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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

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

يشغل السيد مهدي المصري حالياً منصب القائم بأعمال المدير العام
لشركة وصحيفة األيام ،كما شغل منصب نائب المدير العام للصحيفة
منذ العام  .1996يملك السيد المصري خبرات كبيرة في مجال العمل
اإلداري واالقتصادي بالتالي فقد تقلد مناصب مهمة ،من أبرزها منصب
رئيس مجلس إدارة االتحاد العام للصناعات الفلسطينية ،ونائب رئيس
مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية (منذ حزيران
 2009حتى تشرين الثاني  .)2011ويحمل السيد المصري درجات علمية
في اإلدارة والمحاسبة والتوعية البيئية ،وهو خبير في إدارة المشاريع،
كما حاز مناصب رفيعة المستوى في شركات متعددة الجنسيات في
الداخل والخارج .ويشغل السيد المصري حالياً منصب عضو مجلس
إدارة الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية «واصل»،
وعضوية مجلس إدارة شركة فلسطين لالستثمار الصناعي ،عدا عن
كونه عضو مجلس اإلدارة المنتدب لشركة «بال تك انفستمنت».

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

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

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 حالياً كمدير عام لشركة
دواجن فلسطين(عزيزا)،
وشغل منصب نائب المدير
العام للشؤون اإلدارية
والمالية في الشركة نفسها،
وشغل منصب مدير 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
السيد /غالب ساطي فارس

أعضاء لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي

(لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة)

السيد /مهدي حياتي المصري (رئيس ومقرر اللجنة)
السيد /عالء اسماعيل شاهين
السيد/أمجد عبد الحميد أبونبعة

المدير العام المنتدب
السيد /غالب فارس

مدير دائرة الشؤون االدارية والمالية
السيد /حكمت وني

مدقق الحسابات
ارنست ويونغ

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

المستشار القانوني
مكتب الزعبي للمحاماة

قدم السيد غالب فارس استقالته من الشركة بتاريخ  2017/12/25وتم تعيين السيد عوض أبوعليا مديراً عاماً للشركة.
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رسالة رئيس مجلــس اإلدارة

نشاطنا االستثماري يتمثل في شرائنا خط انتاج األلواح
الذي يتم بناؤه وسيعمل وفق أحدث التقنيات الموفرة
للطاقة والتي تتوافق مع المواصفات الدولية...
األخوات واالخوة المساهمون
أسعد اهلل أوقاتكم
تحية طيبة وبعد

يطيب لي اللقاء بكم في هذه المناسبة ،لنضع بين
أيديكم مختلف التفاصيل المتعلقة بنشاط شركتنا
العام الماضي ،إضافة إلى رؤيتنا للفترة القادمة،
التي نأمل أن تحمل لنا جميعاً الخير العميم.
وكما تعلمون فإن الشركة الوطنية لصناعة
الكرتون ،نجحت رغم كل الظروف في أن تحافظ
على وجودها في سوق ،يعلم الجميع أن المنافسة
فيه باتت صعبة ومعقدة إلى أبعد الظروف ،لكن
ذلك لم يحل دون أن تمضي شركتنا ُقدماً في
نشاطها في غير اتجاه.

األخوات واالخوة المساهمون

لقد كان العام  ،2017حافال بأحداث كبيرة ،ال
مجال لذكرها وتفصيلها اآلن ،لكن الشيء المؤكد
أنه لم يكن عاماً سه ً
ال من الناحية التجارية
واالقتصادية ،فحالة انسداد األفق السياسي،
تركت آثاراً بالغ ًة على الوضع االقتصادي
الفلسطيني بشكل عام ،بالتالي استمرت حالة
الركود القائمة في السوق منذ سنوات.
وقد انعكست األوضاع االقتصادية على شركتنا
بالطبع ،فلم تحقق ما تصبو إليه من نجاحات
وإنجازات ،بيد أن كل ذلك يجعلنا أكثر تصميماً
على العمل والعطاء للوصول إلى األهداف التي
نتطلع إليها جميعاً.

من هنا فإن رؤيتنا للعام  ،2018متحفظة بعض
الشيء وتتطلب مزيداً من البحث عن كيفية تكريس
ركائز التميز واإلنجاز في كافة المجاالت ،بالتالي
فإن استراتيجيتنا ستستند على الحصول على
بعض السيولة لضخها في نشاطنا االستثماري،
الذي وضعنا خطة استراتيجية من أجل تعزيزه
لحصد النتائج المرجوة ،ذلك االستثمار العتيد
المتمثل في شرائنا خط انتاج األلواح الذي يتم
بناؤه وسيعمل وفق أحدث التقنيات الموفرة للطاقة
والتي تتوافق مع المواصفات الدولية التي تعنى
بحماية البيئة وخفض المخلفات واالنبعاثات ،كما
أن أحد أولويات الشركة سينصب على االرتقاء
بمختلف مؤشرات األداء ،والعناية بالكادر الوظيفي،
ومواصلة عملية االرتقاء بقدراته وخبراته ،بما
ينعكس إيجاباً على أداء الشركة.

األخوات واالخوة المساهمون

إننا نعي أن حجم التحديات الماثلة أمامنا كبيرة،
لكن روح المسؤولية التي عهدتموها فينا ،لن
تكون إال حافزاً إضافياً لنا كي نصل إلى وجهتنا
ونحقق لشركتنا األهداف المرسومة لها.
أتمنى لكل واحد منكم أن يكون العام  2018عام
خير ونجاح ،وأن نلتقي في مرات عديدة مقبلة،
ونحن نحمل بشائر فجر أفضل ولشركتنا العتيدة.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

مهدي حياتي المصري
رئيس مجلس اإلدارة
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حـــول الـشــركــة
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الرؤية
لمحة تاريخية عن الشركة
بدأت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون أولى خطواتها عام  1989كشركة
مساهمة خاصة وبرأسمال بلغ  600ألف دينار أردني وكان مؤسسيها
مجموعة من رجال األعمال الفلسطينيين ،حيث أنها من أوائل الشركات التي
عملت في مجال صناعة الكرتون المع ّرج .ومع حلول عام  1993تحولت الى
شركة مساهمة عامة بفعل استقطاب رؤوس أموال ُجدد ليرتفع رأسمالها
إلى  5ماليين دوالر أمريكي.
تعتبر الشركة من أبرز الشركات العاملة في قطاع التعبئة والتغليف في
فلسطين ،حيث يتركز مجال عملها في انتاج العلب الكرتونية المغلقة
والمفتوحة المطبوعة منها والسادة وتصنيع روالت األثاث ضمن أعلى
وأحدث معايير ومقاييس الجودة المحلية واإلقليمية والعالمية ،كما وتعمل
على تلبية متطلبات القطاعات االقتصادية الصناعية والزراعية والخدماتية
المختلفة في فلسطين من هذه المنتجات.

عزمت الشركة على السير ُقدماً نحو تطوير وتوسيع أعمالها بسبب إدراكها
ألهميتها الحيوية في تعزيز صمود القطاعات المستهدفة سواء كانت الصناعية
أو الزراعية وحتى الخدماتية الفلسطينية وإيماناً منها بضرورة الحفاظ على
حقوق مساهميها وتنميتها على الرغم مما عانته كغيرها من الشركات الفلسطينية
األخرى من تعرضها للعديد من المؤثرات الخارجية مثل وجود الكثير من التقلبات
في السوق الفلسطيني الناجمة عن تذبذب األوضاع السياسية واالقتصادية
والتبعية القصرية إلى االقتصاد اإلسرائيلي.
يقع مقر الشركة في المنطقة الصناعية الشرقية من مدينة نابلس ،ويتكون
كادرها الوظيفي من حوالي  47موظفاً وموظفة من حملة الشهادات العلمية
وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة العملية التي تدعم وتعزز مسيرة التطور
في الشركة.
والرقي ّ

رواد صناعة الكرتون في فلسطين.

• •االهتمام بالعنصر البشري:
العاملون لدينا أهم مواردنا ونسعى لنوفر لهم بيئة عمل داعمة ومحفزة
ومعززة للتعلّم واإلبداع والنمو الوظيفي والشخصي المستمر.

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 خدماتية أو صناعية أو زراعية
ضمن أعلى معايير الجودة المحلية والعالمية بما يعود بالنفع على زبائننا
ومساهمينا ذوي العالقة.

• •المسؤولية االجتماعية:
التواصل والتفاعل المستمر مع مجتمعنا عنصر أساسي في سعينا
لتحقيق أهدافنا.

الرسالة

القيم
• •المصداقية:
الوفاء بما نلتزم به ركن أساسي يميز تعامالتنا مع الغير.
• •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
ّ
المحافظة على أصولنا وتنميتها أداة أســـاسية لتعزيز إمكانياتنا.
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• •اإلستقامة:
األمانة إلتزام أساسي في تأدية كافة أعمالنا بمهنية عالية.

التوجهات اإلستراتيجية
تناغماً وانسجاماً مع رؤية الشركة ورسالتها والتي تتمحور حول تنمية قطاع
التعبئة والتغليف في فلسطين واالستثمار فيه وانطالقاً من حرصها على القيم
التي تؤمن بها فإنها تسعى لتحقيق مايلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1توسيع سلة منتجات الشركة من منتجات التعبئة والتغليف والتي تلبي
متطلبات السوق الفلسطيني.
2تطوير المنتجات الحالية بما ينسجم 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.

التقرير السـنوي 2017

11

األداء التشغيلي
والمالي للشركة
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مراكز اإلنتاج والربحية

مبيعات الشركة من المنتجات المختلفة الحالية

تمتلك الشركة الوطنية لصناعة الكرتون خطوط إنتاج رئيسية لتوفير سلة منتجات متنوعة تناسب وتغطي قطاع كبير من السوق الفلسطيني ،وتعمل هذه الخطوط جنباً
إلى جنب مع خطوط إنتاج ومعدات فرعية توفر الخاصية التكاملية لمنتجات الشركة ،والخطوط الرئيسية هي:

خط إنتاج العلب المغلقة
Folder Machine
تمتلك الشركة خطي إنتاج للعلب المغلقة أحدهما إيطالي الصنع من
إنتاج شركة ( )CURIONIواآلخر إنجليزي الصنع من إنتاج شركة
( )S&Sوتعمل هذه الخطوط على تشكيل العلب الكرتونية المغلقة
وطباعتها.

خط إنتاج العلب المفتوحة
Die Cutting Machine
تمتلك الشركة خطي إنتاج كورية الصنع إلنتاج العلب الكرتونية المفتوحة
حسب التصاميم المطلوبة من قبل الزبائن والتي يعتمد في تنفيذها على
قوالب التشكيل نظراً لكونها ذات تصاميم دقيقة ومعقدة.

4%

4%

92%

روالت األثاث:

ألواح الكرتون بمختلف
أنواعها ومقاساتها:

علب الكرتون بمختلف
أشكالها المغلقة والمفتوحة:

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

وهي تشكل ما نسبته  4%من حجم
المبيعات الكلي للشركة و تباع لعدد
من مشاغل الكرتون.

الوضع التنافسي:
لقد واجه السوق الفلسطيني خالل العام  2017العديد من التحديات والتقلبات
االقتصادية التي كان لها األثر البارز والكبير على قطاع التعبئة والتغليف كونه
قطاعاً مهماً ومك ّم ً
ال لمعظم القطاعات الصناعية األخرى كالصناعات الغذائية
والدوائية والزراعية إضاف ًة الى قطاع الخدمات وتتمحور هذه التحديات فيما يلي:

خط إنتاج روالت األثاث
Single Face Corrugated Machine
تمتلك الشركة خط إلنتاج روالت االثاث المستخدمة في عمليات التغليف
وبمواصفات متميزة تضمن سالمة قطع االثاث المغلفة اثناء عمليات
النقل والتركيب أو التخزين.

وهي تشكل الحجم األكبر من مجمل
مبيعات الشركة وتبلغ نسبتها حوالي
 92%من مجمل مبيعات الشركة.

1 .1االرتفاع الملحوظ في أسعار المواد الخام عالمياً والذي انعكس بدوره على
أسعار الكرتون.
2 .2المنافسة القوية التي يشهدها السوق الفلسطيني في ظل دخول العديد
من المنافسين في هذا القطاع من الدول العربية المجاورة ،مستفيدين من
أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل الشيكل.
3 .3لجوء بعض الشركات في فلسطين الى البحث عن البدائل األقل سعراً
وذلك بهدف التقليل من التكاليف الصناعية وزيادة قدرتها التنافسية في
األسواق المحلية.

وبالرغم مما ذكر ،استطاعت الوطنية للكرتون إلى حد كبير أن تتغلب على
هذه الصعوبات وأن تحافظ على حصتها ومكانتها السوقية وذلك نظراً للمالءة
والموارد المالية التي تتميز بها إضاف ًة الى اتباعها األساليب التسويقية والبيعية
العلمية والعملية وتقديم العروض التحفيزية لزبائنها التي أثرت بشكل إيجابي
من حيث تعزيز وجودها ومركزها في السوق الفلسطيني ولكن كان لها أثراً سلبياً
على هامش الربحية للشركة والذي انعكس على نتائجها المالية للعام  ،2017ومن
ناحية أخرى قامت الشركة بسلسلة من الخطوات الهادفة الى التعامل مع هذه
التقلبات والتطورات التي تتمحور في تعزيز الخطط وتكثيف العمليات التطويرية
الهادفة الى تطوير خطوط اإلنتاج الموجودة أو إضافة خطوط انتاج جديدة بما
ينسجم مع متطلبات السوق الحالية وتحسين منتجات الشركة بمستوى أدى الى
زيادة القدرة التنافسية للشركة بما يتالءم مع تطلعاتها وخططها االستراتيجية.

وتعتبر هذه الخطوط ذات مدى واسع يضمن تقديم سلة منتجات على
مستوى عالي من الجودة ،إذ تستثمر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
في هذه الخطوط ما يلزم من عمليات التطوير وتدريب العاملين عليها،
كما وتعمل هذه الخطوط تحت إشراف فنيين مدربين وذوي خبرة واسعة
في قطاع التغليف ،كما تخضع ألعمال صيانة بصورة دورية بهدف رفع
كفاءتها وبمتابعة حثيثة من دائرة تأكيد الجودة.
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االستثمارات

● ●المنافسة غير العادلة :تعتبر المنافسة من قبل الشركات االسرائيلية 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.

