثــاث: وهــي تشــكل مــا نســبته 4% مــن حجــم المبيعــات الكلــي للشــركة، 

حيــث أن زبائــن هــذا المنتــج هــم مصانــع وورش تصنيــع األثــاث.
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ــرة  ــالث ســنوات األخي ــا الشــركة خــالل الث ــي قامــت به ــاه حركــة األصــول واالســتثمارات الت ــن الجــدول أدن ويبي

ــدوالر األمريكــي( ــة ال )بعمل

201420152016االستثمارات

758,70369,996456,347أوراق مالية- بيع

)457,883(0)806,125(أوراق مالية- شراء

)1536( 69,996)48,250(صافي استثمارات األوراق المالية

265,225134,342293,913نفقات رأسمالية

-23,16928,819بيع عقارات وأالت ومعدات

خامسًا: تطوير األعمال

تُعنــى الشــركة الوطنيــة لصناعــة الكرتــون وبشــكل مســتمر بإعــداد الدراســات التطويريــة الهادفة الى توســيع ســلة 

منتجاتهــا ورفــع مســتويات الجــودة فيهــا وذلــك ســعياً للوصــول الــى أفضــل المعاييــر والمقاييــس المعتمــدة فــي 

هــذا المجــال، فقــد قامــت خــالل العــام 2016 بالبــدء بعمليــات التوســعة لمناطــق اإلنتــاج والمســتودعات بشــكل 

يخــدم توجهاتهــا االســتراتيجية ورؤيتهــا المســتقبلية، حيــث أنــه جــاري العمــل علــى إضافــة مــا يقــارب 1,400 

متــر مربــع للمســاحات الُمغطــاة فــي الشــركة كخطــوة أولــى وأساســية فــي طريــق تنفيــذ ُخططهــا التطويريــة. 

ــع  ــى رف ــاءة عل ــرة والكف ــت الشــركة وبفضــل مجموعــة مــن مهندســيها ذوي الخب ــب آخــر، فقــد دأب ومــن جان

مســتويات اإلنتاجيــة مــن خــالل عمليــات تطويريــة تمــت علــى المعــدات والماكينــات الموجــودة فــي الشــركة 

ممــا كان لهــا األثــر الكبيــر والفّعــال فــي زيــادة القــدرة التنافســية ورفــع مســتويات الجــودة للمنتجــات النهائيــة 

وصــوالً الــى مســتويات تحظــى بثقــة عاليــة مــن قبــل الزبائــن الباحثيــن عــن مســتويات مرتفعــة فــي جــودة مــواد 

التعبئــة والتغليــف لمنتجاتهــم. 

ــا واإلدارة  ــس إدارته ــة بمجل ــركة متمثل ــإن الش ــة، ف ــات الداخلي ــة والسياس ــر األنظم ــتوى تطوي ــى مس ــا عل أّم

التنفيذيــة تعمــل بشــكل دؤوب علــى تطويــر األنظمــة والسياســات الداخليــة بشــكل يتناســب ومقتضيــات العمــل، 

فيجــد المراقــب ألداء الشــركة التناغــم واالنســجام مــا بيــن عمليــات التطويــر للبنيــة التحتيــة وخطــوط اإلنتــاج 

ــا.  واألنظمــة والسياســات المعمــول به

سادسا: إدارة المخاطر

تســعى الشــركة الوطنيــة لصناعــة الكرتــون وبشــكل دائــم إلــى المحافظــة علــى حقــوق مســاهميها بــل وتنميتهــا 

ــم المخاطــر  ــاخ متقلــب فهــي تقــوم وبشــكل دوري بتقيي ــة اســتثمارية ذات من ونظــراً لوجــود الشــركة فــي بيئ

التــي تحيــط بهــا بهــدف وضــع الخطــط الوقائيــة للتقليــل مــن اآلثــار الســلبية التــي قــد تنتــج مــن هــذه المخاطــر 

حــال حدوثهــا وبنظــرة شــمولية هنالــك العديــد مــن المخاطــر المرتبطــة بالبيئــة الخارجية للشــركات والمؤسســات 

الصناعيــة والتــي يمكــن إيجازهــا بمــا يلــي:

• تذبــذب الوضــع االقتصــادي: يعــد عــدم اســتقرار الوضــع االقتصــادي المتأثــر بالوضــع السياســي المحلــي 	

مــن أحــد أهــم مخاطــر االســتثمار فــي فلســطين حيــث يعانــي االقتصــاد الفلســطيني حالــة مــن الركــود 

االقتصــادي بيــن الحيــن واآلخــر والــذي يؤثــر ســلباً علــى قطــاع الصناعــة.
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• ــب 	 ــن الجان ــة بي ــة الموقع ــات االقتصادي ــة باالتفاقي ــود ذات العالق ــض البن ــة: إن بع ــود االقتصادي القي

الفلســطيني والجانــب االســرائيلي تحــد بشــكل واضــح مــن إمكانيــة اتســاع التجــارة الخارجيــة وزيــادة 

ــواردة لألســواق الفلســطينية.  ــة ال ــد العمــالت االجنبي رصي

• تذبــذب ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي: حيــث ان تذبــذب ســعر صــرف الــدوالر االمريكــي يعمــل علــى 	

ــاهمة  ــطينية المس ــركات الفلس ــاس للش ــة األس ــل أن عمل ــي ظ ــتثمارية ف ــر االس ــم المخاط ــادة حج زي

ــا هــي  ــي أغلبه ــة ف ــأن نشــاطاتها المحلي ــاً ب ــي علم ــدوالر األمريك ــي أو ال ــار االردن ــة هــي الدين العام

بالشــيكل االســرائيلي.

• ــي 	 ــا ف ــطين ونقصه ــي فلس ــتثمار ف ــي االس ــرة ف ــل المؤث ــم العوام ــد أه ــيولة أح ــر الس ــيولة: تعتب الس

االســواق الفلســطينية يؤثــر ســلباً وبشــكل مباشــر علــى أي اســتثمار وخاصــة االســتثمارات ذات العالقــة 

بالقطــاع الصناعــي.

• ــية 	 ــل األساس ــد العوام ــرائيلية أح ــركات االس ــل الش ــن قب ــة م ــر المنافس ــة: تعتب ــر العادل ــة غي المنافس

ــل  ــي ظ ــة ف ــر متكافئ ــة غي ــذه المنافس ــث أن ه ــطينية حي ــة الفلس ــو الصناع ــى نم ــلباً عل ــرة س المؤث

ــر. ــم بالمعاب ــدم التحك ــرائيلي وع ــب اإلس ــن الجان ــواردات م ــى ال ــة عل ــف الرقاب ضع

• الوضــع السياســي المحلــي واإلقليمــي: يعتبــر الوضــع السياســي المحلــي بشــكل خــاص واإلقليمي بشــكل 	

ــن المســتثمرين عــن  ــرة م ــة كبي ــى عــزوف فئ ــك إل ــؤدي ذل ــا ي ــام أحــد المخاطــر االســتثمارية، كم ع

الدخــول فــي أي اســتثمارات جديــدة أو توســعة الســتثمارت قائمــة.  

وبنــاًء علــى مــا ذكــر وبعــد تحليــل مســتفيض قامــت بــه إدارة الشــركة، فقــد قامــت باتخــاذ بعــض اإلجــراءات 

والخطــوات الوقائيــة والتــي يمكــن تلخيصهــا بمــا يلــي:

• ــة 	 ــة االقتصادي ــكل البيئ ــي تش ــنوية والت ــة الس ــداد الموازن ــد إع ــة عن ــيناريوهات المتوقع ــع الس وض

والسياســية العبــاً رئيســياً بهــا، كمــا تقــوم الشــركة بإعــداد قوائــم التدفقــات النقديــة ومراجعتهــا بشــكل 

ــالءم والتزامــات الشــركة. ــي تت ــة الت ــر الســيولة النقدي دوري بهــدف التأكــد مــن توف

• ــى أصــول الشــركة 	 ــن عل ــى نقــل المخاطــر ذات العالقــة بأصولهــا مــن خــالل التأمي تعمــل الشــركة عل

ــات العامــة بكافــة أنواعهــا بشــكل عــام. بشــكل خــاص والتأمين

• إيجــاد مــوارد ماليــة فرعيــة مــن خــالل االســتثمار فــي محفظــة اســتثمارية تتكــون مــن أســهم مســتقرة 	

إلــى حــٍد مــا وقليلــة التقلــب.

• االحتفــاظ بســلة مــن العمــالت وذلــك تفاديــاً لتذبذبــات ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي )عملــة االســاس 	

فــي الشــركة(.

• التحــوط وعــدم الدخــول بــأي مــن الصفقــات فــي القطاعــات الصناعيــة، الزراعيــة، الخدماتيــة والتي يشــكل 	

التعامــل معهــا درجــة مخاطــرة عاليــة إال فــي حــال توفــر الضمانــات التــي تحــد مــن حجــم المخاطــرة.

• ــن 	 ــقوف الدي ــة س ــى دراس ــة إل ــكل دوري باإلضاف ــا بش ــة ومراجعته ــل واضح ــات تحصي ــع سياس وض

ــة.  ــة بيعي ــد أي صفق ــد عق ــرة عن ــة المخاط ــن درج ــل م ــكل يقل ــا بش ــركة وتحديده ــن الش ــة لزبائ الممنوح

• ــدة دون وجــود 	 ــي الشــركة أو طــرح منتجــات جدي ــر أو توســعة ف ــات تطوي ــي عملي عــدم الدخــول ف

ــة. ــى حجــم المخاطــرة المتوقع ــة واضحــة ومحــددة وتشــتمل عل دراســة جــدوى اقتصادي
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• إعــداد ســيناريوهات العمــل والخطــط البديلــة والتــي يتــم اللجــوء إليهــا فــي حــال وجــود أية مشــاكل أو 	

معيقــات خاصــة بالعمليــات التشــغيلية ســواء التصنيعيــة أو ذات العالقــة بتوريــد المــواد الخــام.

• تجهيــز البنيــة التحتيــة التــي تتناســب وطبيعــة المخاطــر المتوقعــة والتــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة مثــل 	

الحريــق، الكــوارث الطبيعيــة، الســرقة، حــوادث عمــل .....  ومــا إلــى ذلــك.

سابعًا: األداء المالي للشركة

تعــرض قطــاع التعبئــة والتغليــف الفلســطيني لعــدد مــن التقلبــات والتحديــات خــالل العــام 2016، والتــي كان لهــا 

األثــر المباشــر فــي تراجــع مؤشــرات األداء بشــكل عــام، ولمواجهــة هــذه التقلبــات والتحديــات، اتخــذت الشــركة 

الوطنيــة لصناعــة الكرتــون عــدد مــن الخطــوات التــي ســاهمت فــي الحفــاظ علــى حصــة الشــركة الســوقية، حيــث 

عملــت الشــركة علــى رفــع مســتوى جــودة منتجاتهــا بشــكل يلبــي احتياجــات الســوق الفلســطيني مــن خــالل 

تطويــر خطــوط اإلنتــاج وتأهيــل الــكادر الوظيفــي، كمــا عملــت علــى إعــداد خطــط تســويقية وبيعيــة تتناســب 

ــك فــإن الشــركة أعــادت النظــر فــي سياســة  ــى ذل ــات التــي حصلــت خــالل العــام 2016، اضافــة ال مــع التحدي

تســعير بعــض منتجاتهــا لدعــم مركزهــا الســوقي وهــو مــا أثــر علــى هوامــش دخــل هــذه المنتجــات.