تحرص الشركة دوماً على تنمية حقوق المساهمين وتحقيق عائداً أفضل على استثماراتهم من خالل استغالل جميع الموارد المتاحة ،حيث تستخدم الشركة معايير
اختيار تفصيلية لتحقيق العوائد المجزية والمستقرة على المدى البعيد وذلك عن طريق تحديد الفرص االستثمارية بعد اعداد دراسات الجدوى االقتصادية الالزمة،
كما وعمدت الشركة عند وضع خططها السنوية على تخفيض حجم المخاطر االستثمارية التي قد تطرأ على السوق الفلسطيني نظرا لألوضاع السياسة واالقتصادية
التي يمر بها من خالل تنويع استثماراتها التي تتلخص بما يلي:

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

وبنا ًء على ما ذكر وبعد تحليل مستفيض قامت به إدارة الشركة ,فقد قامت باتخاذ بعض اإلجراءات والخطوات الوقائية والتي يمكن تلخيصها بما يلي:

1 .1االستثمار في خطوط اإلنتاج الموجودة سعياً منها لمواكبة التطورات الحاصلة.
2 .2تطوير البنية التحتية بشكل يضمن مالءمتها لمتطلبات هذه الصناعة وتهيئتها الستيعاب خطوط انتاج جديدة.
3 .3االستثمار في عدد من الشركات المحلية.

● ●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.

ويبين الجدول أدناه حركة األصول واالستثمارات التي قامت بها الشركة خالل الثالث سنوات األخيرة (بعملة الدوالر األمريكي).

● ●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.

2015

2016

2017

أوراق مالية-بيع

69,996

456,347

0

أوراق مالية-شراء

0

()457,883

0

صافي استثمارات األوراق المالية

69,996

()1,536

0

● ●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.

نفقات رأسمالية

134,342

293,913

598,944

بيع عقارات وآالت ومعدات

28,819

-

21,938.00

● ●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.

االستثمارات

تطوير األعمال
انطالقا من اإليمان العميق لدى إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكرتون بأن تطوير األعمال يعتبر أحد أهم ركائز النجاح ،فقد عملت الشركة على تطوير العمليات
اإلنتاجية وذلك من خالل خطوة هامة تتمثل بالسير ُقدماً في مشروع خط إنتاج ألواح /أطباق الكرتون ،حيث سيكون له األثر البارز والكبير في زيادة قدرة الشركة
التنافسية من خالل التكاملية في العملية اإلنتاجية مع الخطوط التي تملكها الشركة كما ويعتبر أيقونة جديدة تضاف لفخر الصناعة الفلسطينية.

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

● ●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.

ومن جانب آخر ،أنشأت الشركة مختبر يحتوي على أحدث األجهزة المستخدمة في ضبط مستوى الجودة وإجراء األبحاث الالزمة لتطوير المنتجات وضمان تحقيق
رضى الزبائن ،كما وأجرت العديد من العمليات التطويرية على الخطوط الحالية الموجودة لديها وذلك من خالل استحداث األجزاء الحيوية فيها التي تؤثر بشكل
رئيسي في تطوير جودة المنتج وطبيعة األصناف المنتجة.

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 :يعد عدم استقرار الوضع االقتصادي المتأثر بالوضع السياسي المحلي من أحد أهم مخاطر االستثمار في فلسطين حيث يعاني
االقتصاد الفلسطيني 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 االسرائيلي تحد بشكل واضح من إمكانية
اتساع التجارة الخارجية وزيادة رصيد العمالت االجنبية الواردة لألسواق الفلسطينية.
● ●تذبذب سعر صرف الدوالر األمريكي :حيث ان تذبذب سعر صرف الدوالر االمريكي 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 االسرائيلي.
● ●السيولة :تعتبر السيولة أحد أهم العوامل المؤثرة في االستثمار في فلسطين ونقصها في االسواق الفلسطينية يؤثر سلباً وبشكل مباشر على أي استثمار
وخاصة االستثمارات ذات العالقة بالقطاع الصناعي.
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2017

األداء المالي للشركة

عمدت الشركة خالل العام  2017إلى دراسة جميع المخاطر والفرص في هذا القطاع ،حيث دأبت على اعداد خطط استراتيجية تتمثل في تطوير خطوط انتاجها
الحالية اضافة لسعيها الى بناء الدورة اإلنتاجية التكاملية من خالل إضافة خطوط انتاج جديدة واهمها خط إنتاج الكرتون المعرج والذي يساهم بشكل كبير في رفع
جودة المنتجات وتقليل التكاليف التصنيعية.
2017

اإليرادات التشغيلية:

اإليرادات التشغيلية
(مليون دوالر أمريكي)

6.37

6.5
14

2017

16

20

3

مجمل الدخل
(مليون دوالر أمريكي)

1.31

مؤشرات الربحية:
بلغ العائد على أصول الشركة ( )ROAللعام  2017ما نسبته  2.15%مقارنة مع  4.46%للعام  ،2016ا ّما العائد على حقوق المساهمين ( )ROAفقد بلغت
نسبته  2.64%في حين بلغت هذه النسبة للعام السابق  .5.37%ومن جهة أخرى فقد بلغ العائد على رأس المال المستثمر( )ROIما نسبته  2.5%مقارن ًة مع
 5.2%للعام الماضي.

20

15

20

14

1.32

8%

8.2%

8.4%

10%

8%

16

5.4%

6%

20

2.6%
2.1%

2.5%

4%

2%

العائد على حقوق المساهمين

0

7
20
1

6
20
1

5
20
1

4
20
1

3
20
1

665

4.4%

العائد على اإلستثمار

العائد على األصول

5.2%

2017

7%

الدخل التشغيلي
(ألف دوالر أمريكي)

5.6%

3

5.5%

201

4.9%

506

7.8%

462

287

2014

619
18

ومن الجدير ذكره ان الشركة قامت بتوزيع أرباح على مساهمي الشركة خالل العام  2017عن العام  2016بنسبة  6%من القيمة األسمية للسهم البالغة  1دوالر أمريكي.
201

1.13

بلغت أصول الشركة نهاية العام  2017ما قيمته  7.362مليون دوالر أمريكي مقارنة مع قيمتها في نهاية العام  2016البالغة  6.797مليون دوالر لتشكل ارتفاعا
نسبته .8.3%

كما بلغ رصيد حقوق المساهمين في نهاية العام  2017ما قيمته  5.893مليون دوالر أمريكي مقارنة مع رصيدها في نهاية العام السابق والبالغ  5.646مليون دوالر
أمريكي ،لتشكل ارتفاعا بنسبة .6%

1.14

0.94

المركز المالي للشركة:

اما بما يخص التزامات الشركة ،فقد بلغت قيمتها كما في  1.379 2017/12/31مليون دوالر أمريكي تقريبا ،وارتفعت هذه االلتزامات مقارنة مع رصيدها في
 2016/12/31بنسبة  ,19.9%حيث بلغت قيمتها في العام السابق  1,151مليون دوالر أمريكي تقريبا.

20

6.8

2015
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201
4

6

201

الدخل التشغيلي:
حققت الشركة أرباحاً تشغيلية للعام  2017ما قيمته  287ألف
دوالر أمريكي ،وتراجعت هذه األرباح بنسبة  37.9%مقارنة مع
العام السابق.

2013

7%

وعلى الرغم من ذلك فإن الشركة سعت للمحافظة على نسبة
مجمل الدخل من اإليرادات التشغيلية والحد من تراجعها،
فقد بلغت نسبة مجمل الدخل للعام  17.1% 2017مقارنة
مع  17.7%للعام السابق ،حيث عملت الشركة على التقليل
من التكاليف التصنيعية الى الحد االدنى الممكن ورفع قدرة
وكفاءة العمليات اإلنتاجية في الشركة.

2015

نصيب السهم من األرباح
(مائة ألف دوالر أمريكي)

0.097

مجمل دخل الشركة:
إن إتباع سياسات تسعيرية جديدة للعام  2017تتناسب مع
المتغيرات التي حصلت على قطاع الصناعات الورقية في
سبيل الحفاظ على الحصة السوقية للشركة ،اضافة الى
انخفاض اإليرادات التشغيلية للشركة كان له أثراً واضحاً
في انخفاض مجمل الدخل ،فقد بلغ مجمل الدخل للعام
 2017ما قيمته  938ألف دوالر امريكي تقريبا مقارنة مع
 1.128مليون دوالر امريكي للعام السابق ،بحيث بلغت نسبة
التراجع .16.9%

0.061

3

15

وعملت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون خالل العام
السابق على التخفيف من أثر المعيقات التي تعرض لها
قطاع الصناعات الورقية خالل العام  2017الى الحد
األدنى من خالل إتباع سياسات تسويقية وبيعية وتسعيرية
تتناسب مع التغيرات التي حصلت على القطاع.

في حين بلغ نصيب السهم من األرباح  0.032دوالر امريكي مقارنة
مع  0.061دوالر أمريكي.

0.096

201

20

بلغت قيمة اإليرادات التشغيلية للعام  2017ما قيمته 5.488
مليون دوالر أمريكي ،حيث شكلت تراجعاً عن إيرادات العام
السابق بنسبة .13.8%

بلغت صافي أرباح الشركة بعد الضريبة للعام  2017ما قيمته 157
الف دوالر أمريكي تقريبا مقارنة مع  303الف دوالر أمريكي للعام
السابق ،لتشكل تراجعا نسبته .48%

5.76

5.49

20
16

تعرض قطاع التعبئة والتغليف وتحديداً قطاع الصناعات الورقية للعديد من التحديات والمعيقات التي أثرت على ادائه خالل العام  ،2017كما وساهمت في الحد من نموه
بالشكل المتوقع ،حيث كان أبرز هذه المعيقات ارتفاع أسعار الورق نتيجة ألسباب اقتصادية عالمية ،اضافة الى زيادة العرض على المنتجات الكرتونية بما ال يتناسب مع
حجم الطلب بسبب دخول منافسين جدد من دول مجاورة الى األسواق الفلسطينية مستفيدين من أسعار صرف العمالت المشجعة مقابل الشيكل خالل العام.

صافي الدخل ونصيب السهم من األرباح:

0.032
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عملت الشركة على تمويل أصولها من خالل حقوق المساهمين خالل األعوام السابقة ،ولم تلجأ الشركة الى االستدانة أو االقتراض من البنوك حتى نهاية العام ،2017
حيث من المخطط ان تقوم الشركة بتمويل مشاريعها المستقبلية من خالل مزيج من الديون وحقوق الملكية ،بما يضمن تخفيض المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
للحد األدنى الممكن ،وبشكل يضمن الحفاظ على جدوى استثماراتها.
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40%
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وبالنظر الى معدالت دوران ك ً
ال من الذمم المدينة والمخزون خالل العام  ،2017فقد بلغ معدل دوران الذمم المدينة  3مرة مقابل  3.2مرة للعام  ،2016كما بلغ معدل
دوران المخزون خالل العام الحالي  8مرة مقارنة بـ  11.2مرة للعام السابق.

200%

4

2.65

تعمل الشركة الوطنية لصناعة الكرتون على إدارة سيولتها النقدية بشكل يضمن لها االحتفاظ بتدفقات نقدية لدعم عملياتها التشغيلية ومشاريعها االستثمارية ،كما
يضمن االستغالل األمثل لموارد الشركة ،حيث تحافظ الشركة على معدالت سيولة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل اتجاه مورديها ودائنيها وذلك من خالل
منح الزبائن سياسة ائتمان مدروسة تتناسب مع التزامات الشركة واالتفاقيات المبرمة مع مورديها.

250%

5

1.56

سيولة الشركة:

عمدت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون خالل العام الحالي الى تطوير
خطوطها اإلنتاجية وادخال خطوط إنتاج جديدة في سبيل تحسين
العائد على استماراتها وتعظيم حقوق المساهمين كما عملت على
تحسين البنية التحتية وتوسعتها بما يتناسب مع مشاريعها المستقبلية،
حيث بلغت النفقات الرأسمالية خالل العام  2017ما مجموعه 599
ألف دوالر أمريكي تقريبا في حين بلغت نسبتها الى دخل الشركة
قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات EBITDA 154%
مقابل  54%في عام .2016

5.99

هيكل رأس المال:

النفقات الرأسمالية:

300%

6

النفقات الرأسمالية (مائة ألف دوالر أمريكي)

التدفقات النقدية التشغيلية

2016

2017

13

54

651

219
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اما فيما يخص التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ،فقد بلغت قيمة هذه التدفقات خالل العام  2017ما مجموعه  53,937دوالر أمريكي مقارنة مع 650,617
دوالر أمريكي للعام السابق.

231

15

20

التدفقات النقدية
التشغيلية
(مائة ألف دوالر أمريكي)

2014

620

نسبة السيولة

وبلغت نسبة السيولة للعام الحالي  3.26مرة مقارنة مع  3.95مرة للعام  ،2016كما بلغت نسبة السيولة السريعة  2.66مرة مقارنة مع  3.48للعام السابق.
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الحوكمة والمسؤولية
االجتماعية
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الحوكمة
ارتأت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون إلى تبني وتطبيق مبدأ حوكمة
الشركات والتي تُمثل مدونة قواعد الحوكمة للشركات المساهمة العامة
في فلسطين مرجعاً أساسياً لتطبيقه ،ويكمن الهدف األساسي من تطبيق
قواعد الحوكمة في ضمان تماشي الشركة مع اهداف المساهمين بما يعزز
من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء الشركة وقدرتها على مواجهة األزمات.
حيث قام مجلس إدارة الشركة خالل العام  2014بتشكيل لجنة الحوكمة
والتدقيق الداخلي من أعضاء المجلس وذلك بهدف تحقيق الجودة والتميز
في األداء اإلداري من خالل تبني األساليب المناسبة الفعالة واالستخدام
األمثل لموارد الشركة بهدف الوصول الى النمو المستدام.
وتنفيذاً لرؤية مجلس اإلدارة وإدارة الشركة العليا ،فإن الشركة تعمل
باستمرار على تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة لتحقيق المصلحة العليا
للشركة بالتوازي مع مصلحة مساهميها وذلك انطالقاً من القناعة
الراسخة بأهمية ممارسة أقصى درجات الدقة والشفافية ،حيث قام
بتشكيل اللجنة التنفيذية كلجنة منبثقة عنه بهدف خلق مناخ ف ّعال من
النزاهة لجميع األطراف وضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركة.
كما وتلتزم الشركة الوطنية لصاعة الكرتون باإلفصاح عن أدائها المالي
من خالل تقاريرها الربعية والنصف سنوية والتقارير السنوية وتحرص
على تطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة في جميع تعامالتها من خالل
اإلفصاح أيضاً عن البيانات والمعلومات ذات العالقة بمجلس اإلدارة،
لجان مجلس اإلدارة ،اإلدارة التنفيذية ،القضايا واإلجراءات القانونية
والمساهمين وغيرها.

المسؤولية االجتماعية
تولي الشركة اهتماماً خاصاً بدعم المجتمع المحلي وذلك بهدف تعزيز
وجودها وأهميتها ودورها في المجتمع ويتم ذلك بعدة وسائل منها استقبال
الرحالت المدرسية الهادفة الى التعريف بأهمية الصناعات الفلسطينية،
توفير التدريب العملي للطلبة ،المشاركة في رعاية عدد من النشاطات
االقتصادية وتقديم الدعم لحمالت المناصرة وحمالت الطرود الغذائية
الموسمية وغيرها.
ان التزامنا بالمساهمة في مختلف أنشطة وفعاليات المجتمع هو التزام
عميق نابع من منهجية مدروسة وبمسؤولية عالية وباإلمكانيات المتاحة
لمساندة ودعم شرائح المجتمع المختلفة وبهدف تحقيق األثر األفضل
واالكبر للشرائح المستهدفة فنحن نقدم رعايتنا وتبرعاتنا بكل تواضع
ونحرص دوماً على تنميتها.
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى بأسهم الشركة كما في :2017/12/31

اجتماعات مجلس اإلدارة:
عقد مجلس اإلدارة ( )6اجتماعات خالل العام  2017وهي حسب ما هو موضح أدناه:

األول

2017/03/18

الثاني

2017/05/20

الثالث

2017/07/15

الرابع

2017/08/26

الخامس

2017/10/07

السادس

2017/12/09

اسم عضو مجلس اإلدارة

 1السيد مهدي حياتي المصري

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

فلسطيني

 2السيد غالب ساطي فارس

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

فلسطيني

 3السيد أمجد خليل أبونبعة

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

فلسطيني

2,152,212

االجتماع

تاريخ االنعقاد

ممثال عن

الجنسية

عدد االسهم
التمثيل

عدد االسهم المملوكة له أو
من الدرجة األولى
13,000
0
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

لجان مجلس اإلدارة:
أو ً
ال:اللجنة التنفيذية

ثاني ًا :لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي

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.

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.

رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية:

● ●السيد /أيمن حاتم أبوغزالة (رئيس ومقرر اللجنة)

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

● ●السيد /سام عبد القادر الفقهاء

بلغت مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للعام  2017ما مجموعه  28,300دوالر أمريكي وذلك 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  2017بمعدل  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  2017حيث يتبين منه أن نسبة الحضور بلغت .97.6%

● ●السيد« /محمد بشار» الصيفي
● ●السيد /غالب ساطي فارس
اجتماعات اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية أربعة اجتماعات خالل العام  2017حسب ما هو
موضح أدناه:
اإلسم

األول

2017/01/18
2017/05/06

مهدي حياتي المصري

6

عالء اسماعيل شاهين

6

سام الفقهاء

الثاني

6

الثالث

2017/06/04

محمد بشار الصيفي

6

الرابع

2017/08/01

أيمن أبوغزالة
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جلسة 1

جلسة 2

جلسة 3

جلسة 4

جلسة 5

جلسة 6

المجموع (جلسات)

االجتماع

تاريخ االنعقاد

X

● ●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 اجتماعين خالل العام  2017حسب
ما هو موضح أدناه.

االجتماع

تاريخ االنعقاد

األول

2017/03/25

الثاني

2017/11/19

5

غالب فارس

6

أمجد أبونبعة

6
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الشؤون االدارية

الهيكل التنظيمي
مجلس االدارة
اللجنة التنفيذية
المستشارون
المدير العام

لجنة الحوكمة والتدقيق
الداخلي

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

وحدة تأكيد الجودة

دائرة الشؤون
اإلدارية والمالية

28
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اإلدارة التنفيذية

* السيد  /غالب فارس
عضو مجلس إدارة منتدب

السيدة /هديل أبوكشك
مديرة مكتب المدير
العام

السيد /حكمت وني
مدير دائرة الشؤون
اإلدارية والمالية

السيد /أنس الشايب
مدير دائرة المصنع

السيد  /ناصر قمحاوي
مدير دائرة التوريدات

السيد  /سعد أبوزنط
مدير دائرة التسويق
والمبيعات

السيد  /أشرف عداربة
مسؤول وحدة تأكيد الجودة

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 وتنظيم
الشؤون ذات العالقة بمكتب
المدير العام بشكل يضمن
سير عمل المكتب بفعالية،
كما تعمل على تنسيق
االجتماعات واللقاءات
والمواعيد الخاصة بالمدير
العام إضافة الى صياغة
محاضر اجتماعات مجلس
اإلدارة واللجان المنبثقة
عنه وكذلك ضبط ومتابعة
البريد الصادر والوارد مع
الجهات ذات العالقة.

يعمل على االشراف ومتابعة
جميع الجوانب المالية
والمحاسبية للشركة ،كما
يعمل على اعداد ورفع
التقارير الدورية لإلدارة
العليا عن أداء الشركة
التشغيلي والمالي وكذلك
القيام باإلفصاحات عن
البيانات المالية للجهات
المختصة وإدارة شؤون
المساهمين وتنظيم وتنسيق
العالقة مع المستشار
الضريبي والقانوني للشركة.

يعمل على تنظيم وإدارة
كافة عمليات التصنيع
والصيانة بما يُحقق
العائد ال ُمخطط له ،كما
يعمل على إعداد ومتابعة
تنفيذ الخطط التشغيلية
والتطويرية ذات العالقة
التي تهدف الى رفع
مستويات الجودة واإلنتاجية
في الشركة.

يعمل على إدارة عمليات
المشتريات والتوريد في
الشركة واالشراف عليها
بشكل مباشر ،كما يعمل
على توفير األدوات الالزمة
لتنفيذها ،وكذلك اعداد
الخُ طط ذات العالقة
ومتابعة تنفيذها بشكل
يضمن الفعالية والكفاءة.

يعمل على وضع األهداف
ورسم السياسات البيعية
والتسويقية في الشركة
وتقديم التوصيات الخاصة
بتطويرها ،كما يعمل على
إعداد وتصميم الخطط
التسويقية السنوية التي
تهدف الى رفع الحصة
السوقية للشركة في األسواق
المستهدفة.

يعمل على متابعة واالشراف
على تطبيق المواصفات
والمقاييس الخاصة
بالشركة بما يتوافق
مع نظام إدارة الجودة
ISO 9001:2015
وكذلك التأكد من
جودة جميع المدخالت
والمخرجات والعمليات
ومطابقتها لمعايير الجودة
المطلوبة.

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 /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.

السيد /الشايب حاصل
على درجة البكالوريوس
في الهندسة الميكانيكية
ولديه خبرة في مجال إدارة
عمليات اإلنتاج والصيانة
في كبرى الشركات
الفلسطينية.

السيد  /قمحاوي حاصل
على درجة البكالوريوس في
االقتصاد ولديه خبرة في
إدارة عمليات الشراء في
الواليات المتحدة األمريكية
ورومانيا.

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

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

* قدم السيد غالب فارس استقالته من الشركة بتاريخ 2017/12/25
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مؤهالت اإلدارة التنفيذية:

مساهمي الشركة

بلغ مجموع العاملين في الشركة الوطنية لصناعة الكرتون بتاريخ  )47( 2017/12/31موظفاً مقابل ( )49موظفا في  ،2016/12/31موزعين حسب مؤهالتهم العلمية
على النحو التالي:

أداء السهم:

المؤهل العلمي

2016

2017

بلغ سعر سهم الشركة الوطنية لصناعة الكرتون في نهاية عام  2017ما قيمته  1.03دوالر أمريكي.

دكتوراه

-----

-----

وفيما يلي أهم مؤشرات أداء السهم خالل السنوات الماضية:

1

1

14

14

9

9

600

15

14

550

أقل من توجيهي

10

9

المجموع

49

47

ماجستير

بكالوريس
دبلوم

1.5

نقطة

500

1.0

450
400

مؤشر القدس

350

سهم الشركة

300

0.5

0.0

14/10/2017

14/07/2017

14/04/2017

14/01/2017

14/10/2016

14/07/2016

14/04/2016

14/01/2016

14/10/2015

14/07/2015

14/04/2015

14/01/2015

14/10/2014

14/07/2014

14/04/2014

عدد الموظفين المستفيدين

14/01/2014

وقد شاركت الشركة بمختلف مستوياتها اإلدارية في العديد من البرامج التدريبية والندوات وورش العمل سواء داخل أو خارج الشركة كما أوفدت العديد من موظفيها
في دورات تدريبية داخلياً وخارجياً وعقدت العديد من ُورش العمل من أجل تطوير القدرات واكتساب المهارات الجديدة ،ويبين الجدول التالي البرامج التدريبية التي
تم عقدها وااللتحاق بها خالل العام .2017

14/10/2013

انطالقاً من إيمان إدارة الشركة بضرورة االرتقاء في مستوى جودة أعمالها والخدمات التي تقدمها للقطاعات الفلسطينية ،فإنها تسعى بشكل دؤوب الى تنمية وتطوير
قدرات موظفيها في النواحي العلمية والفنية وذلك من خالل تدريبهم على أحدث التقنيات والفنيات التي تدعم مسيرة التطور في الشركة.

14/07/2013

التدريب والتأهيل لموظفي الشركة:

14/04/2013

بلغ مجموع رواتب ومنافع اإلدارة العليا خالل العام  )60,941( 2016دوالر أمريكي.

14/01/2013

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية :

اسم الدورة

سعر السهم مقارنة بمؤشر القدس

2013

2014

2015

2016

2017

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

1.15

1.13

1.14

1.13

1.2

القيمة السوقية للسهم

0.91

1.01

1.01

1.13

1.03

4,550,000

5,050,000

5,050,000

5,650,000

5,150,000

0.79

0.90

0.90

0.99

1.16

عدد األسهم المكتتب بها

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

نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015

9

عدد األسهم المتداولة

استخدام تقنيات الطاقة المتجددة

1

عدد المساهمين

772

سياسات البيع والتحصيل

8

عدد جلسات التداول خالل العام

130

115

نظام اإلفصاح االلكتروني

1

عدد العقود

664

416

236

رجل مبيعات محترف

2

أعلى سعر إغالق

0.93

1.05

1.09

1.16

مبادئ اإلسعاف األولي

24

أدنى سعر إغالق

0.57

0.87

0.91

1.00

1.00

نظام إدارة الطاقة ISO 50001

2

معدل دوران السهم

%24.9

%18.0

%7.4

%7.4

%4.1

مفهوم الكايزن في تحسين االنتاج

1

مؤشرات عوائد السهم

الصحة والسالمة المهنية باستخدام منهجية تدريب وايز

1

القضايا واإلجراءات القانونية
تظهر الشركة كم ّدعى عليها في قضية مقامة ضدها بمبلغ  10,347دوالر أمريكي ،إ ّال أن المستشار القانوني للشركة يعتقد بأن نجاح هذه القضية غير محتمل وبالتالي
لم يتم إثبات أي التزام في القوائم المالية.

االختالف بين البيانات المالية األولية والبيانات المالية المدققة النهائية

دوالر أمريكي

ثانوية عامة

650

2.0

1,245,109

899,998

369,260

369,265

207,103

729

750

730

722

76

76

66

189

126
1.15

نصيب السهم من األرباح ()EPS

0.09

0.063

0.097

0.061

0.032

القيمة السوقية الى العائد

9.9

16.0

10.4

18.6

32.2

%10.1

%6.2

%9.6

%5.4

%3.1

التوزيعات السنوية (دوالر للسهم)

0.06

0.08

0.08

0.06

-

عائد التوزيعات ()Dividend Yield

%6.6

%7.9

%7.9

%5.3

-

نسبة التوزيعات المدفوعة
()Dividend Pay-out Ratio

%65.2

%127.0

%82.9

%99.0

-

()Price Earnings Ratio

معدل عائد السهم ()Earnings yield

ال يوجد اختالف بين البيانات المالية المدققة والبيانات الختامية األولية.
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كبار المساهمين:

آليات إيصال المعلومات للمساهمين:

الكشف أدناه يبين المساهمين الرئيسيين في الشركة وعدد أسهمهم كما في :2017/12/31

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

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

هشام أحمد عبد الوهاب سلمودي

113,800

2.27

6

"محمد بشار" سعدي عبد اهلل الصيفي

92,000

1.84

7

سفيان محمد عمر الحرباوي

86,400

1.73

8

زياد علي رزق مصري

64,999

1.30

9

عبد اهلل محمد رضا حجاب

51,000

1.02

المسائل التي أحيلت للتصويت من قبل المساهمين:
تم في اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ  2017/4/27مناقشة وإقرار البنود التالية بإجماع الحاضرين:

المساهمون والتداول على سهم الشركة:
بلغ عدد مساهمي الشركة  722مساهم كما في  ،2017/12/31مقابل  730مساهم كما في  ،2016/12/31وكان حجم التداول على أسهم الشركة في سوق فلسطين
لألوراق المالية خالل العام  2017كما يلي:
عدد األسهم المتداولة

207,103

قيمة األسهم المتداولة (دوالر)

221,511

عدد العقود المنفذة

●
●
●
●

●يتم توجيه دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوية لكافة المساهمين بواسطة مكتب البريد قبل أسبوعين على األقل من تاريخ انعقاد االجتماع.
●يتم نشر إعالن دعوة انعقاد الهيئة العامة في الصحف المحلية والموقع اإللكتروني للشركة وذلك قبل أسبوعين من انعقاد االجتماع.
●يتم ارسال رسائل نصية عبر األجهزة المحمولة.
ً
●يتم وضع التقرير السنوي للشركة لدى قسم المساهمين في مقر الشركة وأيضا لدى سوق فلسطين لألوراق المالية وشركات الوساطة ويتم ارساله عبر
البريد االلكتروني.

•
•
•
•
•
•

•تقريــر مجلــس اإلدارة عــن العام المالي .2016
•تقريــر مدققــي حســابات الشــركة عن الفترة الماليــة المنتهية في .2016/12/31
•البيانــات الماليــة للشــركة للفتــرة المنتهية في .2016/12/31
•إبــراء ذمــة مجلــس اإلدارة عن العام .2016
•انتخاب مدققي حســابات الشــركة للعام .2017
•توزيع أرباح نقدية على المســاهمين بنســبة  6%من القيمة اإلســمية للســهم.