أوال: اإليرادات التشغيلية
ســاهمت الخطــط التســويقية والبيعيــة التــي اتبعتهــا الشــركة خــالل العــام 2016 فــي التقليــل مــن أثــر المخاطــر 

والتحديــات التــي طــرأت علــى قطــاع صناعــة التعبئــة والتغليــف فــي فلســطين خــالل العــام، ومــع ذلــك فــإن 

الشــركة لــم تكــن بمنــأى عــن المنافســة المحتدمــة فــي الســوق، حيــث بلغــت قيمــة اإليــرادات التشــغيلية للعــام 

2016 مــا قيمتــه 6,369,825 دوالر أمريكــي لتشــكل انخفاضــا عــن العــام الســابق بنســبة %6.
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ثانيا: مجمل الدخل
ــي  ــون ف ــى ســوق الكرت ــت عل ــي حصل ــرات الت ــع المتغي ــام 2016 تتناســب م ــاع سياســات تســعيرية للع إن إتب

ســبيل الحفــاظ علــى الحصــة الســوقية للشــركة، كان لــه أثــراً واضحــاً فــي انخفــاض مجمــل الدخــل مقارنــة مــع 

العــام 2015، فقــد بلــغ مجمــل الدخــل للعــام 2016 مــا قيمتــه 1,128,292 دوالر أمريكــي مقارنــة مــع 1,317,708 

دوالر أمريكــي، لتشــكل انخفاضــاً عــن العــام الســابق بنســبة 14%، فــي حيــن بلــغ هامــش مجمــل الدخــل %17.7 

مقارنــة بـــ 19.4% فــي عــام 2015.

مجمل الدخل
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ثالثا: الدخل التشغيلي
ــع 618,713 دوالر  ــة م ــي، مقارن ــا 462,184 دوالر أمريك ــام 2016 قيمته ــغيلية للع ــا تش ــركة أرباح ــت الش حقق

للعــام 2015، لتشــكل تراجعــا بنســبة 25%، حيــث كانــت األســباب التــي تــم ذكرهــا بالســابق والتــي تتمثــل فــي 

انخفــاض قيمــة المبيعــات مقارنــة مــع العــام 2015 والسياســات التســعيرية التــي انتهجتهــا الشــركة لتتناســب مــع 

وضــع الســوق، اضافــة الــى رؤيــة الشــركة فــي الحفــاظ علــى حصتهــا الســوقية علــى حســاب هوامــش ربــح بعــض 

المنتجــات ســبباً رئيســياً فــي انخفــاض الدخــل التشــغيلي.

الدخل التشغيلي
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رابعا: صافي الدخل ونصيب السهم من األرباح
بلغــت صافــي أربــاح الشــركة بعــد الضريبــة للعــام 2016 مــا قيمتــه 303,454 دوالر أمريكــي مقارنــة مــع 482,720 

دوالر أمريكــي للعــام 2015، لتشــكل تراجعــا نســبته 37%، حيــث بلــغ هامــش صافــي دخــل الشــركة 4.8% مقارنــة 

مــع 7.1% للعــام 2015. أمــا نصيــب الســهم مــن األربــاح فقــد بلــغ 0.061 مقارنــة مــع 0.097 للعــام 2015.

نصيب السهم من األرباح
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خامسا: المركز المالي للشركة
بلغــت قيمــة أصــول الشــركة نهايــة العــام 2016 مــا مجموعــه 6,796,805 دوالر أمريكــي، مقارنــة بمــا كانــت عليــه 

فــي نهايــة العــام 2015 والبالغــة قيمتهــا 6,848,706 دوالر أمريكي.

امــا فيمــا يخــص االلتزامــات، فقــد بلغــت نهايــة العــام 2016 مــا قيمتــه 1,150,867 دوالر أمريكــي، حيــث 

طــرأ عليهــا ارتفــاع بســيط نســبته 2.4% مقارنــة مــع رصيدهــا نهايــة العــام 2015 والبالغــة قيمتــه 1,124,218 

ــات  ــة وااللتزام ــم الدائن ــن الذم ــة كل م ــي قيم ــيط ف ــاع البس ــن االرتف ــك م ــج ذل ــث نت ــي، حي دوالر أمريك

المتداولــة األخــرى.

وفيمــا يتعلــق بحقــوق المســاهمين، فقــد بلغــت فــي نهايــة العــام 2016 مــا قيمتــه 5,645,938 دوالر أمريكــي 

ــر  ــن الجدي ــام 2015، لتشــكل انخفاضــاً نســبته 1.4%، وم ــة الع ــي نهاي ــة بـــ 5,724,488 دوالر أمريكــي ف مقارن

ــر أن الشــركة وزعــت أرباحــا عــن العــام 2015 بنســبة 8% مــن القيمــة اإلســمية للســهم البالغــة 1 دوالر  بالذك

ــي. ــه 400,000 دوالر أمريك ــي قيمت ــغ إجمال ــام 2016، وبمبل أمريكــي خــالل الع
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سادسًا: مؤشرات الربحية
بلــغ العائــد علــى أصــول الشــركة )ROA( للعــام 2016 مــا نســبته 4.46% مقارنــة مــع 7.05% للعــام 2015، اّمــا 

ــن بلغــت هــذه النســبة للعــام  ــى حقــوق المســاهمين )ROE( فقــد بلغــت نســبته 5.37% فــي حي ــد عل العائ

الســابق 8.43%. ومــن جهــة أخــرى فقــد بلــغ العائــد علــى رأس المــال المســتثمر )ROI( مــا نســبته 5.2% مقارنــًة 

مــع 8.2% للعــام الماضــي.
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سابعا: هيكل رأس المال
تعمــل الشــركة حاليــا علــى تمويــل أصولهــا مــن خــالل حقــوق المســاهمين، حيــث وحتــى نهايــة العــام 2016 

لــم تلجــأ الشــركة الــى االســتدانة أو االقتــراض مــن البنــوك، وســتقوم الشــركة بتمويــل مشــاريعها المســتقبلية مــن 

خــالل مزيــج مــن الديــون وحقــوق الملكيــة، بمــا يضمــن تخفيــض المتوســط المرجــح لتكلفــة رأس المــال للحــد 

األمكــن، وبشــكل يضمــن الحفــاظ علــى جــدوى اســتثماراتها.

ثامنا: سيولة الشركة
تعمــل الشــركة الوطنيــة لصناعــة الكرتــون علــى إدارة ســيولتها النقديــة بشــكل يضمــن لهــا االحتفــاظ بتدفقــات نقديــة 

لدعــم عملياتهــا التشــغيلية ومشــاريعها االســتثمارية، كمــا يضمــن االســتغالل األمثــل لمــوارد الشــركة، حيــث تحافــظ 

ــك مــن  ــرة األجــل اتجــاه مورديهــا ودائنيهــا وذل ــاء بالتزاماتهــا قصي ــى معــدالت ســيولة تمكنهــا مــن الوف الشــركة عل

خــالل منــح الزبائــن سياســة ائتمــان مدروســة تتناســب مــع التزامــات الشــركة واالتفاقيــات المبرمــة مــع مورديهــا.
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وبالنظــر الــى معــدالت دوران كالً مــن الذمــم المدينــة والمخــزون خــالل العــام 2016 فقــد بلــغ معــدل دوران 

الذمــم المدينــة 3.2 مــرة مقابــل 3.3 مــرة للعــام 2015، كمــا بلــغ معــدل دوران المخــزون خــالل العــام الحالــي 

11.2 مــرة مقارنــة بـــ 11 مــرة للعــام الســابق.

امــا فيمــا يخــص التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية، فقــد بلغــت قيمــة هــذه التدفقــات خــالل العــام 

ــذي كان  ــام الســابق، وال ــع 620,148 دوالر أمريكــي للع ــة م ــه 650,617 دوالر أمريكــي مقارن ــا مجموع 2016 م

اســتمراراً لتحقيــق كفــاءة الشــركة فــي إدارة رأس مالهــا العامــل .

التدفقات النقدية التشغيلية
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وبلغــت نســبة الســيولة للعــام الحالــي 3.95 مــرة مقارنــة مــع 4.16 مــرة للعــام 2015، كمــا بلغــت نســبة الســيولة 

الســريعة 3.48 مــرة مقارنــة مــع 3.66 للعــام الســابق.
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تاسعا: النفقات الرأسمالية
عمــدت الشــركة الوطنيــة لصناعــة الكرتــون الــى االســتثمار فــي خطــوط انتاجهــا الحاليــة بشــكل يضمــن زيــادة 

جــودة منتجاتهــا ورفــع قدرتهــا وكفاءتهــا التشــغيلية لتحقيــق متطلبــات الزبائــن ومواكبــة التطــورات التــي تطــرأ 

علــى صناعــة الكرتــون، كمــا قامــت خــالل العــام 2016 بأعمــال توســعة للمبانــي وتطويــر للبنيــة التحتيــة الخاصــة 

بهــا الســتيعاب خطــوط إنتــاج جديــدة تهــدف الــى زيــادة حصــة الشــركة الســوقية وتنميــة حقــوق مســاهميها، 

حيــث بلغــت النفقــات الرأســمالية خــالل العــام 2016 مــا مجموعــه 293,913 دوالر أمريكــي فــي حيــن بلغــت 

ــد والضرائــب واالســتهالكات واإلطفــاءات EBITDA ا 54% مقابــل %18  ــل الفوائ ــى دخــل الشــركة قب نســبتها ال

فــي عــام 2015.

النفقات الرأسمالية
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الحوكمة والمسؤولية
 اإلجتماعية
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أواًل: مقدمة

قامــت الشــركة الوطنيــة لصناعــة الكرتــون بتبنــي مبــدأ حوكمــة الشــركات 

والتــي تُمثــل مدونــة قواعــد الحوكمــة للشــركات المســاهمة العامــة فــي 

ــركة  ــس إدارة الش ــام مجل ــث ق ــه، حي ــياً لتطبيق ــاً أساس ــطين مرجع فلس

ــن  ــي م ــق الداخل ــة والتدقي ــة الحوكم ــكيل لجن ــام 2014 بتش ــالل الع خ

أعضــاء المجلــس وذلــك بهــدف متابعــة التــزام الشــركة وإدارتهــا التنفيذيــة 

باألنظمــة والقوانيــن المطبقــة بمــا ينســجم مــع مدونــة الحوكمــة 

ــى اجــراء  ــًة ال ــة والتشــريعية الســائدة إضاف الفلســطينية واألطــر القانوني

تقييــم دوري لمســتوى التــزام الشــركة وتقديــم المقترحــات واإلجــراءات 

التصحيحيــة بهــدف تحقيــق الجــودة والتميــز فــي األداء مــن خــالل 

ــداف  ــط وأه ــع خط ــب م ــا يتناس ــة بم ــم الفعال ــاليب والنظ ــار األس اختي

ــّوة. الشــركة المرج

وحرصــاً مــن مجلــس إدارة الشــركة علــى تحقيــق االنســجام والتناغم بشــكل 

ــة  ــة كلجن ــة التنفيذي ــم تشــكيل اللجن ــات الحوكمــة، ت ــع متطلب مســتمر م

منبثقــة عنــه إيمانــاً منــه بــأن هــذه الخطــوة ســتعمل وعملــت علــى خلــق 

منــاخ فّعــال مــن الشــفافية فــي محيــط العمــل وتدعيــم مبــدأ النزاهــة والعدالــة لجميــع األطــراف وضمــان اتخــاذ 

القــرارات الســليمة بمــا يتوافــق مــع أهــداف الشــركة المنشــودة وتحســين وتطويــر أدائهــا بشــكل مســتمر. 

أمــا علــى صعيــد المســؤولية االجتماعيــة، فقــد أولــت الشــركة اهتمامــاً كبيــراً لهــذا الجانــب وذلــك بهــدف تعزيــز 

وجودهــا ودورهــا فــي المجتمــع والمســاهمة فــي دعــم المجتمــع وتطويــره مــن خــالل المســاهمات االجتماعيــة 

ــة فــي الشــركة خــالل العــام  ــال ال الحصــر تمثلــت جوانــب المســؤولية االجتماعي ــة، فعلــى ســبيل المث والتنموي

2016 فيمــا يلــي: 

ــن . 1 ــد م ــتقبال العدي ــالل اس ــن خ ــطيني م ــج الفلس ــي المنت ــع ف ــة المجتم ــز ثق ــي تعزي ــاهمة ف المس

الرحــالت العلميــة ســواء كانــت مــن المــدارس أو الجامعــات الفلســطينية وتعريفهــم بأهميــة الصناعــات 

الفلســطينية بشــكل عــام وصناعــة التغليــف بشــكل خــاص.