موعد اجتماع الهيئة العامة العادية:
سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة للعام 2017يوم الثالثاء الموافق  2018/4/24الساعة  1:00ظهراً.
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أعلى سعر تداول 2017

$ 1.15

أدنى سعر تداول 2017

$ 1.00

معدل دوران السهم

% 4.14

سعر اإلفتتاح 2017

$ 1.13

سعر اإلغالق 2017

$ 1.03

توزيع المساهمين حسب الفئات:
نسبة مساهمتهم

عدد األسهم

فئة المساهمة

 100سهم فأقل

118

% 0.15

7,479

 101وحتى  500سهم

243

% 1.41

70,755

 501وحتى  1,000سهم

99

% 1.63

81,672

 1,001وحتى  5,000سهم

184

% 8.64

431,969

 5,001وحتى  10,000سهم

31

% 4.60

229,859

 10,001وحتى  50,000سهم

38

% 17.01

850,432

 50,001وحتى  100,000سهم

4

% 5.89

294,399

 100,001سهم فأكثر

5

% 60.67

3,033,435

722

100%

5,000,000

المجموع
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تقرير مدقق الحسابات
الخارجي
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
القوائم المالية
 31كانون األول 2017
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛرﺗون اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛرﺗون اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛرﺗون اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧
٢٠١٧

إﯾﺿﺎح

اﻟﻣوﺟودات
ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ

ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌدات

٣

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ

٤
٥

ﻣﺷروع ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ

٢,٦٤٥,٣٥٧

٦٩١,١٨٤

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٢,٠٠٦,٣٢٦
٧٤٩,٨٠٩

٢٨٢,٥٧٤

٢٤٥,٩٩٢

٣,٦١٩,١١٥

٣,٠٠٢,١٢٧

٦٨٨,٣١٧

٤٥٥,٣٤٧

ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى

٧
٨

٢,٠٥٨,٣٣١

٢,١٥٠,٩٧٧

اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل

٩

٦٣٢,٤٣٤

٨٤٦,٤٦٩

٣,٧٤٣,١٨٦

٣,٧٩٤,٦٧٨

٧,٣٦٢,٣٠١

٦,٧٩٦,٨٠٥

ﺑﺿﺎﻋﺔ

٦

ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣوﺟودات
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

٣٦٤,١٠٤

٣٤١,٨٨٥

١٠

إﺣﺗﯾﺎطﻲ إﺟﺑﺎري

١١

إﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ

٤

ﻓروﻗﺎت ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ

أرﺑﺎح ﻣدورة

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ

ﻣﺧﺻص ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ

١٣

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ

٥,٠٠٠,٠٠٠

٥,٠٠٠,٠٠٠

٢٨١,٨٧٨

٢٦٦,١٠٥

)(١٧٢,٢٧٤
٦٠٥,٩٢٤

)(١١٤,٩٢٣

٢٦٧,١٠٧

٤٢٥,١٥١

٥,٩٨٢,٦٣٥

٥,٦٤٥,٩٣٨

٢٢٤,٢٤٢

١٩٠,٥٧٠

٢٢٤,٢٤٢

١٩٠,٥٧٠

٨٣١,٦٣٢
٣٢٣,٧٩٢

١٧٨,٥٥٥

١,١٥٥,٤٢٤

٩٦٠,٢٩٧

ﻣﺟﻣوع اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

١,٣٧٩,٦٦٦

١,١٥٠,٨٦٧

ﻣﺟﻣوع ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت

٧,٣٦٢,٣٠١

٦,٧٩٦,٨٠٥

١٤

ذﻣم داﺋﻧﺔ

١٦

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت

١٧

٥,٤٨٨,٧٩٣

٦,٣٦٩,٨٢٥

ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت

١٨

)(٤,٥٥٠,٨٠٥

)(٥,٢٤١,٥٣٣

٩٣٧,٩٨٨

١,١٢٨,٢٩٢

ﻣﺻﺎرﯾف ﺑﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ

١٩

)(٢٥٩,٤٣٠

)(٣٠٨,٠٣٧

ﻣﺻﺎرﯾف إدارﯾﺔ وﻋﺎﻣﺔ

٢٠

)(٣٩١,٤٠٩

)(٣٥٨,٠٧١

٢٨٧,١٤٩

٤٦٢,١٨٤

ﻣﺟﻣل اﻟرﺑﺢ

أﺧرى
أرﺑﺎح ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ

٢١

٦٠,٧١٦

٧١,٨٣٠

ﻣﺻﺎرﯾف أﺧرى ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

٢٢

)(١٣٦,٧٥٩

)(١٤٩,٣٥٣

٢١١,١٠٦

٣٨٤,٦٦١

)(٥٣,٣٧٧

)(٨١,٢٠٧

١٥٧,٧٢٩

٣٠٣,٤٥٤

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ
١٥

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
٢٣

اﻟﺣﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻣن رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

٠,٠٣١٥

٠,٠٦٠٧

٦٩,٦٠٥

٧٨١,٧٤٢

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون

إﯾﺿﺎح

ﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع

42

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٦

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٠ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٠ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

١

٢
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٢٦٦,١٠٥

٢٣٥,٧٦٠
٣٠,٣٤٥
-

٢٨١,٨٧٨

٢٦٦,١٠٥
١٥,٧٧٣
-

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

اﺣﺗﯾﺎطﻲ
إﺟﺑﺎري

)(١١٤,٩٢٣

)(٦٧,٥٢٨
)(٤٧,٣٩٥
)(٤٧,٣٩٥
-

)(١٧٢,٢٧٤

)(١١٤,٩٢٣
)(٥٧,٣٥١
)(٥٧,٣٥١
-

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣوﺟودات
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ

٦٣٦,٦٩٧

٣٢١,٤٥٠

٦٩,٦٠٥

٤,٢١٤
٦٥,٣٩١
٦٥,٣٩١
-

٦٠٥,٩٢٤

٦٩,٦٠٥
٥٣٦,٣١٩
٥٣٦,٣١٩
-

٤

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﻓروﻗﺎت ﺗرﺟﻣﺔ
ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٠ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

٥,٠٠٠,٠٠٠

٥,٠٠٠,٠٠٠
-

٥٣٦,٣١٩

٦٥,٣٩١

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٦

٢٠١٦
اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٦
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري
أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﻣوزﻋﺔ )إﯾﺿﺎح (١٢

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

٥,٠٠٠,٠٠٠

٥,٠٠٠,٠٠٠
-

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﺑﻧود ﺳﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻻﺣﻘﺔ:
ﻓروﻗﺎت ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ

٥٥٢,٠٤٢
٣٠٣,٤٥٤
٣٠٣,٤٥٤
)(٣٠,٣٤٥
)(٤٠٠,٠٠٠

٥,٧٢٤,٤٨٨
٣٠٣,٤٥٤
١٧,٩٩٦
٣٢١,٤٥٠
)(٤٠٠,٠٠٠
٤٢٥,١٥١

٢٦٧,١٠٧

٥,٦٤٥,٩٣٨

٥,٩٨٢,٦٣٥

٤٢٥,١٥١
١٥٧,٧٢٩
١٥٧,٧٢٩
)(١٥,٧٧٣
)(٣٠٠,٠٠٠

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٥,٦٤٥,٩٣٨
١٥٧,٧٢٩
٤٧٨,٩٦٨
٦٣٦,٦٩٧
)(٣٠٠,٠٠٠

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

أرﺑﺎح
ﻣدورة

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘوق
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
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اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٧
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى
ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟﻣﺣول إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﺟﺑﺎري
أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﻣوزﻋﺔ )إﯾﺿﺎح (١٢

ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

رأس اﻟﻣﺎل
اﻟﻣدﻓوع

اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ

)(٥٧,٣٥١

)(٤٧,٣٩٥

ﻣﺟﻣوع ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى

٢٠١٧

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل

45
44

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ
ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى
ﺑﻧود ﻟن ﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻻﺣﻘﺔ:

١٥٧,٧٢٩

٣٠٣,٤٥٤

٤٧٨,٩٦٨

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٢٠١٦
٢٠١٧

١٧,٩٩٦

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٠ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

٣

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛرﺗون اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛرﺗون اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛرﺗون اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة

اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛرﺗون اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
٢٠١٧

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

اﯾﺿﺎح

أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل
رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ ﻗﺑل اﻟﺿرﯾﺑﺔ

أرﺑﺎح ﺑﯾﻊ ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌدات
ﻣﺧﺻص ذﻣم ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ
ﻣﺧﺻص ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺗﺎﻟﻔﺔ وﻣﺗﻘﺎدﻣﺔ
ﻣﺧﺻص ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ

أرﺑﺎح ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺑﻧود أﺧرى ﻏﯾر ﻧﻘدﯾﺔ

اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ
اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى
اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى

٢١١,١٠٦
٣

١٧٧,٦٠٣

١٥٩,٣٣٨

٧
٦
١٣

٣٣,٩٧٠

١٥

دﻓﻌﺎت ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

١٣

دﻓﻌﺎت ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٣٨٤,٦٦١

ﺗﻌدﯾﻼت:

اﺳﺗﻬﻼك ﻋﻘﺎرات واﻻت وﻣﻌدات

٢٠١٦

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد ﻣن أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل
أﻧﺷطﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر

)(١٠,١٣٩
٦٠,٣٣٧
٢٩,٦١٨
)(٦٠,٧١٦
٢٢,٢٥٦

٧٦,٣٩٢
١٨,٧٨٦
٣٤,٢٠٨

)(٧١,٨٣٠
-

٤٦٤,٠٣٥

٦٠١,٥٥٥

)(٨٥,٥٦٤
)(٢٦٤,٨٨٦
)(٣٠,٤٣٥

٢٧٢,٨٧١
٩,٣٩٢
)(٨٢,٢٠٨

)(٦٣,٩٨٤

)(١٧٥,٣٧٣

٥٣,٩٣٧

٦٥٠,٦١٦

٤٩,٨٩٠
٦,٨٩٤

)(٢٢,٠١٣

٣٩,٥٣٠
)(٦,٧٥٨
)(٨,٣٩٣

ﺷراء ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ

-

ﺷراء ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌدات

)(١٤٨,٩٨٩

)(٤٧,٩٢١

)(٤٤٩,٩٥٤

)(٢٤٥,٩٩٢

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

)(٥١٦,٢٨٩

)(٢٥٢,٩١٤

أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل
أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﻣوزﻋﺔ

)(١٦١,٦٥٧

)(٣٦٦,٢٤٣

)(٦٢٤,٠٠٩
٤٠٩,٩٧٤

٣١,٤٥٩
٤٩,٩٨٢

-

ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﺑﯾﻊ ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌدات

٥

ﻣﺷروع ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ

ﻋواﺋد ﺗوزﯾﻌﺎت أﺳﻬم

اﻟﻧﻘد اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل

٢١,٩٣٨
٦٠,٧١٦

)(١٦١,٦٥٧

)اﻟﻧﻘص( اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل
ﻓروﻗﺎت ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ
اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٩

اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٨٤٦,٤٦٩
٦٣٢,٤٣٤

)(٤٥٧,٨٨٣
٤٥٦,٣٤٧

-

٤٢,٥٣٥

)(٣٦٦,٢٤٣

٧٦٥,٠٢٨
٨٤٦,٤٦٩

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧
.١

اﻟﺷرﻛﺔ وﻧﺷﺎطﻬﺎ

ﺗﺄﺳﺳت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛرﺗون اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة )اﻟﺷرﻛﺔ( ،وﻣرﻛزﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺎﺑﻠس ،ﻛﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣدودة ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٩٣وﺳﺟﻠت ﻟدى ﻣراﻗب اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﺗﺣت رﻗم ).(٥٦٢٦٠٠٣٧٩

ﯾﺗرﻛز ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﯾراد أﻟواح اﻟﻛرﺗون اﻟﺧـﺎم وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ وﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ ﻋﻠب ﻛرﺗون ﺟﺎﻫزة ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل وﺗﺳوﯾﻘﻬﺎ

ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن.

ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣدودة )اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ( واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ %٤٣,٠٥
وﯾﺗم ﺗوﺣﯾد ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﯾﺔ.

ﺗم إﻗرار اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٩آذار .٢٠١٨
١,٢

أﺳس إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.
ﺗﻣﺛل ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺷﯾﻘل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﯾﺗم إظﻬﺎر اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ اﻟدوﻻر اﻻﻣرﯾﻛﻲ.
ﺗم إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

٢,٢

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ

ان اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌت ﻓﻲ اﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ

إﺑﺗداء ﻣن أول ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  .٢٠١٧ﻟم
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ،٢٠١٦ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻧﺎﻓذة اﻟﻣﻔﻌول
ً
ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت أي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز أو اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﺣول اﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٧ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ :اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت
ﺗم ﺗﻌدﯾل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٧ﻟﯾﺷﻣل إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌض اﻻﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ
اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﻣﺛل أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ.

ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٢ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل :اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋر
ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ

ﺗﺗطﻠب ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﻌﯾﺎر أن ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻧظر اذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﯾﻘﯾد ﻣﺻﺎدر اﻟرﺑﺢ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن

اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﻔروﻗﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻋﻧد ﻋﻛﺳﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺣدودة اﻷﺧرى.
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺎدرة وﻏﯾر ﻧﺎﻓذة اﻟﻣﻔﻌول

أﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﻏﯾر ﻧﺎﻓذة اﻟﻣﻔﻌول وﻟم ﯾﺗم ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ .إن

اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄن ﯾﻛون ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ،ﻋﻧد ﺳرﯾﺎن ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ،أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز أو اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﺣول

اﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ .ﺳﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻧﺎﻓدة اﻟﻣﻔﻌول.
ﺗﻌﺗﺑر اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٠ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٥اﻻﯾرادات ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء

ﯾﺣدد اﻟﻣﻌﯾﺎر رﻗم ) (١٥اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻛل أﻧواع اﻹﯾرادات اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻟﻌﻘود ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ،وﯾﻧطﺑق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻘود ﻟﺗورﯾد اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻌﻘود اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﺧرى ﻣﺛل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ

رﻗم ) (١٧اﻻﯾﺟﺎرات .ﯾﺣل ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑدﻻً ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗوﺻﻠت اﻟﻰ اﻧﻬﺎ ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣواﺻﻔﺎت ﻗﯾﺎس اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) ،(٩وﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺗطﻠب إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﻫذﻩ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ب( اﻟﺗدﻧﻲ

–

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١١ﻋﻘود اﻹﻧﺷﺎء

–

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٨اﻹﯾراد

–

اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم ) (١٣ﺑراﻣﺞ وﻻء اﻟﻌﻣﻼء

–

اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم ) (١٥إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﻧﺷﺎء اﻟﻌﻘﺎرات

اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أدوات اﻟدﯾن واﻟﻘروض واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة  ١٢ﺷﻬر او ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل ﻋﻣر اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

–

اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم ) (١٨ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟﻣوﺟودات ﻣن اﻟﻌﻣﻼء

ﺳﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻻﺳﻠوب اﻟﻣﺑﺳط وﺗﺳﺟﯾل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ.

–

اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر رﻗم ) (٣١اﻻﯾراد – ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻋﻼﻧﯾﺔ.

ﯾﻘدم اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻧﻣوذﺟﺎً ﺟدﯾداً ﻟﻘﯾﺎس ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗدﻧﻲ )اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ( ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘروض

ﯾﺟب ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  ٢٠١٨ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﻛر.
ﺗﻌﻣل اﻟﺷــرﻛﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎً ﻋﻠﻰ د ارﺳــﺔ أﺛر اﻟﻣﻌﯾﺎر رﻗم ) (١٥وﻻ ﺗﺗوﻗﻊ وﺟود أﺛر ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ ،ان د ارﺳــﺔ
أﺛر اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة واﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ان ﺗﻛون ﻣﻌرﺿـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﺑﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺑب اﺣﺗﻣﺎل ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﺟدﯾدة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم .٢٠١٨

ﻗﺎم ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺈﺻدار ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )" (٩اﻻدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ" ﺑﻛﺎﻣل ﻣراﺣﻠﻪ ﺧﻼل ﺗﻣوز
 ٢٠١٤واﻟذي ﺳﯾﺣل ﻣﺣل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ) - (٣٩اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس ،وﺟﻣﯾﻊ اﻻﺻدارات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) .(٩ﯾﺟﻣﻊ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٩ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوات

اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗدﻧﻲ وﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط .ﺳﯾﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻧﺎﻓذ اﻟﻣﻔﻌول ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون

اﻟﺛﺎﻧﻲ  ٢٠١٨ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﻛر .ﯾطﺑق اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط وﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر رﻗم ) (٩اﻋﻔﺎء
اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻣن ﺗﻌدﯾل أرﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ .ﺳﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗطﺑﯾق اﻻﻟزاﻣﻲ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر وﻟن ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻌدﯾل

ارﻗﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ .ﻫذا وﺳﯾؤﺛر اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺣﺗﺳﺎب وﺗﺳﺟﯾل اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ.

ﺗﻌﻣل اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎً ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ أﺛر اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﻣراﺣﻠﻪ اﻟﺛﻼث ،ﻫذا وﻟم ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن دراﺳﺔ اﻷﺛر اﻟﻛﻣﻲ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) .(٩ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٩ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز أو اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ أو ﺣول اﻓﺻﺎﺣﺎت
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ:

اﻟﺣﺎﻟﻲ "اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﻛﺑدة" ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) .(٣٩ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٩ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺧﺳﺎﺋر

ان دراﺳﺔ أﺛر اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة واﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ان ﺗﻛون ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﺑﺳﺑب اﺣﺗﻣﺎل ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺟدﯾدة ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم .٢٠١٨

ج( ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط

ﻻ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ أي أﺛر ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺣﯾث ﻻ ﺗﻣﻠك اﻟﺷرﻛﺔ أﯾﺔ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ

ﻟﻠﺗﺣوط.

ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗم ذﻛرﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ،ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﯾﺎر رﻗم ) (٩ﺳﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض اﻟﺑﻧود ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﺣﺗﯾﺎطﻲ

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻟﻌﻛس اﺛر اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻻﺧرى.

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) – (٧ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت
ﺗم ﺗﻌدﯾل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٧اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  -اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ،ﻟﯾﺷﻣل إﻓﺻﺎﺣﺎت ﻧوﻋﯾﺔ وﻛﻣﯾﺔ أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻋﺎً ﺗﺗﻌﻠق

ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (٩ﻣﺛل ﻓﺋﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗدﻧﻲ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط.
ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ ) (١٦ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

ﻗﺎم ﻣﺟﻠس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ ﺑﺈﺻدار ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم )" (١٦ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر" ﺧﻼل ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٦
اﻟذي ﯾﺣدد ﻣﺑﺎدئ اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس واﻟﻌرض واﻻﻓﺻﺎح ﻋن ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر.

ﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٦ﺑﺷﻛل ﺟوﻫري اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ

رﻗم ) ،(١٧ووﻓﻘﺎً ﻟذﻟك ،ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻣؤﺟر ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ ﻋﻘود اﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ او ﻋﻘود اﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ،ﺑﺣﯾث

أ( اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﻘﯾﺎس

ﻻ ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ او ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾف واﻟﻘﯾﺎس ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر

اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) .(٩ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﺳﺗﻣرار ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﻣﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺔ أﺳﻬم ﻣدرﺟﺔ وﻣﺻﻧﻔﺔ
ﺣﺎﻟﯾﺎً ﻛﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل أرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى .ﺳﺗﻘوم

اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺟزء ﻣن ﻫذﻩ اﻻﺳﻬم اﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ،واﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ زﯾﺎدة

ﺗﻘﻠب اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣوﺣدة .ﺳﯾﺗم اﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻷﺳﻬم واﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎً ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ

اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى اﻟﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣدورة.

٧
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون

وأدوات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل .ﯾﺣل ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﺣل اﻟﻧﻣوذج

د( ﺗﻌدﯾﻼت أﺧرى

ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم ) (٩اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
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ان اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ،ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟدﻓﻌﺎت ﻣن أﺻل اﻟدﯾن واﻟﻔﺎﺋدة .ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾل

ﯾﻘوم ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﯾن اﻟﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻌﻘود ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف.

ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم ) (١٦ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ان ﯾﻘوم ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻘود اﻻﯾﺟﺎر
اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣدﺗﻬﺎ ﻋن  ١٢ﺷﻬر ،اﻻ اذا ﻛﺎن اﻻﺻل ذو ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻻﻋﺗراف ﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻻﺻل
واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر واﻻﻟﺗزام اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﺑدﻓﻌﺎت اﻻﯾﺟﺎر.

ﺳﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻋﺗﺑﺎ ار ﻣن  ١ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،٢٠١٩ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﻛر.
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ﺗﻔﺳﯾر رﻗم ) (٢٢ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ – اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ واﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ

ﯾوﺿﺢ ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر أﻧﻪ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋد اﻟذي ﺳﯾﺳﺗﺧدم ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻻوﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺄﺻل أو ﻣﺻروف أو دﺧل

)أو ﺟزء ﻣﻧﻪ( أو ﻋﻧد إﻟﻐﺎء اﻻﻋﺗراف ﺑﺄﺻل أو اﻟﺗزام ﻏﯾر ﻧﻘدي ﻣﺗﻌﻠق ﺑدﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ،ﻓﺈن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫو اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗﻘوم

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺷطﺔ  ،ﻣن ﺧﻼل طرق ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم ﺗﺷﻣل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ

ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻻﻋﺗراف اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻷﺻل او اﻻﻟﺗزام ﻏﯾر اﻟﻧﻘدي اﻟذي ﻧﺷﺄت ﻋﻧﻪ ﺗﻠك اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ .ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ

اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ أو ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ.

ﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣن ﺧﻼل أﺳواق ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ إن أﻣﻛن ،وﺣﯾن ﻻ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣدﺧﻼت ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد
درﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﻘدﯾرات واﻹﻓﺗراﺿﺎت ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻹﻓﺗراﺿﺎت ﻋواﻣل ﺗﺧص اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ

ﺳﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻋﺗﺑﺎ ار ﻣن  ١ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،٢٠١٨ﻣﻊ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﻛر.

ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺧرى .ﻗد ﺗؤﺛر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻹﻓﺗراﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﯾﻣﺔ

ﺗﻔﺳﯾر رﻗم ) (٢٣ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ – ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﺣول ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل
ﯾوﺿﺢ ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻋﻧد وﺟود درﺟﺔ ﻣن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛر ﻋﻠﻰ

ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) .(١٢ﻻ ﯾﻧطﺑق اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٢وﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠرﺳوم واﻟﻐراﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻐﯾر ﻣؤﻛدة .ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة
ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ اذا ﻛﺎن ﯾﺟب اﻋﺗﺑﺎر ﻛل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻣؤﻛدة ﻋﻠﻰ ﺣدى أو اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ أﺧرى.
ﺳﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻋﺗﺑﺎ اًر ﻣن  ١ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،٢٠١٩ﻣﻊ وﺟود إﻋﻔﺎءات ﻣﺣددة ﻟﻠﺗطﺑﯾق.

اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻣﻠﺧص ﻷﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ
إﯾرادات اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت

ﺗﺗﺣﻘق إﯾرادات اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻋﻧد اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻧﺎﻓﻊ وﻣﺧﺎطر ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗري ،وﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ ﺗدﻓق اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ وﺗوﻓر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻹﯾرادات ﺑﻣوﺛوﻗﯾﺔ .ﺗﻘﺎس إﯾرادات اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل اﻟﻣرﺗﺟﻌﺎت واﻟﺧﺻم

ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت.

ﺗﺗﺣﻘق إﯾرادات أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم ﻋﻧد ﻧﺷوء ﺣق ﻹﺳﺗﻼﻣﻬﺎ.

اﻷﺳس واﻟﺗﻘدﯾرات
إن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺧدام ﻋدة ﺗﻘدﯾرات ٕواﻓﺗراﺿﺎت ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ

اﻹﯾرادات واﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﻋرض اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﻧظ اًر ﻻﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻹﻓﺗراﺿﺎت ،ﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات ،وﻗد ﯾﺳﺗدﻋﻲ ذﻟك ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.

اﻟﻣﺻﺎرﯾف
ﯾﺗم ﺗﺣﻘق اﻟﻣﺻﺎرﯾف وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺑدأ اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق.
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻌرض اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻛﻣﺗداوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ .ﺗﻛون

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻹﺟﺗﻬﺎدات اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ:

اﻟﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

ﻣﺧﺻص ذﻣم ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ

•

ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗﺣﻘق أو ان ﯾﻛون اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﺑﯾﻌﻬﺎ أو اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻓﻲ دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ

•

ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة

•

ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﺗﺣﻘق ﺧﻼل ﻓﺗرة اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬ ًار ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض
ﺗﻘوم إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘدﯾر ﺻﺎﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ً
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧزون ،إن ﻟزم اﻷﻣر.

•

اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻧﻘد اﻟﻣﻘﯾد ﻷﻏراض اﻟﺗﺑﺎدل أو اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻘﺳﯾط ﻣطﻠوﺑﺎت ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺗﺗﺟﺎوز اﺛﻧﻲ

اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات

أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻓﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻣوﺟودات ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.

ﺗﻘوم إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘدﯾر اﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات وﺗﻘوم ﺑﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ،إن ﻟزم اﻷﻣر ،ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ

ﺗﻛون اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

ﺗﻘدم اﻟﺷرﻛﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺿﻣن ﺷروط ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣﻌﯾﻧﺔ .ﯾوﺟد ﻟدى إدارة اﻟﺷرﻛﺔ أدﻟﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺑﺄن ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟذﻣم ﻣﺗدﻧﯾﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺑرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟذﻣم ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟن ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ .ﺗﺳﺗﺧدم إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻘدﯾرات ﻣﻌﯾﻧﺔً ،
ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧزون

ﻋﺷر ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻣﺎﻟﯾﺔ.

•

ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺳدﯾدﻫﺎ ﺿﻣن دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ

ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

•

ﺗﺳﺗﺧدم إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻘدﯾرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل .ﺗﻌﺗﻘد إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت

ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة

•

ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﺿﻣن ﻓﺗرة اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

•

ﻻ ﯾوﺟد ﻗﯾود أو ﺷروط ﻟﺗﺄﺟﯾل ﺗﺳدﯾد اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﻣدة ﺗﺗﺟﺎوز اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

ﻣﻌﻘوﻟﺔ.

اﻷﺧرى ﻓﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺟﻠﺔ ﻛﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.
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ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

إن أدوات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻛﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرة .ﻻﺣﻘﺎً ﻟﻺﺛﺑﺎت

ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻗﺗطﺎع ﻣﺧﺻص ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ وﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١٢واﻟذي

اﻟﻣﺑدﺋﻲُ ،ﯾﻌﺎد ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯾﺗم ﻗﯾد اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻛﺑﻧد ﻣن ﺑﻧود اﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ إﻟﻰ أن:

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ .ﻗد ﯾﺧﺗﻠف اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ
ﯾﻣﺛل ﻣﺻروف ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ً
ﻋن اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟ ظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب إدراج إﯾرادات ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل أو ﻣﺻﺎرﯾف ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻧزﯾﻠﻬﺎ ﻣن

•

ﯾﺗم ﺑﯾﻊ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻋﻧدﻫﺎ ﯾﺗم ﻗﯾد اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.

•

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺗدﻧﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻋﻧدﻫﺎ ﯾﺗم ﻗﯾد اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.

ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔروﻗﺎت اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻛﺿراﺋب ﻣؤﺟﻠﺔ.

ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل .إن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻹﯾرادات /اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻗد ﺗﻛون ﺧﺎﺿﻌﺔ /ﯾﻣﻛن ﺗﻧزﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ.
ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌدات

ﺗظﻬر اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗراﻛم وﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗدﻧﻲ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ إن وﺟدت .ﺗﺷﻣل ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎرات

واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻹﺳﺗﺑدال أي ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ

طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل اذا ﺗﺣﻘﻘت ﺷروط اﻻﻋﺗراف .ﯾﺗم إﺛﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋﻧد ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ .ﻻ ﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼك اﻷراﺿﻲ.

ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺑﺈﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت إﯾرادات أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم ﻣن ﻫذﻩ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻋﻧد ﻧﺷوء ﺣق ﻹﺳﺗﻼﻣﻬﺎ.
ﯾﺗم إدراج اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ﻋﻧد ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺻورة ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ.
ﺗدﻧﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﺛﺑت ﺗدﻧﻲ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣددة .إذا وﺟد ﻣﺛل

ﻫذا اﻟدﻟﯾل ،ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم إﺛﺑﺎت أﯾﺔ ﺧﺳﺎرة ﺗدﻧﻲ ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.
•

اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ.