توفيــر التدريــب العملــي وإتاحــة الفرصــة للبحــث العلمــي ذو العالقــة بطبيعــة عمــل الشــركة لطلبــة . 2

الجامعــات.

ــي . 3 ــي ف ــاع الصناع ــز دور القط ــى تعزي ــعى ال ــي تس ــاطات الت ــف النش ــي مختل ــة ف ــاركة الفاعل المش

االقتصــاد الفلســطيني. 

مســاعدة الجهــات المختصــة بتقديــم الدعــم لحمــالت المناصــرة وحمــالت الطــرود الغذائيــة الموســمية . 4

مــن خــالل توفيــر العلــب الكرتونيــة بشــكل مجانــي أو بأســعار زهيــدة.

المســاهمة فــي حمايــة البيئــة مــن خــالل االلتــزام بتوافــق المنتجــات التــي تقدمهــا الشــركة للمجتمــع . 5

مــع البيئــة والتقليــل مــن األخطــار الصحيــة قــدر اإلمــكان واتباعهــا األســاليب والتقنيــات الحديثــة فــي 

تصميــم المنتجــات بطريقــة تكفــل تقليــل المخلفــات.  

ومــن خــالل مــا تــم ذكــره آنفــاً، فــإن الشــركة الوطنيــة لصناعــة الكرتــون ملتزمــة وحريصــة علــى تطبيــق مبــدأ 
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الشــفافية والنزاهــة فــي جميــع تعامالتهــا، حيــث تــم اســتعراض بيانــات ومعلومــات فــي هــذا الجــزء مــن الكتيــب 

ــس اإلدارة،  ــس اإلدارة، لجــان مجل ــة بمجل ــات ذات عالق ــات /البيان ــت هــذه المعلوم تهــم مســاهمينا ســواء كان

اإلداريــة التنفيذيــة، القضايــا واالجــراءات القانونيــة، المســاهمين وغيرهــا. 

ثانيًا: اجتماعات مجلس اإلدارة

عقد مجلس اإلدارة )6( اجتماعات خالل العام 2016 وهي حسب ما هو موضح أدناه:

تاريخ االنعقاداالجتماع

2016/01/30األول

2016/03/19الثاني

2016/06/18الثالث

2016/09/7الرابع

2016/11/12الخامس

2016/12/21السادس

ثالثًا: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ــدل  ــك ب بلغــت مكافــآت رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة للعــام 2016 مــا مجموعــه 20,356 دوالر أمريكــي وذل

ــي/  ــق الداخل ــة والتدقي ــة الحوكم ــة/ لجن ــة التنفيذي ــس اإلدارة/ اللجن ــف حضــور جلســات مجل ــاب ومصاري أتع

ــام رســمية للشــركة عــن العــام 2016 بمعــدل 353 دوالر  ــس اإلدارة بمه ــس أو أي مــن أعضــاء مجل ــف رئي تكلي

أمريكــي عــن كل جلســة لــكل عضــو وفــق الجــدول التالــي، مــع مراعــاة أن اجتماعــات اللجنــة التنفيذيــة ولجنــة 

الحوكمــة والتدقيــق الداخلــي موضحــة فــي الجــزء الخــاص بهــا فــي هــذا الكتيــب.

الجــدول التالــي يبيــن ســجل حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة لجلســات المجلــس خــالل العــام 2016 حيــث يتبيــن 

منــه أن نســبة الحضــور بلغــت %97.6.

المجموع )جلسات(جلسة 6جلسة 5جلسة 4جلسة 3جلسة 2جلسة 1االسم

6 مهدي حياتي المصري

5عالء اسماعيل شاهين

6 سام الفقهاء

6محمد بشار الصيفي

6أيمن أبوغزالة

6غالب فارس

6أمجد أبونبعة

مجموع الجلسات 6
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رابعًا: ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى 
بأسهم الشركة كما في 2016/12/31

الجنسيةممثال عن مجلس اإلدارة#
عدد االسهم 

التمثيل

عدد االسهم المملوكة له 

أو من الدرجة األولى

فلسطينيشركة فلسطين لالستثمار الصناعيالسيد مهدي حياتي المصري1

2,152,212

22,880

0فلسطينيشركة فلسطين لالستثمار الصناعيالسيد غالب ساطي فارس2

0فلسطينيشركة فلسطين لالستثمار الصناعيالسيد أمجد خليل أبونبعة3

347,2220فلسطينيشركة المسيرة الدوليةالسيد سام عبد القادر الفقهاء4

247,2001,250فلسطينيشركة الحاج طاهر المصريالسيد أيمن حاتم أبوغزالة5

173,0010فلسطينيشركة مصانع الزيوت النباتيةالسيد عالء اسماعيل شاهين6

92,00092,000فلسطينينفسهالسيد محمد بشار الصيفي7

خامسًا: لجان مجلس اإلدارة 
1/5 اللجنة التنفيذية

قــرّر مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه رقــم )2011/2( بتاريــخ 2011/4/16 تشــكيل لجنــة تنفيذيــة بهــدف النهــوض 

ــر  ــة بتطوي ــتثمارية المتعلق ــرص االس ــة الف ــس اإلدارة ومناقش ــرارات مجل ــذ ق ــة تنفي ــالل متابع ــن خ ــركة م بالش

العمليــات الصناعيــة والمنتجــات ومناقشــة تقاريــر األداء واإلنجــاز مــن الموازنــات التقديريــة وخطــط وسياســات 

الشــركة ورفــع التوصيــات المالئمــة إلــى مجلــس اإلدارة.

1/1/5 رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية 

• السيد/ أيمن حاتم ابوغزالة )رئيس ومقرر اللجنة(	

• السيد/ سام عبد القادر الفقهاء 	

• السيد/ »محمد بشار« الصيفي	

• السيد/ غالب ساطي فارس 	

2/1/5 اجتماعات اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعين خالل العام 2016 حسب ما هو موضح أدناه:

تاريخ االنعقاداالجتماع

2016/10/15األول

2016/12/06الثاني

2/5 لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي

قــرّر مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه رقــم )2014/4( بتاريــخ 2014/9/27 تشــكيل لجنــة الحوكمــة والتدقيــق 

ــراح اإلجــراءات  ــي الشــركة واقت ــة ف ــة الحوكم ــق مدّون ــة بتطبي ــع ذات العالق ــة المواضي ــدف متابع ــي به الداخل

التصحيحيــة باإلضافــة إلــى تقديــم تأكيــدات مــن خــالل تتبــع مجريــات العمــل فــي مجــاالت الكفــاءة والفعاليــة 
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فــي تنفيــذ األعمــال التــي تقــوم بهــا الشــركة ومتابعــة التقاريــر الماليــة باإلضافــة إلــى متابعــة امتثــال الشــركة 

ــة. ــة المطبّق ــن واألنظم ــة للقواني واإلدارة التنفيذي

1/2/5 رئيس وأعضاء لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي 
• السيد/ مهدي حياتي المصري )رئيس ومقرر اللجنة(	

• السيد/ عالء اسماعيل شاهين	

• السيد/أمجد عبد الحميد أبونبعة	

2/2/5 اجتماعات لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي

ــخ  ــاع بتاري ــذا االجتم ــام 2016 وكان ه ــالل الع ــد خ ــاع واح ــي اجتم ــق الداخل ــة والتدقي ــة الحوكم ــدت لجن عق

.2016/08/6

سادسًا: الشؤون االدارية

الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة

المستشارون

مدير مكتب المدير العام
)هديل أبو كشك(

المدير العام
)م. غالب فارس(

وحدة تأكيد الجودة
)م. فادي أبو باشا(

اللجنة التنفيذية

لجنة الحوكمة
والتدقيق الداخلي

وحدة تطوير األعمال
)لجنة تطوير األعمال(

دائرة التوريدات
)ناصر قمحاوي(

دائرة المصنع
)م. أنس الشايب(

دائرة التسويق 
والمبيعات

)م. سعد أبو زنط(

دائرة الشؤون 
اإلدارية والمالية

)حكمت وني(
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1/6 نبذة عن أعضاء اإلدارة التنفيذية 

السيد / غالب فارس
عضو مجلس إدارة منتدب 

ــو  ــتثمار الصناعي)باديك ــطين لالس ــركة فلس ــل ش ــن قب ــارس م ــيد ف ــداب الس ــم انت ت

ــي الشــركة أواســط العــام 2012 ، ويعمــل  ــدب ف ــس إدارة منت ــة( كعضــو مجل الصناعي

ــي مــن  ــذ أفضــل االســتراتيجيات والسياســات الت ــي وتنفي ــى تبن ــك الوقــت عل ــذ ذل من

ــة  ــر فعالي ــق أداء أكث ــة عمــل الشــركة وتحقي شــأنها ضمــان التطــور المســتمر فــي بيئ

وتميــز، كمــا يعمــل علــى وضــع الخطــط والموازنــات الســنوية بشــكل ينســجم مــع أهــداف رؤية ورســالة الشــركة، 

وكذلــك االشــراف علــى جميــع اإلجــراءات الماليــة واإلداريــة ومتابعــة تنفيــذ القــرارات والسياســات المقــرّة مــن 

قبــل مجلــس إدارة الشــركة وتزويــد مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه بأيــة بيانــات أو تقاريــر ذات العالقــة 

ــة.  ــر عالقــة الشــركة مــع الجهــات الخارجي ــى تنميــة وتطوي ــام بأعمالهــم إضافــًة ال لمســاعدتهم علــى القي

 )ICM( ــد ــر المعتم ــهادة المدي ــة وش ــة الصناعي ــي الهندس ــس ف ــة البكالوري ــى درج ــل عل ــارس حاص ــيد/ ف الس

ــي  ــس إدارة ف ــو مجل ــي  وعض ــتثمار الصناع ــطين لالس ــركة فلس ــي ش ــال ف ــر أعم ــر تطوي ــاً كمدي ــل أيض ويعم

شــركة دواجــن فلســطين، كمــا شــغل منصــب مستشــار تطويــر إداري وأعمــال فــي فلســطين والمملكــة العربيــة 

ــي فلســطين. ــرى ف ــي شــركات كب ــر أعمــال ف ــط وتطوي ــر تخطي الســعودية ومدي

السيدة/ هديل أبوكشك
مديرة مكتب المدير العام

ــكل  ــام بش ــر الع ــب المدي ــة بمكت ــؤون ذات العالق ــم الش ــيق وتنظي ــى تنس ــل عل تعم

يضمــن ســير عمــل المكتــب بفعاليــة، كمــا تعمــل علــى تنســيق االجتماعــات واللقــاءات 

والمواعيــد الخاصــة بالمديــر العــام إضافــة الــى صياغــة محاضــر االجتماعــات الخاصــة 

بالشــركة وكذلــك ضبــط ومتابعــة البريــد الصــادر والــوارد مــع الجهــات ذات العالقــة. 

ــة علــى درجــة البكالوريــس فــي اللغــة االنجليزيــة وآدابهــا ولديهــا خبــرة ســابقة فــي  الســيدة/ أبوكشــك حاصل

إدارة المكاتــب والترجمــة فــي شــركات عــدة فــي فلســطين.

السيد/ حكمت وني
مدير دائرة الشؤون اإلدارية والمالية

ــا  ــبية للشــركة، كم ــة والمحاس ــب المالي ــع الجوان ــة جمي ــى االشــراف ومتابع ــل عل يعم

يعمــل علــى اعــداد ورفــع التقاريــر الدوريــة لــإدارة العليــا عــن أداء الشــركة التشــغيلي 

والمالــي وكذلــك القيــام باإلفصاحــات عــن البيانــات الماليــة للجهــات المختصــة وإدارة 

شــؤون المســاهمين وتنظيــم العالقــة مــع المستشــار الضريبــي والقانونــي للشــركة. 