)ﺳﻧوات(
٥٠

إﻧﺷﺎءات وﻣﺑﺎﻧﻲ
آﻻت وﻣﻌدات

•

أدوات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ – ﯾﺗﺿﻣن اﻟدﻟﯾل اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟوﻫري أو طوﯾل

أﺛﺎث وأﺟﻬزة ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ

١٥-٧
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اﻷﻣد .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺟوﻫرﯾﺔ اﻹﻧﺧﻔﺎض ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﯾﺗم ﻗﯾﺎس طول أﻣد اﻻﻧﺧﻔﺎض ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ

آﻟﯾﺎت وﺳﯾﺎرات

٧-٥

ﺗﻧزﯾل أﯾﺔ ﺧﺳﺎرة ﺗدﻧﻲ ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.

ﻟوازم طﺑﺎﻋﺔ

٣

اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔﺿت ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ .ﯾﻣﺛل اﻟﺗدﻧﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺑﻌد

•

ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﺳﺗﺧدام ﻟﻠﺑﻧد أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ .ﯾﺗم ﻗﯾد أي رﺑﺢ او ﺧﺳﺎرة ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺷطب اﻟﺑﻧد ،واﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺋد ﻣن
اﻟﺗﺧﻠص وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد ،ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.

ﺗﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻷﻋﻣﺎر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وطرق اﻹﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً إن ﻟزم اﻷﻣر.
ﻣﺷروع ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺷروع ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷروع ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺻﺎﻣﯾم اﻹﻧﺷﺎء واﻷﺟور اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﺟزء ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف

ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة .ﻋﻧد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع ﯾﺣول إﻟﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات.

ﯾﺗم إﺟراء دراﺳﺔ اﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻧد وﺟود أدﻟﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗرداد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻬذا
اﻟﻣﺷروع .ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷدﻟﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﺳﺗردادﻫﺎ.
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
ﯾﺗم ﻗﯾد اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻋﻧد اﻟﺷراء ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎً إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺻﺎرﯾف اﻻﻗﺗﻧﺎء.
ﯾﺗم ﻗﯾد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷراء واﻟﺑﯾﻊ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻔﻘﺔ وﻫو ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻟﺗزام ﺑﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .إن
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷراء واﻟﺑﯾﻊ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻧﯾن

أو وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﺳوق.

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن أﺳﻌﺎر اﻹﻏﻼق ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺷطﺔ ﺗ ﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ أﺳﻌﺎر ﺳوﻗﯾﺔ.
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔس أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﺑﻧود
ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧود اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻔﺎﺋدة ً
ﺗﺣﻣل ﻧﻔس اﻟﺷروط وﺻﻔﺎت اﻟﻣﺧﺎطر.
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻏﯾر اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ

أو وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ.
ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺑﯾﻊ أﺻل أو ﺳداد اﻟﺗزام وذﻟك

ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷــﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳــوق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾﺎس .ﯾﻌﺗﻣد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرﺿــﯾﺔ ﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات او
ﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت إﻣﺎ ﻓﻲ:
-

ﺳوق رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت.

-

أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯾﺎب اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ،ﻓﻲ ﺳوق أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت.

ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول ﻟﻠﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ أو اﻟﺳوق اﻷﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ.
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أدوات اﻟدﯾن اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ – ﯾﻣﺛل اﻟﺗدﻧﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل أﯾﺔ

ﺧﺳﺎرة ﺗدﻧﻲ ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.

ﯾﺗم ﺷطب أي ﺑﻧد ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات وأي أﺟزاء ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ أو ﻋﻧد ﻋدم وﺟود ﻣﻧﻔﻌﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

52

اﻟﻣوﺟودات اﻟظﺎﻫرة ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﯾﻣﺛل اﻟﺗدﻧﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﻣﻌدل
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ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻋﻧد ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣوﺟودات
واﻻﻟﺗزاﻣﺎت ،ﻋﻠﻰ ﻓرض ان اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻫدﻓﻬم ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.

ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺣﺳب اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة

ﻣﺧﺻﺻﺎت
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗزاﻣﺎت )ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﺿﻣﻧﯾﺔ( ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن أﺣداث ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻣن
اﻟﻣرﺟﺢ ﻧﺷوء ﻫذﻩ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت وﺗواﻓر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣوﺿوﻋﻲ.

اﺳﺗﺧدام ﻣﻌطﯾﺎت ذات ﺻﻠﺔ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ.

ﺗﻘﺎص اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺻرح ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺻﻧف ﺿﻣن ﻫرم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ

ﯾﺗم إﺟراء ﺗﻘﺎص ﺑﯾن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ٕوا ظﻬﺎر اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗوﻓر
اﻟﺣﻘوق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻠزﻣﺔ وﻛذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻘﺎص أو ﯾﻛون ﺗﺣﻘق اﻟﻣوﺟودات وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﻔس

ﻫو ﻣوﺿﺢ أدﻧﺎﻩ:

اﻟﻣﺳﺗوى اﻻول :ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺗداول ﻷدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻓﻲ أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺷطﺔ.

اﻟوﻗت.

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌطﯾﺎت ﻏﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﺗداول وﻟﻛن ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر.

اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث :ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌطﯾﺎت ﻻ ﺗﺳﺗﻧد ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳوق ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ.

ﯾﻣﺛل اﻟﺷﯾﻘل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻋﻣﻠﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺷرﻛﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧرى ﻏﯾر اﻟﺷﯾﻘل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﺧﻼل

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣدد اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎﻟك ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة

اﻟﺳﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﯾﻘل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺗﻠك اﻟﺗﻲ

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺻﻧﯾف )اﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ أﻗل ﻣﺳﺗوى ﻣﻌطﯾﺎت ﻟﻪ اﺛر ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل( ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﺗﻲ
ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺗﻛرر.

ﻟﻐرض اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﺷراﺋﺢ ﻣن اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص وﻣﺧﺎطر
وﻣﺳﺗوى اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت.

ﺗﺳﺗﺣق اﻟﻘﺑض أو اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﯾﻘل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم

اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .ﺗظﻬر ﻓروﻗﺎت اﻟﺗﺣوﯾل ﻣن رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل.

ﻷﻏراض إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ،ﺗم ﺗﺣوﯾل ﺑﻧود اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻣن ﻋﻣﻠﺔ اﻟﺷﯾﻘل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ إﻟﻰ
ﻋﻣﻠﺔ اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗم ﺗﺣوﯾل ﺑﻧود ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر

اﻟﺻرف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺣوﯾل ﺑﻧود ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ .ﺗظﻬر

ﺑﺿﺎﻋﺔ

ﻓروﻗﺎت ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧد ﻣﺳﺗﻘل ﺿﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.

ﯾﺗم إظﻬﺎر اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻔﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ،أو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ أﯾﻬﻣﺎ أﻗل .ﺗﻣﺛل اﻟﻛﻠﻔﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺑدﻫﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن أﺟل إﯾﺻﺎل اﻟﻣواد إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ وﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻟﺗﻛون ﺟﺎﻫزة ﻟﻺﺳﺗﺧدام.

اﻟرﺑﺢ ﻟﻛل ﺳﻬم
ﯾﺗم إﺣﺗﺳﺎب اﻟﺣﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻣن ﺧﻼل ﻗﺳﻣﺔ رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدل

ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ

اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.

ﯾﺗم ﻗﯾد اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻔﺎﺗورة ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل أي ﻣﺧﺻص ﻟﻠذﻣم ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻣﺧﺻص اﻟذﻣم

ﯾﺗم إﺣﺗﺳﺎب اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻗﺳﻣﺔ رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ﺣﻣﻠﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ )ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ

إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ.

اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺟب إﺻدارﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﺗم ﺗﺣوﯾل اﻷﺳﻬم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل إﻟﻰ أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ.

ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺑﺢ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣرﺟﺢ ﺗﺣﺻﯾل ﻛﺎﻣل أو ﺟزء ﻣن ﻣﺑﻠﻎ ﻫذﻩ اﻟدﯾون .ﺗﺷطب اﻟدﯾون اﻟﻣﻌدوﻣﺔ ﻋﻧد ﻋدم وﺟود

ﺑﺎﻷﺳﻬم اﻟﻣﻣﺗﺎزة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل( ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدل اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻣﺿﺎﻓﺎً إﻟﯾﻪ اﻟﻣﻌدل اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم

اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل
ﻟﻐرض ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق وأرﺻدة ﻟدى ﺑﻧوك ووداﺋﻊ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل

واﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر أو أﻗل ،ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎري ﻣدﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ

ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣواﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﯾﺗم

اﻻﻋﺗراف ﺑﻬذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
ذﻣم داﺋﻧﺔ وﻣﺳﺗﺣﻘﺎت

ﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﺳداد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻠﺑﺿﺎﺋﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺳواء ﺗﻣت أو ﻟم ﺗﺗم اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻬﺎ ﻣن

ﻗﺑل اﻟﻣورد.

١٣
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٧٩٢,٣٩٣

-

-

-

-

٧٩٢,٣٩٣

٥٠٧,٧٣٤

٣٦٩,٥٧١

٢,٦٣١

٢١,٨٤١

٣٤٥,٠٩٩

٨٧٧,٣٠٥

٨,٧٢٧

٨,٢٤١

٨٦٠,٣٣٧

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

إﻧﺷﺎءات
وﻣﺑﺎﻧﻲ

٥٣٠,٦٢٢

١,٣٩٠,٢٨٣

١٣,٤٩٤

٨٧,١٣٨

١,٢٨٩,٦٥١

١,٩٢٠,٩٠٥

١٩,٢٠٤

١٢,٠١٧

١,٨٨٩,٦٨٤

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

آﻻت
وﻣﻌدات

٢٦,١٠٣

١٤٧,٣١١

١,٣٧٢

٧,٥٨٣

١٣٨,٣٥٦

١٧٣,٤١٤

١,٧١٤

٢,٣٥٢

١٦٩,٣٤٨

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

أﺛﺎث وأﺟﻬزة
ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ

٩٢,٩١٧

١٦١,٤٢٧

١,٢٦٣

٢٤,٣٩٧

١٣٥,٧٦٧

٢٥٤,٣٤٤

٢,٤٧٨

٥,٩٨٩

٢٤٥,٨٧٧

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

آﻟﯾﺎت وﺳﯾﺎرات

٢,٠٠٦,٣٢٦

٢,٤٧٩,١٣١

٢٢,٦٢٣

١,٠١١,٧٧٩

-

-

-

-

-

٨٩٣,٢٢٧

٤٣٩,٥٤٥

٤٢,٢٧٠

-

٢٧,٧٠٤

٣٦٩,٥٧١

١,٣٣٢,٧٧٢

١٢٣,١٥٤

-

٣٠١,٧٧٩

٣٠,٥٣٤

٨٧٧,٣٠٥

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

إﻧﺷﺎءات
وﻣﺑﺎﻧﻲ

٥١٠,٢٣٠

١,٦٤٥,٤٩٧

١٥٨,٧٤٢

-

٩٦,٤٧٢

١,٣٩٠,٢٨٣

٢,١٥٥,٧٢٧

٢١٥,٣٣٠

-

-

١٩,٤٩٢

١,٩٢٠,٩٠٥

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

آﻻت
وﻣﻌدات

٢٤,٥٨٠

١٦٩,٨٩٧

١٦,٦٧٠

)(١,٣٥١

٧,٢٦٧

١٤٧,٣١١

١٩٤,٤٧٧

١٩,٤٣٧

)(١,٦٢٥

-

٣,٢٥١

١٧٣,٤١٤

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

أﺛﺎث وأﺟﻬزة
ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ

١٤١,٨٣٩

١٧٧,٧٦٧

١٧,٩٨٠

)(٣٤,١٦٤

٣٢,٥٢٤

١٦١,٤٢٧

٣١٩,٦٠٦

٢٩,٦٧١

)(٤٥,٦٨٩

-

٨١,٢٨٠

٢٥٤,٣٤٤

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

آﻟﯾﺎت وﺳﯾﺎرات

٦٣,٧٠٢

٤٧٠,٥٢٧

٤٦,٣٥٢

-

٤١٠,٥٣٩

٥٣٤,٢٢٩

٢,٦٤٥,٣٥٧

٢,٩٠٣,٢٣٣

٢٨٢,٠١٤

)(٣٥,٥١٥

٢,٤٧٩,١٣١

٥,٥٤٨,٥٩٠

١٣,٦٣٦

٥٢,٧٠١

)(٤٧,٣١٤

٤٢٢,٩٦٤

١٤٨,٩٨٩

١٥

ﺗم ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٧ﺗﺣﻣﯾل ﻣﺑﻠﻎ  ١٣٣,١٨١دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻣن ﻣﺻروف اﻻﺳﺗﻬﻼك إﻟﻰ ﺣﺳﺎب ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت.

١٧٧,٦٠٣

٥٣٨,٤٩٤

-

-

١٤,٤٣٢

٤٦٧,٠٩٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
٤,٤٨٥,٤٥٧

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﻟوازم
طﺑﺎﻋﺔ

ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل واﻟﺗﻲ ﻣﺎ زاﻟت ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ١,٧٠١,١٧٧دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول .٢٠١٧

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

ﻓروﻗﺎت ﻋﻣﻠﺔ

إﺳﺗﺑﻌﺎدات

اﻹﺳﺗﻬﻼك ﻟﻠﺳﻧﺔ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٧

اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗراﻛم

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

٩٨,٢٠١
١,٠١١,٧٧٩

ﻓروﻗﺎت ﻋﻣﻠﺔ

إﺳﺗﺑﻌﺎدات

١٢١,١٨٥

-

٧٩٢,٣٩٣

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

أراﺿﻲ

-

ﻣﺣول ﻣن ﻣﺷروع ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ )إﯾﺿﺎح (٥

إﺿﺎﻓﺎت

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٧

اﻟﻛﻠﻔﺔ

٢٠١٧

 .٣ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌدات

١٦

ﺗم ﺧﻼل ﻋﺎم  ٢٠١٦ﺗﺣﻣﯾل ﻣﺑﻠﻎ  ١٢٢,٥٣١دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻣن ﻣﺻروف اﻻﺳﺗﻬﻼك إﻟﻰ ﺣﺳﺎب ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت.