الســيد/ ونــي حاصــل علــى درجــة البكالوريــس فــي المحاســبة ولديــه خبــرة واســعة فــي مجــال المحاســبة وشــغل 

عــدة مناصــب فــي كبــرى الشــركات الفلســطينية.
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السيد/ أنس الشايب
مدير دائرة المصنع

ــد  ــق العائ ــا يُحق ــة بم ــع والصيان ــات التصني ــة عملي ــم وإدارة كاف ــى تنظي ــل عل يعم

الُمخطــط لــه، كمــا يعمــل علــى إعــداد ومتابعــة تنفيــذ الخطــط التشــغيلية والتطويريــة 

ــة فــي الشــركة. ــع مســتويات الجــودة واإلنتاجي ــى رف ــي تهــدف ال ــة الت ذات العالق

الســيد/ الشــايب حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة ولديــه 

خبــرة فــي مجــال إدارة عمليــات اإلنتــاج والصيانــة فــي كبــرى الشــركات الفلســطينية. 

السيد / ناصر قمحاوي
مدير دائرة التوريدات

ــكل  ــا بش ــراف عليه ــركة واالش ــي الش ــد ف ــتريات والتوري ــات المش ــى إدارة عملي ــل عل يعم

ــك اعــداد الُخطــط ذات  ــة لتنفيذهــا، وكذل ــر األدوات الالزم ــى توفي مباشــر، كمــا يعمــل عل

ــاءة. ــة والكف ــن الفعالي ــا بشــكل يضم ــة تنفيذه ــة ومتابع العالق

الســيد / قمحــاوي حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد ولديــه خبــرة فــي 

ــا. إدارة عمليــات الشــراء فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وروماني

السيد /سعد أبوزنط
مدير دائرة التسويق والمبيعات

يعمــل علــى وضــع األهــداف ورســم السياســات البيعية والتســويقية فــي الشــركة وتقديم 

التوصيــات الخاصــة بتطويرهــا، كمــا يعمــل علــى إعــداد وتصميــم الخطــط التســويقية 

الســنوية التــي تهــدف الــى رفــع الحصــة الســوقية للشــركة فــي األســواق المســتهدفة.

ــرة  ــه خب ــى درجــة الماجســتير فــي اإلدارة الهندســية ولدي ــط حاصــل عل الســيد/ أبوزن

فــي مجــال الصناعــات الورقيــة والتغليــف وعضــو لجنــة المواصفــات والمقاييــس الفلســطينية الخاصــة بالــورق 

ــون. والكرت

السيد / فادي أبوباشا
مسؤول وحدة تأكيد الجودة

يعمــل علــى متابعــة واالشــراف علــى تطبيــق المواصفــات والمقاييــس الخاصــة بالشــركة 

ــك التأكــد مــن جــودة  بمــا يتوافــق مــع نظــام إدارة الجــودة )ISO 9001:2015( وكذل

جميــع المدخــالت والمخرجــات والعمليــات ومطابقتهــا لمعاييــر الجــودة المطلوبــة. 

الســيد/ أبوباشــا حاصــل علــى شــهادة البكالوريــس فــي الهندســة الصناعيــة وعمــل فــي 

شــركات عــدة فــي فلســطين.
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2/6 مؤهالت اإلدارة التنفيذية

ــل  ــاً مقاب ــخ 2016/12/31 )49( موظف ــون بتاري ــة لصناعــة الكرت ــي الشــركة الوطني ــن ف ــغ مجمــوع العاملي بل

)52( موظفــا فــي 2015/12/31، موزعيــن حســب مؤهالتهــم العلميــة علــى النحــو التالــي، مــع اإلشــارة الــى أن 

الشــركة أبرمــت ثالثــة عقــود عمــل مــع ذوي الخبــرة والكفــاءة، حيــث ســيتم تنفيــذ هــذه العقــود مــع بدايــة 

العــام 2017

20162015المؤهل العلمي

--------دكتوراه

11ماجستير

1418بكالوريوس

98دبلوم

1515ثانوية عامة

1010أقل من توجيهي

4952المجموع

3/6 رواتب ومكافآت اإلدارة العليا

بلغ مجموع رواتب ومنافع اإلدارة العليا خالل العام 2016 )62,418 دوالر أمريكي(.

4/6 التدريب والتأهيل لموظفي الشركة

تســعى الشــركة بشــكل مســتمر الــى تنميــة وتطويــر قــدرات موظفيهــا فــي النواحــي العلميــة والفنيــة وذلــك مــن 

خــالل توفيــر التدريــب الــالزم للفئــات الوظيفيــة المختلفــة، حيــث أوفــدت العديــد مــن موظفيهــا فــي دورات 

ــي البرامــج  ــاً وعقــدت العديــد مــن ُورش العمــل داخــل الشــركة، ويبيــن الجــدول التال ــاً وخارجي ــة داخلي تدريبي

التدريبيــة التــي تــم عقدهــا وااللتحــاق بهــا خــالل العــام 2016.

عدد الموظفين المستفيديناسم الدورة/ ورشة عمل

ISO 9001:2015 1التحضير واالنتقال الى نظام إدارة الجودة

)Advanced Excel( 5االكسل المتقدم

2إدارة المخازن والمستودعات 

3برمجة الموقع االلكتروني

2رجل مبيعات محترف

24مبادئ اإلسعاف األولي

ISO 50001 2نظام إدارة الطاقة

1مفهوم الكايزن في تحسين االنتاج

1الصحة والسالمة المهنية باستخدام منهجية تدريب وايز
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سابعًا: القضايا واإلجراءات القانونية
تظهــر الشــركة كمّدعــى عليهــا فــي قضايــا مقامــة ضدهــا بمبلــغ 9,155 دوالر أمريكــي، إالّ أن المستشــار القانونــي 

للشــركة يعتقــد بــأن نجــاح هــذه القضايــا غيــر محتمــل وبالتالــي لــم يتــم إثبــات أي التــزام فــي القوائــم الماليــة. 

ثامنًا: االختالف بين البيانات المالية األولية والبيانات المالية 
المدققة النهائية

ال يوجد اختالف بين البيانات المالية المدققة والبيانات الختامية األولية.
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تاسعًا: المساهمون

1/9 ملخص أداء السهم

بلغ سعر سهم الشركة الوطنية لصناعة الكرتون في نهاية عام 2016 ما قيمته 1.13 دوالر أمريكي.

ــن،  ــن الماضيي ــدة خــالل العامي ــون ارباحــاً رأســمالية جي ــة لصناعــة الكرت وقــد حقــق ســهم الشــركة الوطني

ويأتــي ذلــك نتيجــة إلقبــال المســتثمرين علــى شــراء ســهم الشــركة مدفوعيــن بالتحســن الواضــح فــي نتائــج 

اعمــال الشــركة.

وفيما يلي أهم مؤشرات أداء السهم خالل السنوات الماضية:

20122013201420152016

5,000,0005,000,0005,000,0005,000,0005,000,000عدد األسهم المكتتب بها

1.01.01.01.01.0القيمة اإلسمية للسهم )دوالر أمريكي(

1.091.151.131.141.13القيمة الدفترية للسهم

0.550.911.011.011.13القيمة السوقية للسهم

2,750,0004,550,0005,050,0005,050,0005,650,000القيمة السوقية لحقوق المساهمين )دوالر أمريكي(

0.500.790.900.900.99القيمة السوقية الى القيمة الدفترية

مؤشرات التداول

1,225,5711,245,109899,998369,260369,265عدد األسهم المتداولة

789772729750730عدد المساهمين

1031301157676عدد جلسات التداول خالل العام

374664416236189عدد العقود

0.720.931.051.091.16أعلى سعر إغالق

0.500.570.870.911.00أدنى سعر إغالق

7.4%7%18.0%24.9%24.5%معدل دوران السهم

مؤشرات عوائد السهم

)EPS( 0.010.090.0630.0970.061نصيب السهم من األرباح

)Price Earnings Ratio( 45.89.916.010.418.6القيمة السوقية الى العائد

)Earning yield( 5.4%9.6%6.2%10.1%2.2%معدل عائد السهم

0.050.060.080.080.06التوزيعات السنوية )دوالر للسهم(

)Dividend Yield( 5.3%7.9%7.9%6.6%9.1%عائد التوزيعات

)Dividend Pay-out Ratio( 99.0%82.9%127.0%65.2%416.7%نسبة التوزيعات المدفوعة
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التطور التاريخي لسعر السهم مقارنة بمؤشر القدس
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2/9 كبار المساهمين، الكشف أدناه يبين المساهمين الرئيسيين في الشركة 
وعدد أسهمهم كما في 2016/12/31

% المساهمة من رأسمالعدد االسهمالمساهم#

2,152,21243.04شركة فلسطين لالستثمار الصناعي1

347,2226.94شركة المسيرة الدولية2

247,2004.94شركة الحاج طاهر المصري3

173,0013.46شركة مصانع الزيوت النباتية4

92,0001.84محمد”بشار” سعدي عبد الله الصيفي5

86,4001.73سفيان محمد عمر الحرباوي6

83,3191.67هشام أحمد عبد الوهاب سلمودي7

64,9991.30زياد علي رزق مصري8

51,0001.02عبد الله محمد رضا حجاب9
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3/9 المساهمون والتداول على سهم الشركة

بلــغ عــدد مســاهمي الشــركة 730 مســاهم كمــا فــي 2016/12/31، مقابــل 750 مســاهم كمــا فــي 2015/12/31، 

وكان حجــم التــداول علــى أســهم الشــركة فــي ســوق فلســطين لــألوراق الماليــة خــالل العــام 2016 كمــا يلــي:

369,265عدد األسهم المتداولة

403,942قيمة األسهم المتداولة )دوالر(

189عدد العقود المنفذة

1.16 $أعلى سعر تداول 2016

1.00 $أدنى سعر تداول 2016

7.39 %معدل دوران السهم

1.01 $سعر االفتتاح 2016

1.13 $سعر اإلغالق 2016

4/9 توزيع المساهمين حسب الفئات

عدد األسهمنسبة مساهمتهمعدد المساهمينفئة المساهمة

0.178,318 %100127 سهم فأقل

1.3868,824 %101239 وحتى 500 سهم

1.6783,288 %501101 وحتى 1000 سهم

8.66433,207 %1001185 وحتى 5000 سهم

4.40220,128 %500129 وحتى 10000 سهم

17.78888,882 %1000140 وحتى 50000 سهم

7.55377,718 %500015 وحتى 100000 سهم

58.392,919,635 %1000014 سهم فأكثر

1005,000,000%730المجموع

5/9 آليات إيصال المعلومات للمساهمين

تهتم الشركة بإيصال المعلومات والتقارير الصادرة عنها إلى مساهميها وذلك بوسائل متعددة منها:

• يتــم توجيــه دعــوة لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوية لكافــة المســاهمين بواســطة مكتــب البريــد 	

قبــل أســبوعين علــى األقــل مــن تاريــخ انعقــاد اإلجتمــاع.

• يتــم نشــر إعــالن دعــوة انعقــاد الهيئــة العامــة فــي الصحــف المحليــة والموقــع اإللكترونــي للشــركة 	

وذلــك قبــل أســبوعين مــن انعقــاد االجتمــاع.

• يتم ارسال رسائل نصية عبر األجهزة المحمولة.	

• ــر الســنوي للشــركة لــدى قســم المســاهمين فــي مقــر الشــركة وأيضــاً لــدى ســوق 	 يتــم وضــع التقري

ــي.  ــد االلكترون ــر البري ــم ارســاله عب ــة وشــركات الوســاطة ويت ــألوراق المالي فلســطين ل
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6/9 المسائل التي أحيلت للتصويت من قبل المساهمين

تم في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2016/4/27 مناقشة وإقرار البنود التالية بإجماع الحاضرين:

تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2015.. 1

تقرير مدققي حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2015/12/31.. 2

البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 2015/12/31.. 3

إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن العام 2015.. 4

انتخاب مدققي حسابات الشركة للعام 2016. . 5

توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من القيمة اإلسمية للسهم.. 6

7/9 موعد اجتماع الهيئة العامة العادية

سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة للعام 2016 يوم الخميس الموافق 2017/4/27.
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القوائم المالية
31 / كانون األول 2016
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 الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
 
 

  المالية القوائم
 
 

 6201كانون األول  31
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 جزءًا من هذه القوائم المالية. 30إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 

 قائمة المركز المالي
 2016كانون األول  31

 

   2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      الموجودات
      موجودات غير متداولة
 2.095.822  2,006,326  3 عقارات وآالت ومعدات

 761.763  749.809  4 موجودات مالية متوفرة للبيع
 -  245,992  5 التنفيذ تحت روعمش
   3,002,127  2.857.585 

      موجودات متداولة
 484.000  455,347  6 بضاعة

 2.509.793  2.150.977  7 ذمم مدينة
 232.300  341,885  8 موجودات متداولة أخرى 

 765.028  846,469  9 النقد والنقد المعادل
   3.794.678  3.991.121 

 6.848.706  6.796.805   مجموع الموجودات
      

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية

 5.000.000  5.000.000  10 رأس المال المدفوع 
 235.760  266.105  11 إحتياطي إجباري 

 (67.528)  (114,923)   إحتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع 
 4.214  69,605   ترجمة عمالت أجنبيةفروقات 

 552.042  425.151   أرباح مدورة 
 5.724.488  5.645.938   صافي حقوق الملكية 

      مطلوبات غير متداولة
 164.799  190.570  13 مخصص تعويض نهاية الخدمة

   190,570  164.799 

      مطلوبات متداولة
 742.212  781,742  14 ذمم دائنة

 65.651  -  15 مخصص ضريبة الدخل
 151.556  178,555  16 مطلوبات متداولة أخرى 

   960,297  959.419 
 1.124.218  1,150,867   مجموع المطلوبات

 6.848.706  6.796.805   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
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 جزءًا من هذه القوائم المالية. 30إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 

 
 قائمة الدخل

 2016كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 
   2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح 

      
 6.796.374  6,369,825  17 المبيعات

 (5.478.666)  (5,241,533)  18 كلفة المبيعات
 1.317.708  1,128,292   مجمل الربح

 (350.620)  (308,037)  19 مصاريف بيع وتوزيع
 (348.375)  )358.071)  20 مصاريف إدارية وعامة

   462,184  618.713 
      أخرى 
 58.106  71,830  21 محفظة الموجودات المالية المتوفرة للبيعأرباح 

 (116.938)  (149,353)  22 مصاريف أخرى 
 18.879  -  23 إيرادات أخرى 

 578.760  384,661   ربح السنة قبل الضريبة
 (96.040)  (81,207)  15 مصروف ضريبة الدخل

 482.720  303,454   ربح السنة

      
 0.097  0.061  24 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة 
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 جزءًا من هذه القوائم المالية 30إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 

 

  الشامل قائمة الدخل
  2016كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 

     2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي     

 482.720  303,454     ربح السنة 
        بنود الدخل الشامل األخرى 

       بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:
 7.486  (47,395)    التغير في القيمة العادلة

 4.214  65,391    فروقات ترجمة عمالت أجنبية
 11.700  17,996     مجموع بنود الدخل الشامل األخرى 

 494.420  321,450     صافي الدخل الشامل للسنة
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تعتبر
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جزءًا من هذه القوائم المالية.
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 جزءًا من هذه القوائم المالية. 30إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 

 
 قائمة التدفقات النقدية 

 2016كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 

   2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  ايضاح 

      أنشطة التشغيل
 578.760  384,661   ربح السنة قبل الضريبة

      تعديالت:
 162.156  159,338  3 استهالك عقارات واالت ومعدات 
 (10.657)  -   أرباح بيع عقارات وآالت ومعدات 

 23.476  76,392  7 تدنية القيمةمخصص ذمم م
 50.328  18,786  6 مخصص بضاعة تالفة ومتقادمة
 27.029  34,208  13 مخصص تعويض نهاية الخدمة

 (58.106)  (71,830)   محفظة الموجودات المالية المتوفرة للبيعأرباح 
 25.727  -   بنود أخرى غير نقدية

   601,555  798.713 
      التغير في رأس المال العامل 

 (301.229)  272,871   الذمم المدينة
 (24.982)  9.392   البضاعة

 (54.649)  (82,208)   الموجودات المتداولة األخرى 
 327.197  39,530   الذمم الدائنة 

 5.682  (6,758)   المطلوبات المتداولة األخرى 
 (126.071)  (175,373)  15 دفعات ضريبة الدخل
 (4.513)  (8,393)  13 الخدمة دفعات تعويض نهاية

 620.148  650,616   صافي النقد من أنشطة التشغيل 
      أنشطة اإلستثمار

 -  (457.883)   شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
 69.996  456.347   بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

 (134.342)  (47,921)   شراء عقارات وآالت ومعدات
 28.819  -   عقارات وآالت ومعداتبيع 

 -  (245,992)  5 مشروع تحت التنفيذ
 53.041  42.535   عوائد توزيعات أسهم

 17.514  (252.914)   )المستخدم في( من أنشطة االستثمار صافي النقد

      أنشطة التمويل
 (354.509)  (366.243)   أرباح نقدية موزعة

 (354.509)  (366.243)   التمويلالنقد المستخدم في أنشطة 
 283.153  31.459   الزيادة في النقد والنقد المعادل
 325  49.982   فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 481.550  765.028   النقد والنقد المعادل في بداية السنة 

 765.028  846.469  9 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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 المالية قوائمالإيضاحات حول 
 2016كانون األول  31

 الشركة ونشاطها .1
لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة )الشركة(، ومركزها الرئيسي في مدينة نابلس، كشركة مساهمة تأسست الشركة الوطنية 
  (.562600379وسجلت لدى مراقب الشركات في فلسطين تحت رقم ) 1993عامة محدودة في عام 

تعمال وتسويقها إلى علب كرتون جاهزة لالسيتركز نشاط الشركة الرئيسي في عملية استيراد ألواح الكرتون الخـام ومعالجته وتحويله 
 في فلسطين.

 .2017آذار  29 بتاريخ من قبل مجلس إدارة الشركة 2016كانون األول  31 في للشركة كما القوائم الماليةتم إقرار 

 المالية لقوائمأسس إعداد ا 1.2
 الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية

 تمثل عملة الشيقل اإلسرائيلي عملة األساس للشركة ويتم إظهار القوائم المالية بعملة الدوالر االمريكي.

عادلة في تاريخ لالموجودات المالية المتوفرة للبيع والتي تظهر بالقيمة ا باستثناءتم إعداد القوائم المالية وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية 
 القوائم المالية.

 التغيرات في السياسات المحاسبية  2.2
ي فإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية للشركة كانت متفقة مع تلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية كما 

 اًء منوالتي أصبحت نافذة المفعول للسنوات المالية إبتد التاليةباستثناء قيام الشركة بتطبيق التعديالت  2015كانون األول  31
 :لم ينتج عن تطبيق التعديالت أي أثر على القوائم المالية للشركة، 2016كانون الثاني  1

توضيح االساليب المقبولة الحتساب  (:38( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 االستهالكات واإلطفاءات 

( ان االيرادات تعكس المنفعة االقتصادية 38( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16توضح التعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم )
م ذلك ة التي استهلكت من خالل استخدامن المنافع االقتصادي المتحصلة من االعمال التجارية )التي يكون االصل جزء منها( بدالً 

ساس أاالصل. نتيجة لذلك، ال يجوز استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات باستخدام أساس مبني على اإليرادات. ويمكن استخدام 
 مبني على اإليرادات فقط في ظروف محددة الستهالك الموجودات غير الملموسة. 

 ( عرض القوائم المالية 1قم )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ر 

 المتطلبات المالية لهذا المعيار كما يلي: -وال ُتغير جوهريًا -( 1توضح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 متطلبات األهمية النسبية -
 إمكانية تفصيل أو تجميع البنود في القوائم المالية -
 ترتيب االيضاحات -
 الناتجة عن االستثمارات التي تتبع طريقة حقوق الملكية.عرض بنود الدخل الشامل األخرى  -
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أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض المعايير والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من قبل الشركة. إن المعايير 

القوائم  ر على المركز أو األداء المالي أو حول افصاحاتالتالية هي التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكون لتطبيقها، عند سريان مفعولها، أث
 تم تطبيق هذه المعايير عندما يصبح نافدة المفعول.يالمالية للشركة. س

 
 ( االيرادات من العقود مع العمالء15معيار التقارير المالية الدولي رقم )

من العقود مع العمالء، وينطبق هذا المعيار على جميع  ( المعالجة المحاسبية لكل انواع االيرادات الناشئة15يحدد معيار رقم )
المنشآت التي تدخل في عقود لتوريد السلع والخدمات للعمالء باستثناء العقود الخاضعة لمعايير اخرى مثل معيار المحاسبة الدولي 

 ( االيجارات.17رقم )

 يحل هذا المعيار بداًل من المعايير والتفسيرات التالية:

 ( عقود االنشاء11بة الدولي رقم )معيار المحاس -
 ( االيراد18معيار المحاسبة الدولي رقم ) -
 ( برامج والء العمالء13تفسير لجنة معايير التقارير ) -
 ( اتفاقيات انشاء العقارات15تفسير لجنة معايير التقارير ) -
 ( عمليات نقل االصول من العمالء18تفسير لجنة معايير التقارير ) -
 عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية. –االيراد ( 31التفسير ) -

 مع السماح بالتطبيق المبكر. 2018كانون الثاني  1يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد 

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

( "االدوات المالية" بجميع مراحله 9لمحاســــــبة الدولية خالل العام بمصــــــدار معيار التقارير المالية الدولي رقم )قام مجلس معايير ا
( "تصــــنيف وقياس االدوات المالية" وكافة االصــــدارات الســــابقة لمعيار التقارير 39ليكون بدياًل عن معيار المحاســــبة الدولي رقم )

معيار متطلبات جديدة لتصـــــــــــــنيف وقياس وتدني قيمة االدوات المالية، ومحاســـــــــــــبة التحوط. (. يبين هذا ال9المالية الدولية رقم )
 .2018كانون الثاني  1سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في 

 

 ( عقود اإليجار16معيار التقارير المالية الدولي )

 2016( "عقود االيجار" خالل كانون الثاني 16التقارير المالية الدولي رقم )قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بمصدار معيار 
 الذي يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.

( بشكل جوهري المتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي 16تشابه متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم )
(، ووفقًا لذلك، يستمر المؤجر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية او عقود ايجار تمويلية، بحيث 17) رقم

 يقوم بمعالجة هذين النوعين من العقود بشكل مختلف.

لجميع عقود االيجار ( من المستأجر ان يقوم باالعتراف بالموجودات والمطلوبات 16يتطلب معيار التقارير المالي الدولية رقم )
شهر، اال اذا كان االصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام االصل  12التي تزيد مدتها عن 

 والمتمثل في االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2019كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 
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 تعديل على اإليضاحات –( 7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

كجزء من مبادرة مجلس معايير المحاسبة الدولية  -قائمة التدفقات النقدية  -( 7تأتي التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 المنشأة تزويد مستخدمي القوائم المالية بميضاحات تمكنهم من تقييم التغيرات في المطلوباتالمتعلقة باإليضاحات والتي تتطلب من 

الناتجة عن األنشطة التمويلية التي تشمل التغيرات النقدية وغير النقدية. إن التطبيق االولي لهذا التعديل ال يتطلب من المنشاة 
، مع 2017كانون الثاني  1ذه التعديالت للفترات التي تبدأ في أو بعد إظهار أرقام المقارنة للسنوات السابقة. سيتم تطبيق ه

  السماح بالتطبيق المبكر
 

 األسس والتقديرات
إن إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وإفتراضات محاسبية تؤثر على مبالغ 

هذه  . نظرًا الستخدامالقوائم الماليةاإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات وعرض اإللتزامات المحتملة كما في تاريخ 
اضات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات، وقد يستدعي ذلك تعديل القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات التقديرات واإلفتر 

 في المستقبل.

 فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة:

 القيمة ةمتدنيذمم مخصص 
متدنية  ممذلدى إدارة الشركة أدلة موضوعية بأن بعض هذه التقدم الشركة خدماتها للعمالء ضمن شروط تسهيالت معينة. يوجد 

 .دنية القيمةمت. تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة، بناًء على خبرات سابقة، لتحديد مبالغ الذمم الن يتم تحصيله القيمة

 تدني قيمة المخزون 
قة، ويتم تخفيض بناًء على الخبرات الساب القوائم الماليةتقوم إدارة الشركة بتقدير صافي قيمة المخزون المتوقع تحقيقها في تاريخ 

 القيمة الدفترية للمخزون، إن لزم األمر.

 األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات 
تقوم إدارة الشركة بمعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في نهاية كل سنة 

 مالية. 

 مخصص ضريبة الدخل
ت اتستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبلغ مخصص ضريبة الدخل. تعتقد إدارة الشركة بأن هذه التقديرات واالفتراض

 معقولة.

 القيمة العادلة لألدوات المالية
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي والتي ال يمكن الحصول على قيمتها 

ول على يتم الحص العادلة من أسواق مالية نشطة ، من خالل طرق مناسبة للتقييم تشمل التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة.
مدخالت التقييم من خالل أسواق يمكن مالحظتها إن أمكن، وحين ال يكون من المناسب اإلعتماد على هذه المدخالت يتم اعتماد 
درجة من التقديرات واإلفتراضات لتحديد القيمة العادلة. تشمل هذه اإلفتراضات عوامل تخص المدخالت التي يتم اإلعتماد عليها 

قيمة العادلة كمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات األخرى. قد تؤثر التغيرات في اإلفتراضات على مبالغ القيمة في تحديد ال
 العادلة للموجودات المالية الظاهرة في القوائم المالية.
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية 

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

إلى الشركة وتوفر إمكانية قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية. تقاس إيرادات المبيعات بالقيمة العادلة بعد تنزيل المرتجعات والخصم 
 على المبيعات.

 المها.تتحقق إيرادات أرباح األسهم عند نشوء حق إلست

 المصاريف
 .يتم تحقق المصاريف وفقًا لمبدأ اإلستحقاق

 تصنيف البنود المتداولة وغير المتداولة
تقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة. تكون 

 في الحاالت التالية: ةالموجودات متداول
  تتحقق أو ان يكون الهدف منها بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العاديةمن المتوقع أن 

 محتفظ بها لغرض المتاجرة 

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

 رة تتجاوز اثني خالل فت النقد والنقد المعادل باستثناء النقد المقيد ألغراض التبادل أو المستخدم لتقسيط مطلوبات تستحق
 عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية

 أما باقي الموجودات األخرى فيتم تصنيفها موجودات غير متداولة.

 تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية: 

 من المتوقع تسديدها ضمن دورة التشغيل العادية 

 محتفظ بها لغرض المتاجرة 

 ي عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم الماليةمستحقة الدفع ضمن فترة اثن 

  ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات بمدة تتجاوز اثني عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية أما باقي
 المطلوبات األخرى فيتم تصنيفها مطلوبات غير متداولة.

 ومطلوبات غير متداولة.يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات 

 ضريبة الدخل
( والذي يقتضي 12تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقًا لقانون ضريبة الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رقم )

 االعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة، كما بتاريخ القوائم المالية، كضرائب مؤجلة.

ي المستحقة والتي تم احتسابها بناًء على الربح الضريبي للشركة. قد يختلف الربح الضريبيمثل مصروف ضريبة الدخل الضريبة 
عن الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو مصاريف ال يمكن تنزيلها من 

 يمكن تنزيلها في السنوات الالحقة.ضريبة الدخل. إن مثل هذه اإليرادات/ المصاريف قد تكون خاضعة/ 
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 ومعدات آالت و  عقارات
تظهر العقارات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدت. تشمل كلفة العقارات 

ة مصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائيواآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات العقارات واآلالت والمعدات و 
 هالك األراضي.ال يتم است طويلة األجل اذا تحققت شروط االعتراف. يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل عند تحققها.

 للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:يتم احتساب االستهالك بمستخدام طريقة القسط الثابت وفقًا 
 العمر اإلنتاجي  

 )سنوات(
 50  إنشاءات ومباني

 7-15  ومعداتآالت 
 10-5  مكتبية وأجهزةأثاث 

 7-5  آليات وسيارات
 3  لوازم طباعة

بند من العقارات واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة إقتصادية  أييتم شطب 
ئد من ، والذي يمثل الفرق بين العاالبندأو التخلص منه. يتم قيد أي ربح او خسارة ناتجة عن شطب  للبندمتوقعة من استخدام 

 ، في قائمة الدخل.للبندالتخلص وصافي القيمة الدفترية 
 األمر.ن لزم إ واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقاً  للموجوداتتتم مراجعة القيم المتبقية 

 مشروع تحت التنفيذ 
يمثل المشروع تحت التنفيذ كافة تكاليف المشروع، والتي تشمل جميع تكاليف تصاميم اإلنشاء واألجور المباشرة وجزء من التكاليف 

 غير المباشرة. عند االنتهاء من تنفيذ المشروع يحول إلى حساب الممتلكات والمعدات.

الدفترية  للمشروع قيد التنفيذ عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية لهذا يتم إجراء دراسة التدني في القيمة 
 المشروع. في حال وجود مثل هذه األدلة، يتم تخفيض القيمة الدفترية للمشروع للقيمة المتوقع استردادها.

 موجودات مالية متوفرة للبيع 
 للبيع عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا إليها مصاريف االقتناء.يتم قيد الموجودات المالية المتوفرة 

يتم قيد عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ الصفقة وهو تاريخ االلتزام بشراء أو بيع الموجودات المالية. إن 
 للقوانين تحويل الموجودات المالية خالل الفترة المحددة وفقاً عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية هي تلك التي يتم فيها 

 أو وفقًا لما هو متعارف عليه في أنظمة السوق.

إن أدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع هي تلك التي لم يتم تصنيفها كموجودات مالية للمتاجرة. الحقًا لإلثبات 
مالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة ويتم قيد األرباح أو الخسائر غير المحققة كبند من بنود الدخل المبدئي، ُيعاد تقييم الموجودات ال

 الشامل األخرى في حساب احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع ضمن حقوق الملكية إلى أن:
  قة المتراكمة في قائمة الدخلعن هذه الموجودات المالية، وعندها يتم قيد األرباح أو الخسائر غير المتحق بيعيتم. 
 .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. 
 بالكلفة عند عدم إمكانية تحديد قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليها. يتم إدراج الموجودات المالية المتوفرة للبيع
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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 

 ن قائمة الدخل. هذا الدليل، فمنه يتم إثبات أية خسارة تدني ضم
 

  الموجودات الظاهرة بالكلفة المطفأة، يمثل التدني الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة بمعدل
 الفائدة الفعلي األصلي.

  و طويل أ يتضمن الدليل الموضوعي انخفاض القيمة الجوهري  –أدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع
األمد. يتم قياس جوهرية اإلنخفاض بالرجوع إلى الكلفة األصلية لالستثمار، ويتم قياس طول أمد االنخفاض بالرجوع إلى 
الفترة التي انخفضت خاللها القيمة العادلة عن القيمة األصلية. يمثل التدني الفرق بين الكلفة األصلية والقيمة العادلة، بعد 

 معترف بها سابقًا ضمن قائمة الدخل. تنزيل أية خسارة تدني

  أية  يمثل التدني الفرق بين الكلفة المطفأة والقيمة العادلة، بعد تنزيل –أدوات الدين المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع
 خسارة تدني معترف بها سابقًا ضمن قائمة الدخل.

 القيمة العادلة لألدوات المالية 
 القوائم المالية في أسواق مالية نشطة تمثل القيمة العادلة لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية.إن أسعار اإلغالق بتاريخ 

 يتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للفائدة بناًء على التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام نفس أسعار الفائدة لبنود
 تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر.

حديد القيمة العادلة لالستثمارات غير المدرجة في أسواق مالية بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمارات مماثلة يتم ت
 أو وفقًا للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة.

 قياس القيمة العادلة
تزام وذلك قابل المالي لبيع أصل أو سداد اليتم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية في تاريخ القوائم المالية. القيمة العادلة هي الم

من خالل عملية منظمة بين المشــاركين في الســوق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضــية بيع الموجودات او 
 سداد االلتزامات إما في:

 سوق رئيسي للموجودات أو المطلوبات. -

 مالئمة للموجودات والمطلوبات.أو في حال غياب السوق الرئيسي، في سوق أكثر  -

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

يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام الفرضيات التي سيستخدمها المشاركين عند تسعير الموجودات 
 هدفهم تحقيق منافع اقتصادية. وااللتزامات، على فرض ان المشاركين في السوق 

تستخدم الشركة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف التي توفر معلومات كافية لقياس القيمة العادلة، وذلك من خالل زيادة 
 استخدام معطيات ذات صلة يمكن مالحظتها والتقليل من استخدام المعطيات التي ال يمكن مالحظتها.

ت التي تقاس بالقيمة العادلة المصرح عنها في القوائم المالية تصنف ضمن هرم القيمة العادلة، كما جميع الموجودات والمطلوبا
 هو موضح أدناه: 

 المستوى االول: باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة.
 حظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.المستوى الثاني: باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مال

 المستوى الثالث: باستخدام معطيات ال 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 التصنيف )استنادا إلى أقل مستوى معطيات له اثر جوهري على قياس القيمة العادلة ككل( للموجودات والمطلوبات و التي 

 مالية على أساس متكرر. يتم االعتراف بها في القوائم ال

لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت الشركة بتحديد شرائح من الموجودات والمطلوبات وفقا لطبيعة وخصائص ومخاطر 
 ومستوى القيمة العادلة لهذه الموجودات والمطلوبات.

 بضاعة 
نفقات المتوقع تحقيقها أيهما أقل. تمثل الكلفة كافة اليتم إظهار البضاعة بالكلفة، باستخدام طريقة المتوسط المرجح، أو القيمة 

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

 مدينةذمم 
ص الذمم . يتم احتساب مخصمتدنية القيمةأي مخصص للذمم بعد تنزيل يتم قيد الذمم المدينة حسب المبلغ األصلي للفاتورة 

هذه الديون. تشطب الديون المعدومة عند عدم وجود   مبلغأو جزء من عندما يصبح من غير المرجح تحصيل كامل  متدنية القيمة
 إمكانية لتحصيلها. 

 النقد والنقد المعادل
صيرة األجل قمل على النقد في الصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع تلغرض قائمة التدفقات النقدية، فمن النقد والنقد المعادل يش

 ، بعد تنزيل حسابات الجاري مدين القائمة.ستحقاق ثالثة أشهر أو أقلا تاريخوالتي لديها 

 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
احتساب مخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات )قانونية أو ضمنية( ناشئة عن أحداث سابقة على أن يكون من يتم 

 المرجح نشوء هذه اإللتزامات وتوافر إمكانية تحديد قيمتها بشكل موضوعي.

 العمالت األجنبية
ي خالل م بالعمالت األخرى غير الشيقل اإلسرائيليمثل الشيقل اإلسرائيلي عملة األساس للشركة. يتم تحويل المعامالت التي تت

السنة إلى الشيقل اإلسرائيلي وفقًا ألسعار الصرف كما في تاريخ المعاملة. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي 
تاريخ القوائم  كما في تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية السنة إلى الشيقل اإلسرائيلي وفقًا ألسعار الصرف

 المالية. تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة في قائمة الدخل. 

، تم تحويل بنود الموجودات والمطلوبات من عملة الشيقل اإلسرائيلي إلى الدوالر األمريكيألغراض إعداد القوائم المالية بعملة 
وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية وتم تحويل بنود حقوق الملكية باستخدام أسعار  الدوالر األمريكيعملة 

الصرف التاريخية، كما تم تحويل بنود قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل باستخدام معدل أسعار الصرف خالل السنة. تظهر 
 ق الملكية.فروقات ترجمة العمالت األجنبية في بند مستقل ضمن حقو 
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 الربح لكل سهم 
يتم إحتساب الحصة األساسية للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة على المعدل 

 المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام. 