اﻟﻣﺟﻣوع

٥٦,٥٥٧

٤١٠,٥٣٩

٣,٨٦٣

١٨,٣٧٩

٢,٢٩٧,١٧٠

٤,٤٨٥,٤٥٧

٤٤,٥٤٤

١٥٩,٣٣٨

٣٨٨,٢٩٧

٤٦٧,٠٩٦

٤,٤٢٤

١٩,٣٢٢

٤,٣٩٢,٩٩٢

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

اﻟﻣﺟﻣوع

٤٧,٩٢١

٤٤٣,٣٥٠

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﻟوازم
طﺑﺎﻋﺔ

ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل واﻟﺗﻲ ﻣﺎ زاﻟت ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺑﻠﻎ  ١,٤٤٧,٣٠٣دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول .٢٠١٦

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٦

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٦

ﻓروﻗﺎت ﻋﻣﻠﺔ

اﻹﺳﺗﻬﻼك ﻟﻠﺳﻧﺔ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٦

اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗراﻛم

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٦

ﻓروﻗﺎت ﻋﻣﻠﺔ

٧,٩٩٧

إﺿﺎﻓﺎت

-

٧٨٤,٣٩٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

أراﺿﻲ

اﻟﻛﻠﻔﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ٢٠١٦

٢٠١٦

ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌدات )ﺗﺎﺑﻊ(
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 .٤ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ

أﺳﻬم ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ

أﺳﻬم ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ

٢٠١٧

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٦٨١,٦٦٨

٧٣٩,٣٢٢

ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺟﺎﻫزة ﻟﻠﺑﯾﻊ

٤٥٢,٩٧٠

٦٩١,١٨٤

٧٤٩,٨٠٩

ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر وﻣواد ﺻﯾﺎﻧﺔ

٤١,٥٢٨

٣٠,٧٥٢

روﻻت ﻛرﺗون ﺧﺎم

٣١,٢٩٩

١٠,٤٨٧

ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
٢٠١٧

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

)(١١٤,٩٢٣
)(٥٧,٣٥١

)(٦٧,٥٢٨

ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل

-

)(٢٩,٢٩٥

رﺻﯾد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

)(١٧٢,٢٧٤

)(١١٤,٩٢٣

.٥

٢٠١٧

٢٠١٦
٢٧٩,٥٢٣

٩,٥١٦

رﺻﯾد ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

 .٦ﺑﺿﺎﻋﺔ

١٧٧,٧٧٦

أﻟواح ﻛرﺗون

٢٧,٩٠٤

ﻣواد ﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج

٧٣١,٤٧٧

)(٤٣,١٦٠

ﻣﺧﺻص ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺗﺎﻟﻔﺔ وﻣﺗﻘﺎدﻣﺔ

٦٨٨,٣١٧

)(١٨,١٠٠

ﻣﻌرج ،ﺗﺑﻠﻎ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣﺷروع  ١,٥٣٧,٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن اﻟﻣﺷروع ﺧﻼل ﻋﺎم
ﻛرﺗون ّ
 .٢٠١٨ﺗم ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن أﻋﻣﺎل ﻣﺷروع ﺗوﺳﻌﺔ اﻟﻬﻧﺟر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﻋﻠﯾﻪ ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻪ ﻣن ﺣﺳﺎب ﻣﺷروع ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻰ

ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﺗﻠﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

-

رﺻﯾد ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٤٥,٩٩٢

-

اﻹﺿﺎﻓﺎت

٤٤٩,٩٥٤

٢٤٥,٩٩٢

اﻟﻣﺣول اﻟﻰ ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌدات )إﯾﺿﺎح (٣

)(٤٢٢,٩٦٤

-

رﺻﯾد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٨٢,٥٧٤

٢٤٥,٩٩٢

ﻓروﻗﺎت ﻋﻣﻠﺔ

١١,٢٤٤

ﻓروﻗﺎت ﻋﻣﻠﺔ

رﺻﯾد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٩,٥٩٢

-

٤٥٥,٣٤٧

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

)(١١,٢٤٤

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٢٩,٦١٨

٢٠١٧

٤٦٦,٥٩١

٢٠١٧

ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﺑﻧد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑدﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﺷراء وﺗﺟﻬﯾز ﺧط إﻧﺗﺎج أﻟواح

٢٠١٦

٣٩,٥٧٩

٢٠١٦

رﺻﯾد ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع ﺗﺣت ااﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٧,٢٢٩

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺻص اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎﻟﻔﺔ واﻟﻣﺗﻘﺎدﻣﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٧و:٢٠١٦

ﻣﺷروع ﺗﺣت اﻟﺗﻧﻔﯾذ

ﺣﺳﺎب ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌدات ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٤٢٢,٩٦٤دوﻻر اﻣرﯾﻛﻲ.

٨٩,٥٠٨

٤٠,٠٢٥
١٨,٧٨٦
)(٤٨,٠٤٢

٢,٢٩٨

٤٧٥

٤٣,١٦٠

١١,٢٤٤

 .٧ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ

ذﻣم اﻟﻌﻣﻼء
ﺷﯾﻛﺎت ﺑرﺳم اﻟﺗﺣﺻﯾل
ﻣﺧﺻص ذﻣم ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ

٢٠١٧

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٢,٣٣٩,٨٤٠

٢,١٩١,٦٦٥

٩٣٢,٦٠٢

٩٩٥,٢١٣

٣,٢٧٢,٤٤٢

٣,١٨٦,٨٧٨

)(١,٢١٤,١١١

)(١,٠٣٥,٩٠١

٢,٠٥٨,٣٣١

٢,١٥٠,٩٧٧

ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ  ١,٢١٤,١١١دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧ﻣﻘﺎﺑل ١,٠٣٥,٩٠١
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول .٢٠١٦

١٧
١٨
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ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺻص اﻟذﻣم ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠١٧و ٢٠١٦واﻟﻣﺧﺻص ﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛل

ﺟﻣﺎﻋﻲ:

٢٠١٧

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

 .٩اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل
ﯾﺷﻣل اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠١٧

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

رﺻﯾد ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

١,٠٣٥,٩٠١

٩٤٩,٩٥٦

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق

٥,٧٦٩

٦,٢٨٧

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓروﻗﺎت ﻋﻣﻠﺔ

٦٠,٣٣٧

١١٧,٨٧٣

٧٦,٣٩٢

ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى اﻟﺑﻧوك

٦٢٦,٦٦٥

٨٤٠,١٨٢

٩,٥٥٣

٦٣٢,٤٣٤

٨٤٦,٤٦٩

رﺻﯾد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

١,٢١٤,١١١

١,٠٣٥,٩٠١

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻷﻋﻣﺎر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧و:٢٠١٦

ﯾﺗﺄﻟف رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرح واﻟﻣﻛﺗﺗب ﺑﻪ واﻟﻣدﻓوع ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧و ٢٠١٦ﻣن  ٥ﻣﻠﯾون ﺳﻬﻣﺎً ﻋﺎدﯾﺎً ﺑﻘﯾﻣﺔ
إﺳﻣﯾﺔ دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ واﺣد ﻟﻛل ﺳﻬم.

اﻟذﻣم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ وﻏﯾر ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ

٢٠١٧
٢٠١٦

 .١٠رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع

ذﻣم ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

٩٠- ١

١٨٠ – ٩٠

 ١٨١ﯾوم

وﻏﯾر ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ

ﯾوم

ﯾوم

ﻓﺄﻛﺛر

اﻟﻣﺟﻣوع

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

اﺣﺗﯾﺎطﻲ إﺟﺑﺎري

٢,٠٥٨,٣٣١

ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﻣﺎ ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %١٠ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ

١,٤٨٨,٢١٢

١,٥٣٦,٦٦٥

٦٤,٦٣١
٩٤,٢٣٩

٥٨,١٤٥

٤٤٧,٣٤٣

٢٤,١٣٨

 .١١اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت

٢,١٥٠,٩٧٧

وﻫو ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن.

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﺑراﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺄن ﯾﺗم ﺗﺣﺻﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﻻ ﺗﻘوم إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول
ﺗﺗوﻗﻊ إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ً

 .١٢أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﻣوزﻋﺔ وﻣﻘﺗرح ﺗوزﯾﻌﻬﺎ

٤٩٥,٩٣٥

ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ.

ﻗررت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ اﻟذي ﻋﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٧ﻧﯾﺳﺎن  ٢٠١٧اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ
 ٠,٠٦دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﺳﻬم اﻟواﺣد ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ  ٣٠٠,٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ.

 .٨ﻣوﺟودات ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى
٢٠١٧

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻣﺳﺗردة

١٧٤,٦٦٣

١٣١,٧٢١

ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻧﻘدﯾﺔ

دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣوردﯾن

٦٧,٢٩٠
٤٥,٤٨٠

٧٣,٧١٩

ﺻﺎﻓﻲ دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻟداﺋرة ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل )إﯾﺿﺎح (١٥

٤١,٤١٧

٢٧,٣٧٧

ﻣﺳﺗﺣق ﻣن ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ

-

١٧,٠٣٣

١٣,٢٧٦

ﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎً
أﺧرى

٤٣,٦٤٠
٢١,٠٤٦

٢١,٩٧٨

٢٧,٣٤٩

٣٦٤,١٠٤

٣٤١,٨٨٥

ﻗررت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ اﻟذي ﻋﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٢٧ﻧﯾﺳﺎن  ٢٠١٦اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ
 ٠,٠٨دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﺳﻬم اﻟواﺣد ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠﻎ  ٤٠٠,٠٠٠دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ.
 .١٣ﻣﺧﺻص ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺧﺻص ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ:

٢٠١٧

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

١٩٠,٥٧٠
٣٣,٩٧٠
)(٢٢,٠١٣
٢١,٧١٥

رﺻﯾد ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻣدﻓوﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓروﻗﺎت ﻋﻣﻠﺔ

٢٢٤,٢٤٢

رﺻﯾد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

١٦٤,٧٩٩
٣٤,٢٠٨
)(٨,٣٩٣
)(٤٤
١٩٠,٥٧٠

ﯾﺗم اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻟﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣل اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن وﻧظﺎم ﺷؤون اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺧﺎص
ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺧﺻﯾص راﺗب ﺷﻬر ﻋن ﻛل ﺳﻧﺔ ﺧدﻣﺔ .ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺧﻼل

ﻋﺎم  ٢٠١٨واﻟذي ﯾﻠزم ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون.

١٩
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 .١٦ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺗداوﻟﺔ أﺧرى

 .١٤ذﻣم داﺋﻧﺔ

ذﻣم ﻣوردﯾن

ﺷﯾﻛﺎت ﻣؤﺟﻠﺔ

٢٠١٧

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٧٨٨,٧١٣

٦٩٦,٤١٥

٨٣١,٦٣٢

٧٨١,٧٤٢

٤٢,٩١٩

٨٥,٣٢٧

٢٠١٧

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٢٧٢,٨٠٤
٣٨,٧٧٠

ﺗوزﯾﻌﺎت ارﺑﺎح ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

٨,٤٧٩
٣,٦٢٦

ﻣﺧﺻص إﺟﺎزات ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣﺳﺗﺣق ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
أﺧرى

 .١٥ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

١١٣

٣٢٣,٧٩٢

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻋﻠﻰ رﺻﯾد )اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟداﺋرة ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل( ﻣﺧﺻص ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل:

رﺻﯾد ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

٢٠١٧

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ

)(٢٧,٣٧٧
٥١,١٨٧

٦٥,٦٥١

ﺿرﯾﺑﺔ دﺧل ﺳﻧوات ﺳﺎﺑﻘﺔ

٥,٩٨٢

)(٦٣,٩٨٤

١١,١٨٦

)(١٧٥,٣٧٣

ﺧﺻم ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻣﺳﺑﻘﺔ

)(٣,٧٩٢

)(٦,٠٨٩

رﺻﯾد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ )إﯾﺿﺎح (٨

)(٤١,٤١٧

)(٢٧,٣٧٧

دﻓﻌﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ
ﻓروﻗﺎت ﻋﻣﻠﺔ
-

)(٣,٤٣٣

٧٦,١١٠

٢٠١٧

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻗﺑل ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

٢١١,١٠٦

٣٨٤,٦٦١

إﯾرادات ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل

)(٤٨,٥٧٣

)(٦٢,٩٨٣

اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ

٢٩٠,١٨٨

٤٧٧,٤٠٠

اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻣﻌدل ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ

٤٣,٥٢٨

٧١,٦١٠

ﻣﺧﺻص اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻛون

٥١,١٨٧

٧٦,١١٠

ﻣﻌدل ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل اﻟﻔﻌﻠﻲ

%٢٤,٢

%١٩,٨

١٢٧,٦٥٥

ﻣﺻروﻓﺎت ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺿرﯾﺑﯾﺎً

١٥٥,٧٢٢

ﺗوﺻﻠت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻰ ﻣﺧﺎﻟﺻﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ داﺋرة ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٥ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻗﯾد ﻣﺧﺻص إﺿﺎﻓﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ

٢٠١٧

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٥,٦٥٨,٨٠٣

ﻋﻠب وﺻﻔﺎﺋﺢ ﻛرﺗون وروﻻت أﺛﺎث

٣٥,٨٤٩

أﺧرى

٥,٦٩٤,٦٥٢

)(٢٠٥,٨٥٩

ﻣرﺗﺟﻌﺎت وﺧﺻم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت

٥,٤٨٨,٧٩٣

٢٠١٧

ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج:
ﻣواد

أﺟور
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺟﺎﻫزة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺟﺎﻫزة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ

ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت

١٧٨,٥٥٥

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٦,٥٧٧,٨٠٠

٤٩,٦٣٢

٦,٦٢٧,٤٣٢

)(٢٥٧,٦٠٧

٦,٣٦٩,٨٢٥

٢٠١٦

٤,٠٨٥,٠٣٤

٤,٦٢٧,٣٨٩

٢٤٠,١٠٢
٣٩٦,٩٩٢

٤,٧٢٤,٢٥٢
٢٧٩,٥٢٣

٥,٢٦٤,٤٨٣
٢٥٦,٥٧٣

٤,٥٥٠,٨٠٥

٥,٢٤١,٥٣٣

)(٢٧٩,٥٢٣

 .١٩ﻣﺻﺎرﯾف ﺑﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ
٢٠١٧

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٨٥,٣٦٣
٨٤,٧١٨
٤٦,٧٠٦

اﺳﺗﻬﻼك ﺳﯾﺎرات
أﺧرى
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٢٢٥

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

)(٤٥٢,٩٧٠

اﻟرواﺗب واﻷﺟور وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺻﯾﺎﻧﺔ وﺗﺄﻣﯾن ﺳﯾﺎرات
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٩,١٢٥
-

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٢٣١,٦٠٨
٤٠٧,٦١٠

أﺟور ﻧﻘل

٢١

١٣٤,٤٦١
٣٤,٧٤٤

 .١٨ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت

 ٥,٩٨٢دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ .ﻗﺎﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻹﻗ اررات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻋن ﻋﺎم  ،٢٠١٦وﯾﺗﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ إﺟراء اﻟﺗﺳوﯾﺎت

اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدواﺋر اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ.