المتعلقة  األسهم العادية للشركة )بعد تنزيل الفوائديتم إحتساب الحصة المخفضة للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة 
باألسهم الممتازة القابلة للتحويل( على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافًا إليه المعدل المرجح لعدد األسهم 

 . العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية
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3.
 

عقارات
و  

آالت 
ومعدات 

 

بلغت قيمة 
العقارات واآلالت 

والمعدات
 

المستهلكة بالكامل
 

والتي ما زالت مستخدمة في أعمال الشركة
 

مبلغ 
1.447.303
د 

والر أمريكي
 

كما في 
31
 

كانون األول 
2016

. 

تم خالل عام 
2016
تح 

م
يل مبلغ 

122.531
 

صروف 
دوالر أمريكي من م

االستهالك إلى حساب كلفة المبيعات.
 

 
 

 
ضي

أرا
 

 
إنشاءات

 
ومباني

 
 

آالت
ومعدات 
 

 
أثاث وأجهزة 

مكتبية
 

 
آليات وسيارات

 
 

لوازم
طباعة  

 
 

المجموع
 

6
201

 
د

والر
أ 

مريكي
 

 
دوالر أمريكي

 
 

دوالر أمريكي
 

 
دوالر أمريكي

 
 

دوالر أمريكي
 

 
دوالر أمريكي

 
 

دوالر أمريكي
 

الكلفة
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

كما في 
1 

كانون الثاني 
2016

 
784.396

 
 

860.337
 

 
1.889.684

 
 

169.348
 

 
245.877

 
 

443.350
 

 
4.392.992

 
ضافات

إ
 

- 
 

8,241
 

 
12,017

 
 

2,352
 

 
5,989

 
 

19.322
 

 
47.921

 
فروقات عملة

 
7.997

 
 

8,727
 

 
19,204

 
 

1,714
 

 
2,478

 
 

4,424
 

 
44,544

 

كما في 
31
 

كانون األول 
2016

 
792.393

 
 

877,305
 

 
1,920,905

 
 

173,414
 

 
254,344

 
 

467,096
 

 
4,485,457

 

اإلستهالك المتراكم
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
كانون الثاني 

2016
 

- 
 

345.099
 

 
1.289.651

 
 

138.356
 

 
135.767

 
 

388.297
 

 
2.297.170

 
اإلستهالك للسنة

 
- 

 
21,841

 
 

87,138
 

 
7,583

 
 

24,397
 

 
18,379

 
 

159,338
 

فروقات عملة
 

- 
 

2,631
 

 
13,494

 
 

1,372
 

 
1,263

 
 

3,863
 

 
22,623

 
كما في 

31
 

كانون األول 
2016

 
- 

 
369,571

 
 

1,390,283
 

 
147,311

 
 

161,427
 

 
410,539

 
 

2,479,131
 

صافي القيمة الدفترية 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

31
 

كانون األول 
2016

 
792.393

 
 

507.734
 

 
530.622

 
 

26.103
 

 
92.917

 
 

56.557
 

 
2.006.326
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عقارات وآالت ومعدات )تابع(
 

بلغت قيمة العقارات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت مستخدمة في أعمال الشركة مبلغ 
1.422.589
 

دوالر أمريكي
 

كما في 
31
 

كانون األول 
2015

. 

تم خالل عام 
2015
تح 

م
يل مبلغ 

126.479
 

صروف االستهالك إلى حساب كلفة المبيعات.
دوالر أمريكي من م

 
 

 
ضي

أرا
 

 
إنشاءات

 
ومباني

 
 

آالت
ومعدات 
 

 
أثاث وأجهزة 

مكتبية
 

 
آليات وسيارات

 
 

لوازم
طباعة  

 
 

المجموع
 

2015
 

دوالر أمريكي
 

 
دوالر أمريكي

 
 

دوالر أمريكي
 

 
دوالر أمريكي

 
 

دوالر أمريكي
 

 
دوالر أمريكي

 
 

دوالر 
أمريكي

 
الكلفة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في 
1 

كانون الثاني 
2015

 
783.127

 
 

826.099
 

 
1.904.430

 
 

159.242
 

 
229.609

 
 

417.412
 

 
4.319.919

 
ضافات

إ
 

- 
 

33.008
 

 
18.988

 
 

9.880
 

 
46.823

 
 

25.643
 

 
134.342

 
استبعادات

 
- 

 
- 

 (
36.773

) 
 

- 
 (

30.872
) 

 (
297

) 
 (

67.942
) 

فروقات عملة
 

1.269
 

 
1.230

 
 

3.039
 

 
226

 
 

317
 

 
592

 
 

6.673
 

كما في 
31
 

كانون األول 
2015

 
784.396

 
 

860.337
 

 
1.889.684

 
 

169.348
 

 
245.877

 
 

443.350
 

 
4.392.992

 

اإلستهالك المتراكم
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
كانون الثاني 

2015
 

- 
 

325.171
 

 
1.238.179

 
 

130.559
 

 
125.662

 
 

362.169
 

 
2.181.740

 
اإلستهالك للسنة

 
- 

 
19.465

 
 

85.683
 

 
7.610

 
 

23.757
 

 
25.641

 
 

162.156
 

استبعادات
 

- 
 

- 
 (

35.943
) 

 
- 

 (
13.823

) 
 (

14
) 

 (
49.780

) 
فروقات عملة

 
- 

 
463

 
 

1.732
 

 
187

 
 

171
 

 
501

 
 

3.054
 

كما في 
31
 

كانون األول 
2015

 
- 

 
345.099

 
 

1.289.651
 

 
138.356

 
 

135.767
 

 
388.297

 
 

2.297.170
 

صافي القيمة الدفترية 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

31
 

كانون األول 
2015

 
784.396

 
 

515.238
 

 
600.033

 
 

30.992
 

 
110.110

 
 

55.053
 

 
2.095.822
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 موجودات مالية متوفرة للبيع .4
 2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 750.793  739.322 أسهم مدرجة في األسواق المالية المحلية 
 10.970  10.487 أسهم مدرجة في األسواق المالية الخارجية

 749.809  761.763 

 كما يلي: احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيعلقد كانت الحركة على 
 2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 (75.014)  (67.528) السنةرصيد بداية 
 12.551  (18.100) التغير في القيمة العادلة

 )5.065(  (29.295) صافي األرباح المحققة في قائمة الدخل
 (67.528)  (114.923) رصيد نهاية السنة

 التنفيذ تحتمشروع   .5
كلفة اإلستشارات والتصاميم واإلنشاءات التي تكبدتها الشركة لتوسعة الهنجر  2016كانون األول  31 يمثل هذا البند كما في

 434.902ل اسرائيلي )ما يعادل قشي 1.679.000 المتوقعة للمشروع مبلغاإلجمالية في مدينة نابلس، تبلغ التكلفة  للشركةالصناعي 
  دوالر أمريكي(.

 االتنفيذ خالل السنة كما يلي: تحتقد كانت الحركة على المشروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016  
  دوالر أمريكي 

  - رصيد بداية السنة
  245.992 اإلضافات

  245.992 رصيد نهاية السنة
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 بضاعة .6
 2016  2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 256.573  279.523 بضاعة جاهزة للبيع 

 112.711  89.508 ألواح كرتون 
 64.122  39.579 في اإلنتاجمواد مساعدة 

 60.379  27.229 روالت كرتون خام 
 30.240  30.752 قطع غيار ومواد صيانة

 466.591  524.025 
 (40.025)  (11.244) مخصص بضاعة تالفة ومتقادمة

 455.347  484.000 
 

 :2015و 2016فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص البضاعة التالفة والمتقادمة خالل عامي 

 2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 9.155  40.025 رصيد بداية السنة
 31.142  18.786 إضافات خالل السنة

 (184)  (48.042) بضاعة متلفة خالل السنة
 (88)  475 فروقات عملة

 40.025  11.244 رصيد نهاية السنة

 ذمم مدينة .7
 2016  2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 2.314.881  2.191.665 ذمم العمالء

 1.144.868  995.213 شيكات برسم التحصيل
 3,186,878  3.459.749 

 (1.035.901) مخصص ذمم متدنية القيمة
 (949.956) 

 2,150,977  2.509.793 

 956.852مقابل  2016كانون األول  31دوالر أمريكي كما في  1.035.901 متدنية القيمةبلغ إجمالي قيمة الذمم المدينة ال
 .2015كانون األول  31دوالر أمريكي كما في 
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والمخصص لها بشكل  2015و 2016خالل عامي  متدنية القيمةفيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص الذمم 

 جماعي:
 2016  2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 925.059  949.956 رصيد بداية السنة

 23.476  76.392 إضافات خالل السنة
 1.421  9.553 فروقات عملة 

 949.956  1.035.901 رصيد نهاية السنة
 

 : 2015و 2016كانون األول  31فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة التجارية غير متدنية القيمة كما في 

 
ذمم غير مستحقة 
 وغير متدنية القيمة

 الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة 

 
1 -90 

  يوم
90 – 180 

  يوم
 يوم 181

 المجموع  فأكثر
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  أمريكيدوالر   دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

2016 1.536.665  94.239  24.138  495.935  2,150,977 
2015 1.960.801  48.632  12.357  481.107  2.502.897 

ة بالحصول ال تقوم إدارة الشرك .على خبراتها السابقة بأن يتم تحصيل جميع الذمم المدينة غير متدنية القيمة تتوقع إدارة الشركة بناءً 
 على ضمانات للذمم المدينة.

 موجودات متداولة أخرى  .8
 2016  2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 115.499  131,721 تأمينات مستردة

 66.601  73,719 تأمينات نقدية
 -  43.640 دفعات مقدمة لموردين

 -  27.377 (15)إيضاح ضريبة الدخل  صافي دفعات مقدمة لدائرة
 20.536  21.046 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 8.931  17.033 مستحق من ضريبة القيمة المضافة
 20.733  27.349 أخرى 

 341.885  232.300 
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 النقد المعادلالنقد و  .9
 يشمل النقد والنقد المعادل كما يظهر في قائمة التدفقات النقدية ما يلي:

 2016  2015 
 دوالر أمريكي  أمريكيدوالر  

 6.162  6.287 نقد في الصندوق 
 758.866  840.182 حسابات جارية لدى البنوك

 846.469  765.028 

 المدفوع رأس المال .10
مليون سهمًا عاديًا بقيمة  5من  2015و 2016كانون األول  31كما في والمدفوع يتألف رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به 

 أمريكي واحد لكل سهم.دوالر إسمية 

 االحتياطيات .11

 إجباري احتياطي 
 وفقًا لقانون الشركات الفلسطيني الصافية من األرباح السنوية %10تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة 

 وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.

 ومقترح توزيعها أرباح نقدية موزعة .12
 بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2017الشركة بالتوصية إلى الهيئة العامة خالل اجتماعها الذي سيعقد خالل عام سيتقدم مجلس إدارة 

 دوالر أمريكي. 300.000دوالر أمريكي للسهم الواحد بمجمالي مبلغ  0.06

اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة الموافقة على اقتراح مجلس  2016نيسان  27قررت الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 
 دوالر أمريكي. 400.000دوالر أمريكي للسهم الواحد بمجمالي مبلغ  0.08

الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة  2015آذار  7قررت الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 
 دوالر أمريكي. 400.000بلغ دوالر أمريكي للسهم الواحد بمجمالي م 0.08

 مخصص تعويض نهاية الخدمة .13
 فيما يلي ملخص الحركة على حساب مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنة:

 2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 142.120  164.799 رصيد بداية السنة
 27.029  34.208 إضافات خالل السنة 

 (4.513)  (8.393) تعويضات مدفوعة خالل السنة
 163  (44) فروقات عملة

 164.799  190.570 رصيد نهاية السنة
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 ذمم دائنة .14
 2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 625.754  696.415 ذمم موردين 
 116.458  85.327 شيكات مؤجلة

 781.742  742.212 

  ضريبة الدخل .15
 مخصص ضريبة الدخل:( ضريبة الدخل مقدمة لدائرةالالدفعات )فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على رصيد 

 2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 95.427  65.651 رصيد بداية السنة

 96.040  76.110 إضافات خالل السنة
 -  11.186 ضريبة دخل سنوات سابقة

 (126.071)  (175.373) دفعات خالل السنة
 -  (6.089) خصم على دفعات مسبقة

 255  1.138 فروقات عملة
 65.651  (27.377) (8)إيضاح  سنةرصيد نهاية ال

 فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:  -
 2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 578.760  384.661 الربح المحاسبي قبل ضريبة الدخل
 108.854  155.722 مصروفات غير مقبولة ضريبيًا 

 (47.349)  (62,983)  إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل  
 640.265  477.400 الربح الضريبي 

 96.040  71.610 الضريبة بمعدل ضريبة الدخل القانوني 
 96.040  76.110 مخصص الضريبة المكون 
 %16.6  %19.8 معدل ضريبة الدخل الفعلي

عنها قيد مخصص  نتج 2014عام لتوصلت الشركة خالل السنة الى مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها 
لم تتوصل الشركة حتى تاريخ القوائم المالية إلى تسوية نهائية مع دائرة ضريبة  في حين .دوالر أمريكي 11.186إضافي بمبلغ 

ار ، ويتابع المستشإلقرارات الضريبية عن تلك السنة، علمًا بأنه تم تقديم ا2015 عن دخلها الخاضع للضريبة عن عام الدخل
 إجراء التسويات النهائية مع الدوائر الضريبية. للشركة الضريبي
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 مطلوبات متداولة أخرى  .16
 2016  2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 100.704  134,461 توزيعات ارباح مستحقة

 41.297  34,744 مصاريف مستحقة
 9.435  9,125 مخصص إجازات مستحقة

 120  225 أخرى 
 178,555  151.556 

 المبيعات .17
 2016  2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 6.952.023  6.577.800 وروالت أثاث علب وصفائح كرتون 

 38.629  49.632 أخرى 
 6.627.432  6.990.652 

 (194.278)  (257.607) مرتجعات وخصم على المبيعات 
 6.369.825  6.796.374 

 المبيعاتكلفة  .18
 2016  2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
    كلفة اإلنتاج:

 4.861.330  4.627.389 مواد 
 221.200  240.102 أجور 

 401.860  396.992 تكاليف صناعية 
 5.264.483  5.484.390 

 250.849  256.573 بضاعة جاهزة في بداية السنة
 (256.573)  (279.523) بضاعة جاهزة في نهاية السنة

 5.478.666  5.241.533 كلفة المبيعات
 

 مصاريف بيع وتوزيع  .19
 2016  2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 223.206  189.904 أجور نقل 

 77.349  66.201 الرواتب واألجور ومنافع الموظفين
 23.757  24.397 استهالك سيارات

 19.869  18.055 صيانة وتأمين سيارات
 6.439  9.480 أخرى 

 308.037  350.620 
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 امةمصاريف إدارية وع .20
 2016  2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 197.066  209,345 الرواتب واألجور ومنافع الموظفين 

 33.600  29,492 أتعاب مهنية
 28.996  20,356 مصاريف ومكافآت مجلس اإلدارة

 16.584  23,581 خدمات عامة
 14.257  15,237 رسوم ورخص واشتراكات

 11.920  12,410 استهالك عقارات وآالت ومعدات
 8.065  11,192 مصاريف تنقل وسفريات

 7.642  8,157 بريد وهاتف 
 5.122  6,493 تأمين

 4.482  3,246 ضيافة
 3.243  2,076 قرطاسية 

 17.398  16,486 أخرى 
 358,071  348.375 

 محفظة الموجودات المالية المتوفرة للبيعأرباح  .21
 2016  2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 5.065  29.295 أرباح بيع موجودات مالية 

 53.041  42.535 عوائد توزيعات أسهم
 71.830  58.106 

 أخرى مصاريف  .22
 2016  2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 31.142  18,786 بضاعة تالفة ومتقادمة

 23.476  76,392 مخصص ذمم متدنية القيمة
 13.635  21.130 عمالت وفوائد بنكية

 3.588  3,045 فروقات عمالت أجنبية
 45.097  30.000 أخرى 

 149,353  116.938 
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 إيرادات أخرى  .23
 2016  2015 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 
 10.657  - أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات

 8.222  - أخرى 
 -  18.879 

 السنة  ربحالحصة األساسية والمخفضة للسهم من  .24
 كما يلي:على التوالي  2015و 2016كانون األول  31 لعاميالسنتين ربح لقد كانت الحصة األساسية والمخفضة للسهم من 

 2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

 482.720  303,454 ربح السنة
 5.000.000  5.000.000 المعدل المرجح لعدد األسهم المكتتب بها
 0.097  0.061 السنة ربحالحصة األساسية والمخفضة للسهم من 

 معامالت مع جهات ذات عالقة .25
ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة يمثل هذا البند األرصدة والمعامالت مع الجهات 

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.

 المركز المالي األرصدة التالية مع جهات ذات عالقة:تشمل قائمة 
    2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  العالقةطبيعة   

 20.451  36.233  شركات شقيقة ومساهم رئيسي  ذمم مدينة
 610  -  مساهم رئيسي  دائنةذمم 

 
  تشمل قائمة الدخل المعامالت التالية مع جهات ذات عالقة:

    2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي    

       
 215.947  360.009  شركات شقيقة ومساهم رئيسي  مبيعات 

 31.475  28.807  شركة شقيقة ومساهم رئيسي   مشتريات 
       :مصروفات

    تعويضات اإلدارة العليا:
 39.100  60.162 اإلدارة العليا  كافآترواتب وم
 1.842  2.256   نهاية الخدمةتعويض 

 20.468  20.356   مكافآت وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
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 قياس القيمة العادلة .26
ة ليمثل الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة. فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العاد

 :2016كانون األول  31والتسلسل الهرمي للموجودات والمطلوبات كما في 
 

 باستخدامقياس القيمة العادلة      
 

  المجموع  تاريخ التقييم

أسعار التداول في 
اسواق مالية نشطة 
  )المستوى األول(

معطيات يمكن 
 مالحظتها

  )المستوى الثاني(

معطيات ال يمكن 
 مالحظتها

 )المستوى الثالث(
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   

          موجودات مالية بالقيمة العادلة: 
للبيع موجودات مالية متوفرة 

 -  -  749.809  749.809  2016كانون األول  31 (4)ايضاح 

 :2015كانون األول  31فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات والمطلوبات كما في 
 باستخدامقياس القيمة العادلة      
 

  المجموع  تاريخ التقييم

أسعار التداول في 
مالية نشطة اسواق 

  )المستوى األول(

معطيات يمكن 
 مالحظتها

  )المستوى الثاني(

معطيات ال يمكن 
 مالحظتها

 )المستوى الثالث(
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   

          موجودات مالية بالقيمة العادلة: 
موجودات مالية متوفرة للبيع 

 -  -  761.763  761.763  2015األول كانون  31 (4)ايضاح 
 

 لم يتم خالل العام إجراء تحويالت ألدوات مالية بين المستويين األول والثاني كما لم يتم إجراء أية تحويالت من وإلى المستوى الثالث.
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  .27

 :2015و 2016كانون األول  31يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب صنفها كما في 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 2016  2015  2016  2015 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

        موجودات مالية
 2.509.793  2.150.977  2.509.793  2.150.977 ذمم مدينة

 765.028  846,469  765.028  846,469 النقد والنقد المعادل
 761.763  749.809  761.763  749.809 موجودات مالية متوفرة للبيع

 66.601  73,719  66.601  73,719 موجودات مالية أخرى 
 3.820.974  4.103.185  3.820.974  4.103.185 

        مطلوبات مالية
 742.212  781.742  742.212  781.742 ذمم دائنة 

 142.121  169.430  142.121  169.430 مطلوبات مالية أخرى 
 951.172  884.333  951.172  884.333 

ذلك، أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية ب تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقًا للقيم التي يمكن
 باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية.

  ألخرى هي امطلوبات المالية الإن القيم العادلة للموجودات المتداولة األخرى والذمم المدينة والنقد والنقد المعادل والذمم الدائنة و
 كون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك ل

 لموجودات المالية المتوفرة للبيع وفقًا ألسعار تداولها في تاريخ القوائم المالية.تم تحديد القيمة العادلة ل 

 إدارة المخاطر .28
مخاطر التغير في أسعار و  السيولةخاطر اإلئتمان ومخاطر مة للشركة هي إن المخاطر األساسية الناجمة عن األدوات المالي

ه سياسات إدارة هذ ،والموافقة على، . يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعةمخاطر التغير في أسعار األسهمو  العمالت األجنبية
 ما يلي:كالمخاطر والتي تتلخص 

 مخاطر االئتمان
من الذمم المدينة التجارية كما  %21عمالء منهم ما نسبته  عشرةتقوم الشركة ببيع منتجاتها لعدد من العمالء الذين يمثل أكبر 

ح المبينة في إيضاالمدينة هو مبلغ الذمم  االئتمان. إن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة لمخاطر 2016كانون األول  31في 
وترى الشركة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء مع مراقبة  (.7رقم )

 الذمم القائمة بشكل مستمر. 

معادل فمن النقد والنقد الو  الموجودات المتداولة األخرى  بالنسبة لمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى التي تشمل
جودات والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه المو  بالتزاماتهالشركة لمخاطر االئتمان ينتج عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء تعرض 
 المالية.
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 مخاطر السيولة
مطلوبات المتداولة وال تحد الشركة من مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ بسيولة نقدية كافية للوفاء بالتزاماتها. معظم الذمم الدائنة

 للشركة تستحق خالل فترة أقل من ثالثة أشهر من تاريخ القوائم المالية. األخرى 

 مخاطر التغير في أسعار العمالت األجنبية
نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الدوالر  حقوق الملكيةيبين الجدول التالي حساسية 

كي، مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة. إن سعر صرف الدوالر األمريكي مربوط بسعر ثابت مقابل الدينار األردني، األمري
إن أثر النقص المتوقع في أسعار العمالت  .وبالتالي ال يوجد أثر على القوائم المالية نتيجة التغيرات في سعر صرف الدينار األردني

 ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:  مساو  
  

   

سعر صرف  التغير في
 الشيقل اإلسرائيلي مقابل

  الدوالر األمريكي 
 األثر على

 حقوق الملكية
 دوالر أمريكي  %   
6201      

 307.414  5+   دوالر أمريكي
      

5201      
 305.132  5+   دوالر أمريكي

 األسهمخاطر التغير في أسعار م
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 مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
 

  في المؤشر الزيادة  
حقوق األثر على 
 الملكية

 دوالر أمريكي  )%(  
6201     

 73.932  10+   أسهم مدرجة في األسواق المحلية
 1.049  10+   أسهم مدرجة في األسواق الخارجية

 
5201  

   

 75.079  10+   أسهم مدرجة في األسواق المحلية
 1.097  10+   أسهم مدرجة في األسواق الخارجية
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 إدارة رأس المال

إن الهدف الرئيســي من إدارة رأس مال الشــركة هو الحفاظ على نســب رأس مال مالئمة بشــكل يدعم نشــاط الشــركة وُيعظم حقوق 
 الملكية.

تقوم الشركة بمدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل. لم تقم الشركة بمجراء أية 
 .والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقةتعديالت على األهداف 

إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطيات األخرى واألرباح المدورة والبالغ مجموعها 
كانون األول  31دوالر أمريكي كما في  5.724.488مقابل  2016كانون األول  31دوالر أمريكي كما في  5.645.938

2015.  

 التزامات محتملة .29
دوالر أمريكي إال أن المستشار القانوني للشركة يعتقد بأن  9.107تظهر الشركة كمدعى عليها في قضية مقامة ضدها بمبلغ 

 نجاح هذه الدعوى غير محتمل وبالتالي لم يتم إثبات أي التزام في القوائم المالية.

 تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية .30
تمارس الشركة كافة أنشطتها في فلسطين. إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة 

 الشركة ألنشطتها وقد يؤثر سلبًا على أدائها.
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