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

 .١٧اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت

١,١٣٨

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص ﺗﺳوﯾﺔ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻣﻊ اﻟرﺑﺢ اﻟﺿرﯾﺑﻲ:

٢٠١٦

٣٢,٥٢٤
١٠,١١٩

٢٥٩,٤٣٠

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

١٨٩,٩٠٤
٦٦,٢٠١
١٨,٠٥٥
٢٤,٣٩٧
٩,٤٨٠

٣٠٨,٠٣٧

٢٢
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 .٢٣اﻟﺣﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻣن رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

 .٢٠ﻣﺻﺎرﯾف إدارﯾﺔ وﻋﺎﻣﺔ
٢٠١٧

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

اﻟرواﺗب واﻷﺟور وﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن

٢١١,٨٢٣

٢٠٩,٣٤٥

أﺗﻌﺎب ﻣﻬﻧﯾﺔ ٕواﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ

٤٣,٤٨٨

٢٩,٤٩٢

ﻣﺻﺎرﯾف وﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣﺟﻠس اﻹدارة

٢٨,٣٠٠

٢٠,٣٥٦

رﺳوم ورﺧص واﺷﺗراﻛﺎت

١٣,٧٧٦

١٥,٢٣٧

ﺗﺄﻣﯾن

١٢,٠٧٣

٦,٤٩٣

اﺳﺗﻬﻼك ﻋﻘﺎرات وآﻻت وﻣﻌدات

١١,٨٩٨

١٢,٤١٠

ﻣﺻﺎرﯾف ﺗﻧﻘل وﺳﻔرﯾﺎت

١١,١٢١

١١,١٩٢

٨,٨٩٢

٨,١٥٧

٨,٤٣٨

٢٣,٥٨١

٢,٦١٨

٣,٢٤٦

ﻗرطﺎﺳﯾﺔ

١,٧٦٥

٢,٠٧٦

أﺧرى

٣٧,٢١٧

١٦,٤٨٦

٣٩١,٤٠٩

٣٥٨,٠٧١

ﺑرﯾد وﻫﺎﺗف ٕواﻧﺗرﻧت

ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﺿﯾﺎﻓﺔ

٢٠١٧

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

أرﺑﺎح ﺑﯾﻊ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ

-

٢٩,٢٩٥

ﻋواﺋد ﺗوزﯾﻌﺎت أﺳﻬم

٦٠,٧١٦

٤٢,٥٣٥

٦٠,٧١٦

٧١,٨٣٠

 .٢٢ﻣﺻﺎرﯾف أﺧرى ،ﺑﺎﻟﺻﺎﻓﻲ

ﺑﺿﺎﻋﺔ ﺗﺎﻟﻔﺔ وﻣﺗﻘﺎدﻣﺔ

٢٠١٧

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﻣﺧﺻص ذﻣم ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ

٢٩,٦١٨
٦٠,٣٣٧

١٨,٧٨٦

ﻋﻣوﻻت وﻓواﺋد ﺑﻧﻛﯾﺔ

ﻓروﻗﺎت ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ

٣٣,٣٠٩
١,٣٧٨

٢١,١٣٠

أرﺑﺎح ﺑﯾﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻻت وﻣﻌدات

)(١٠,١٣٩

-

١٣٦,٧٥٩

١٤٩,٣٥٣

أﺧرى

٢٢,٢٥٦

٢٣
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٢٠١٧

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

١٥٧,٧٢٩

رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

٥,٠٠٠,٠٠٠

اﻟﻣﻌدل اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻣﻛﺗﺗب ﺑﻬﺎ

٠,٠٣١٥

اﻟﺣﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻣن رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺔ

٧٦,٣٩٢
٣,٠٤٥

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٣٠٣,٤٥٤

٥,٠٠٠,٠٠٠

٠,٠٦٠٧

 .٢٤ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﺑﻧد اﻷرﺻدة واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة
اﻟﻌﻠﯾﺎ وأﯾﺔ ﺷرﻛﺎت ﯾﺳﯾطرون ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﻟﻬم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﻬﺎ .ﯾﺗم إﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷرﺻدة

واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ.
ﺗﺷﻣل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷرﺻدة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ:

طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ
ذﻣم داﺋﻧﺔ

٢٠١٧

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ وﻣﺳﺎﻫم رﺋﯾﺳﻲ

١٦٩,٥٥٠

٣٦,٢٣٣

اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

٩١,٥٥٥

-

ﻣﺳﺎﻫم رﺋﯾﺳﻲ

٤,٧٢٠

-

ﺗوزﯾﻌﺎت ارﺑﺎح ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

 .٢١أرﺑﺎح ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ
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ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺻﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺧﻔﺿﺔ ﻟﻠﺳﻬم ﻣن رﺑﺢ اﻟﺳﻧﺗﯾن ﻟﻌﺎﻣﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧و ٢٠١٦ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﺗﺷﻣل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ:
٢٠١٧

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﻣﺑﯾﻌﺎت

ﺷرﻛﺎت ﺷﻘﯾﻘﺔ وﻣﺳﺎﻫم رﺋﯾﺳﻲ

٥٤٠,٤٨٢

٣٦٠,٠٠٩

ﻣﺷﺗرﯾﺎت

ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ وﻣﺳﺎﻫم رﺋﯾﺳﻲ

١٧,٢٠٩

٢٨,٨٠٧

ﻣﺻروﻓﺎت:

ﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ:
رواﺗب وﻣﻛﺎﻓﺂت اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ

٦١,١٧٠

٦٠,١٦٢

ﺗﻌوﯾض ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ

١٢,٣٣١

٢,٢٥٦

ﻣﺻﺎرﯾف وﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣﺟﻠس اﻹدارة

٢٨,٣٠٠

٢٠,٣٥٦

٣٠,٠٠٠

٢٤
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 .٢٦اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

 .٢٥ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﯾﻣﺛل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﯾﻣﺛل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﻘﯾم اﻟدﻓﺗرﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳب ﺻﻧﻔﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧و:٢٠١٦
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ

واﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول :٢٠١٧
٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٦

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام
أﺳﻌﺎر اﻟﺗداول ﻓﻲ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﯾﯾم

ﻣﻌطﯾﺎت ﯾﻣﻛن

ﻣﻌطﯾﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن
ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ

اﻟﻣﺟﻣوع

اﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺷطﺔ
)اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول(

ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ

)اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ(

)اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث(

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ

)اﯾﺿﺎح (٤

 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٧

٦٩١,١٨٤

٦٩١,١٨٤

-

-

)اﯾﺿﺎح (٤

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ

٦٩١,١٨٤

٧٤٩,٨٠٩

٦٩١,١٨٤

٧٤٩,٨٠٩

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻣﻌطﯾﺎت ﯾﻣﻛن

ﻣﻌطﯾﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن
ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ

اﻟﻣﺟﻣوع

اﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺷطﺔ
)اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول(

ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ

)اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ(

)اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث(

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ:
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ

٦٣٢,٤٣٤

٨٤٦,٤٦٩
٧٣,٧١٩

٦٧,٢٩٠

٣,٤٤٩,٢٣٩

ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام

ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘﯾﯾم

اﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل

٢,٠٥٨,٣٣١

٢,١٥٠,٩٧٧

٢,٠٥٨,٣٣١

٢,١٥٠,٩٧٧

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى

ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول :٢٠١٦
أﺳﻌﺎر اﻟﺗداول ﻓﻲ

ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟﯾﺔ
ذﻣم ﻣدﯾﻧﺔ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ذﻣم داﺋﻧﺔ

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى

٣,٨٢٠,٩٧٤

٦٣٢,٤٣٤
٦٧,٢٩٠

٣,٤٤٩,٢٣٩

٨٤٦,٤٦٩
٧٣,٧١٩

٣,٨٢٠,٩٧٤

٨٣١,٦٣٢

٧٨١,٧٤٢

٨٣١,٦٣٢

٧٨١,٧٤٢

٣١٥,٣١٣

١٦٩,٤٣٠

٣١٥,٣١٣

١٦٩,٤٣٠

١,١٤٦,٩٤٥

٩٥١,١٧٢

١,١٤٦,٩٤٥

٩٥١,١٧٢

ﺗم إظﻬﺎر اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗم ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺑﺎدل ﺑﯾن ﺟﻬﺎت ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑذﻟك،

ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ أو اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ.
 ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول ٢٠١٦

٧٤٩,٨٠٩

٧٤٩,٨٠٩

-

-

ﻟم ﯾﺗم ﺧﻼل اﻟﻌﺎم إﺟراء ﺗﺣوﯾﻼت ﻷدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم إﺟراء أﯾﺔ ﺗﺣوﯾﻼت ﻣن ٕواﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث.

• إن اﻟﻘﯾم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى واﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل واﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻫﻲ
ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻟﻘﯾﻣﻬﺎ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ وذﻟك ﻟﻛون ﺗﻠك اﻷدوات ذات ﻓﺗرات ﺳداد أو ﺗﺣﺻﯾل ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل.

• ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﺑﯾﻊ وﻓﻘﺎً ﻷﺳﻌﺎر ﺗداوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
 .٢٧إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
إن اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻫﻲ ﻣﺧﺎطر اﻹﺋﺗﻣﺎن وﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر

اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم .ﯾﻘوم ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ ،واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ،ﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة ﻫذ ﻩ
اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﺧص ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺑﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﯾﻣﺛل أﻛﺑر ﻋﺷرة ﻣﻧﻬم ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  %١٨ﻣن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون
اﻷول  .٢٠١٧إن اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﺗﻌرض اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻫو ﻣﺑﻠﻎ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ إﯾﺿﺎح رﻗم ) .(٧وﺗرى
اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﻌرﺿﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑوﺿﻊ ﺳﻘف اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣﻊ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟذﻣم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺷﻛل

ﻣﺳﺗﻣر.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ اﻷﺧرى واﻟﻧﻘد واﻟﻧﻘد اﻟﻣﻌﺎدل ﻓﺈن

ﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﺟز اﻟطرف اﻵﺧر ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣوﺟودات

اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
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إدارة رأس اﻟﻣﺎل

ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ

ﺗﺣد اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﯾوﻟﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ .ﻣﻌظم اﻟذﻣم اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻷﺧرى ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﻓﺗرة أﻗل ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

وﯾﻌظم ﺣﻘوق
إن اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﻣن إدارة رأس ﻣﺎل اﻟﺷــرﻛﺔ ﻫو اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﺳــب رأس ﻣﺎل ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﺷــﻛل ﯾدﻋم ﻧﺷــﺎط اﻟﺷــرﻛﺔ ُ

اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.

ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ

ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈدارة ﻫﯾﻛﻠﺔ رأس اﻟﻣﺎل ٕواﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﺗﻐﯾرات ظروف اﻟﻌﻣل .ﻟم ﺗﻘم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﺟراء أﯾﺔ
ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﯾﻛﻠﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.

ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر
اﻷﻣرﯾﻛﻲ ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺛرات اﻷﺧرى ﺛﺎﺑﺗﺔ .إن ﺳﻌر ﺻرف اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣرﺑوط ﺑﺳﻌر ﺛﺎﺑت ﻣﻘﺎﺑل اﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ .ﻛذﻟك ،إن ﻣﻌظم اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت

اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﻘﺑض أو اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﺷﯾﻘل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ﺟوﻫري ﻟﺗﻐﯾر أﺳﻌﺎر ﺻرف

ٍ
ﻣﺳﺎو وﻣﻌﺎﻛس ﻷﺛر اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎﻩ:
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل .إن أﺛر اﻟﻧﻘص اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻌر ﺻرف

٢٠١٧

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٢٠١٦

اﻟﺷﯾﻘل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻣﻘﺎﺑل
اﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ

ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

%

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٥+

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

 ٥,٩٨٢,٦٣٥دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول  ٢٠١٧ﻣﻘﺎﺑل  ٥,٦٤٥,٩٣٨دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧون اﻷول

.٢٠١٦

 .٢٨اﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
اﻷﺛر ﻋﻠﻰ

٥+

إن اﻟﺑﻧود اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﯾﻛﻠﺔ رأس اﻟﻣﺎل ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣدﻓوع واﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻷﺧرى واﻷرﺑﺎح اﻟﻣدورة واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ

٣١٤,٨٧٦
٣٠٧,٤١٤

• ﺗظﻬر اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿدﻫﺎ ﻏﯾر ﻣﺣددة اﻟﻣﺑﻠﻎ إﻻ أن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﯾﻌﺗﻘد ﺑﺄﻧﻪ ﻟن ﯾﺗرﺗب
ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ أﯾﺔ إﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑل ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ.
• ﻗﺎﻣت اﻟﺷـ ــرﻛﺔ ﺑﺈﺻ ــدار ﻛﻔﺎﻻت دﻓﻊ ﻟﻠﻣورد اﻟرﺋﯾﺳـ ــﻲ ﻟﻠﺷـ ــرﻛﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٣,٠٠٠,٠٠٠ﺷـ ــﯾﻛل إﺳ ـ ـراﺋﯾﻠﻲ ) أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل٨٦٣,٩٠٣
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ( ،ﺑﻠﻐت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﻼت  ٦٧,٢٩٠دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ.
 .٢٩اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ
ﻣﻌرج .ﻓﯾﻣﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺎرﯾـﺦ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻘد اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﺧﺎص ﺑﺷراء ﺧط إﻧﺗﺎج أﻟواح ﻛرﺗون ّ
ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺗﺳدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم :٢٠١٨

ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم
ﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺗراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺛرات
اﻷﺧرى ﺛﺎﺑﺗﺔ .إن أﺛر اﻟﻧﻘص اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم ﻣﺳﺎوي وﻣﻌﺎﻛس ﻷﺛر اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎﻩ:

اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣﺳدد ﻣن ﻋﻘد اﻟﺷراء
اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق

اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷر

اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ

)(%

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٢٠١٧
١٠ +

أﺳﻬم ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ

١٠ +

أﺳﻬم ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ

٢٠١٦

أﺳﻬم ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ

١٠ +

أﺳﻬم ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ

١٠ +

١,٠٤٩
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دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ

٨٢٥,٠٠٠

-

٨٢٥,٠٠٠

-

 .٣٠ﺗرﻛز اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ
ﺗﻣﺎرس اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن .إن ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾزﯾد ﻣن ﺧطر ﻣﻣﺎرﺳﺔ

اﻟﺷرﻛﺔ ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ وﻗد ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ.

٩٥٢

٧٣,٩٣٢

٢٧
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٦٨,١٦٧

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٨
التقرير السـنوي 2017

69

70

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون

