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رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

السيد/مهدي حياتي املصري

السيد/سام عبد القادر الفقهاء

ممث ً
ال عن شركة فلسطني لالستثمار
الصناعي

ممث ً
ال عن شركة املسيرة الدولية

عضو مجلس إدارة
يعمـــل كمحاضـــر يف قســـم
التس ــويق يف جامع ــة النج ــاح من ــذ
الع ــام  ،2008كم ــا ش ــغل منص ــب
مديـــر عـــام التنميـــة اإلداريـــة يف
وزارة التخطيـــط عـــام .2007

رئيس مجلس اإلدارة
يشـــغل الســـيد مهـــدي املصـــري
حاليـــاً منصـــب القائـــم بأعمـــال
املديـــر العـــام لشـــركة وصحيفـــة
األيـــام ،كمـــا شـــغل منصـــب
نائـــب املديـــر العـــام للصحيفـــة
من ــذ الع ــام  .1996ميل ــك الس ــيد
املصــري خبــرات كبيــرة يف مجــال
العمـــل اإلداري واالقتصـــادي
بالتالـــي فقـــد تقلـــد مناصـــب
مهمـــة ،مـــن أبرزهـــا منصـــب
رئيـــس مجلـــس إدارة االحتـــاد
العـــام للصناعـــات الفلســـطينية،
ونائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة
مؤسســـة املواصفـــات واملقاييـــس
الفلســـطينية (منـــذ حزيـــران
 2009حتـــى تشـــرين الثانـــي
 .)2011ويحم ــل الس ــيد املص ــري
درجـــات علميـــة يف اإلدارة
واحملاســـبة والتوعيـــة البيئيـــة،
وهـــو خبيـــر يف إدارة املشـــاريع،
كمـــا حـــاز مناصـــب رفيعـــة
املســـتوى يف شـــركات متعـــددة
اجلنســيات يف الداخــل واخلــارج.
ويشـــغل الســـيد املصـــري حاليـــاً
منصـــب عضـــو مجلـــس إدارة
الشـــركة الفلســـطينية للتوزيـــع
واخلدم ــات اللوجس ــتية «واص ــل»،
وعضويـــة مجلـــس إدارة شـــركة
فلس ــطني لالس ــتثمار الصناع ــي.

السيد/أمين حامت أبوغزالة
ممث ً
ال عن شركة احلاج طاهر املصري

نائب رئيس مجلس اإلدارة
يعمل كمدير عام لشركة احلاج
طاهر املصري ويشغل منصب
نائب رئيس مجلس إدارة شركة
مصانع الزيوت النباتية .كما
شغل مناصب إدارية وقيادية عدة
يف شركات كبرى يف فلسطني
واخلارج.

السيد /أمجد عبد احلميد أبونبعة
ممث ً
ال عن شركة فلسطني لالستثمار الصناعي

عضو مجلس إدارة
يعمل حالياً كمدير عام لشركة دواجن فلسطني (عزيزا) ،وشغل منصب نائب
املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية يف الشركة نفسها ،وشغل منصب املدير املالي
للمجموعة يف شركة فلسطني لالستثمار الصناعي (باديكو الصناعية) ،كما عمل
مساعد للمدير العام للشؤون اإلدارية واملالية يف شركة القدس للمستحضرات
الطبية وعضو هيئة املديرين يف شركة نهر االردن للصناعات الدوائية وعضو
مجلس ادارة القدس فارم يف اجلزائر وعمل سابقا يف بنك االردن.
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السيد/فادي عدلي جمعة

السيد/محمد بشار سعدي الصيفي

ممث ً
ال عن شركة فلسطني
لالستثمار الصناعي

ممث ّ
ال عن نفسه

عضو مجلس إدارة

يعمل يف قطاع التجارة وقطاعات
أخرى متنوعة مثل املفروشات،
املالبس ،األقمشة واألدوات
الصحية.

يشغل منصب املدير املالي
ملجموعة شركات فلسطني
لالستثمار الصناعي (باديكو
الصناعية) ،كما يشغل منصب
عضو مجلس ادارة شركة البينار
للتجارة العامة وهو حاصل على
درجة املاجستير يف العلوم املالية
واالقتصاد من جامعة روما يف
ايطاليا ،ولديه خبرة واسعة
يف االدارة املالية وتقييم وإدارة
االستثمارات حيث عمل يف
شركات كبرى يف فلسطني يف
هذه املجاالت.

عضو مجلس إدارة

السيد/عالء اسماعيل شاهني
ممث ً
ال عن شركة مصانع الزيوت النباتية

عضو مجلس إدارة

يعمـــل يف قطـــاع اإلنشـــاءات
كمهنــدس مدنــي ومديــر مشــاريع،
كمـــا عمـــل مديـــر مشـــاريع يف
شـــركات كبـــرى يف عـــدة دول.

املدير العام
السيد/عوض أبواعليا
*قدم السيد عوض أبواعليا استقالته من الشركة بتاريخ
 ،31/12/2018ومت تعيني السيد عبد الناصر دويكات مديراً عاماً
للشركة ابتدا ًء من .1/1/2019

مدير دائرة الشؤون االدارية واملالية
السيد/حكمت وني
مدقق احلسابات اخلارجي
شركة آرنست ويونغ
املستشار القانوني
مكتب الزعبي للمحاماة
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رسالة رئيس مجلــس اإلدارة

االخوة واالخوات املساهمون
حتية طيبة وبعد،،،
يسرني بإسمي وباألصالة عن زمالئي يف مجلس ادارة
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون ،أن أرحب بكم يف
االجتماع السنوي لهيئتكم العامة ،لنقدم لكم عرضاً حول
وضع الشركة ،وتقاريرها املالية واإلدارية وغيرها من
املسائل التي تهمكم ،مبا يسهم يف النهوض بواقع الشركة.
وكما تعلمون فإن االقتصاد الفلسطيني والظروف
السياسية التي سادت خالل العام املاضي ،انعكست
سلباً على مجمل نشاط هيئاتنا االقتصادية ،ومن ضمنها
شركتنا التي يسجل لها قدرتها على االستمرار والعمل يف
ظل أحلك الظروف.
وقد كان أحد جتليات املعطيات الصعبة التي واجهناها،
تأخر توريد ملحقات خط األلواح ،مما أدى إلى تأخر كبير
يف تشغيله ،علما أننا نعلق على هذا اخلط آماالً عريضة
لتعزيز حصتنا السوقية ،وحتسني العائد على االستثمار،
من خالل رفع الكفاءة التشغيلية لكل خطوط اإلنتاج يف
املصنع.
السيد/مهدي حياتي املصري

بيد أنه رغم التراجع يف نشاطنا االقتصادي ،وتكبد الشركة
خلسائر كما تعلمون جميعاً ،لظروف بالتأكيد خارجة عن
إرادتنا ،فإن ذلك لم يحل دون قيامنا مؤخراً بتعزيز اإلدارة
التنفيذية بخبرات عتيدة ،سعياً منا إلغناء مسيرة الشركة
وتوجيهها نحو املكانة التي نطمح إليها جميعاً.
ورغم كافة الظروف والتحديات ،فإن االستسالم للواقع
ليس خياراً ،بالتالي فإن خياراتنا خالل السنوات املقبلة
ترتكز على استعادة حصتنا السوقية ،من خالل شراء
أفضل املواد اخلام ،التي ستمكننا من توفير منتجات
وحلول تعبئة بأعلى مواصفات اجلودة العاملية يتم انتاجها
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يف وقت قياسي يشكل قيمة مضافة ملنتجاتنا مبا يتماشى
مع احتياجات زبائننا من السوق احمللية ،مع مواصلة
مساعينا لدخول أسواق مجاورة.
إن االرتقاء مبستوى نشاط الشركة ،ودورها يف مختلف
املجاالت املتصلة بها ،سيظل الهاجس واألولوية االولى
ملجلس ادارة الشركة التي تدرك متام املعرفة ،عظم
املسؤوليات امللقاة على كاهلها يف ظل الظرف الصعب
واملعقد الذي نعيشه.
وختاما ال يفوتني تقدمي التحية لكم مرة أخرى ،آمال أن
نلتقي يف مناسبات عديدة قادمة ،وقد حتقق لشركتنا
وشعبنا ما نصبو إليه جميعاً من رقي وازدهار.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
رئيس مجلس اإلدارة
مهدي حياتي املصري

حول الـشركة
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لمحة تاريخية
تأسست الشركة الوطنية لصناعة الكرتون عام 1989
كشركة مساهمة خاصة واتخذت من مدينة نابلس مقراً
رئيسياً لها ،حيث بلغ رأسمالها املصرح به يف حينه 600
ألف دينار أردني وكانت قد بدأت مسيرة عملها على
يد مجموعة من رجال االعمال الفلسطينيني من ذوي
اخلبرات املتميزة والعريقة يف مجال التعبئة والتغليف.
تعتبر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون من أوائل
الشركات الفلسطينية التي عملت يف مجال صناعة
الكرتون امل ّعرج .ومن ثم حتولت الى شركة مساهمة
عامة خالل العام  1993عن طريق استقطاب رؤوس
اموال جدد ليرتفع رأسمالها الى  5ماليني دوالر
امريكي.

تْعد الشركة من أشهر وأبرز الشركات العاملة يف مجال
التعبئة والتغليف يف فلسطني ويتركز مجال عملها يف
انتاج العلب الكرتونية املغلفة واملفتوحة املطبوع منها
والسادة وتصنيع روالت األثاث ،وحديثاً ويف نهاية العام
 2018بدأت الشركة بتشغيل خط انتاج ألواح الكرتون
األحدث تقنياً على مستوى فلسطني والدول املجاورة
الذي يقوم بتصنيع األلواح الكرتونية التي كانت تقوم

الرؤية

الشركة سابقاً باستيرادها من اخلارج ،حيث انها تقوم
بجميع ما ذكر ضمن أعلى وأحدث معايير ومقاييس اجلودة
احمللية واالقليمية والعاملية .كما تعمل على تلبية جميع
متطلبات القطاعات االقتصادية والصناعية والزراعية
واخلدماتية املختلفة يف فلسطني من هذه املنتجات ،ومن
اجلدير بالذكر أن الشركة حاصلة على شهادة نظام إدارة
اجلودة العاملي وهذا ما مييزها أيضاً عن غيرها من
الشركات الفلسطينية العاملة يف نفس املجال.
لقد كان لرحلة جناحنا بداية متواضعة وبفضل اجلهود
املتواصلة والتطور الداخلي لنا ،فقد سرنا نحو تطوير
وتوسيع أعمالنا إلدراكنا ألهمية السم ّو والتطور يف تعزيز
صمود القطاعات املستهدفة سواء كانت الصناعية او
الزراعية وحتى اخلدماتية الفلسطينية.
كما تتمتع الشركة بقدرة استيعابية كبرى لتحمل املخاطر
احمليطة ولديها مجموعة مميزة من الكوادر الوظيفية ذات
القدرات واملؤهالت واملهارات التي تدعم وتعزز مسيرة
والرقي يف الشركة.
التطور
ّ

القيم

رواد صناعة الكرتون يف فلسطني.

» »املصداقية :الوفاء مبا نلتزم به ركن أساسي مييز
تعامالتنا مع الغير.

املساهمة الفاعلة يف تطوير قطاع التعبئة والتغليف
بشكل عام وصناعة الكرتون بشكل خاص ورفد السوق
الفلسطيني مبنتجات وطنية تلبي متطلبات القطاعات
اإلقتصادية الفلسطينية سواء كانت خدماتية أو صناعية
أو زراعية ضمن أعلى معايير اجلودة احمللية والعاملية مبا
يعود بالنفع على زبائننا ومساهمينا ذوي العالقة.

» »اجلودة :رضى املتعاملني معنا ركيزة أساسية لعطائنا
املتميز من خالل التحسني املستمر جلودة منتجاتنا.

الرسالة

» »النزاهة والشفافية :الوضوح يف جميع قراراتنا
وتعامالتنا وتقاريرنا قاعدة مهمة ألداء عملنا.
والنمو :احملافظة على أصولنا
» »اإلستمرارية
ّ
وتنميتها أداة أساسية لتعزيز إمكانياتنا.
» »اإلستقامة :األمانة إلتزام أساسي يف تأدية كافة
أعمالنا مبهنية عالية.
» »االهتمام بالعنصر البشري :العاملون لدينا أهم
مواردنا ونسعى لنوفر لهم بيئة عمل داعمة ومحفزة
ومعززة للتعلّم واإلبداع والنمو الوظيفي والشخصي
املستمر.
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» »املسؤولية االجتماعية:
التواصل والتفاعل املستمر مع
مجتمعنا عنصر أساسي يف
سعينا لتحقيق أهدافنا.

التوجهات اإلستراتيجية
تناغماً وانسجاماً مع رؤية الشركة
ورسالتها والتي تتمحور حول تنمية
قطاع التعبئة والتغليف يف فلسطني
واالستثمار فيه وانطالقاً من حرصها
على القيم التي تؤمن بها فإنها تسعى
لتحقيق مايلي:
1.1توسيع سلة منتجات الشركة من
منتجات التعبئة والتغليف والتي
تلبي متطلبات السوق الفلسطيني.
2.2تطوير خطوط اإلنتاج واملنتجات
احلالية مبا ينسجم مع املعايير
احمللية واإلقليمية والعاملية.
3.3مواكبة التطور التكنولوجي يف
مجال صناعة التعبئة والتغليف
بشكل عام وصناعة الكرتون
بشكل خاص.
4.4خلق منتج فلسطيني وطني
منافس للمنتجات املستوردة.
الشركة
مبسؤولية
5.5القيام
االجتماعية من خالل خلق
وظائف جديدة.
6.6تنمية حقوق مساهمي الشركة.
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األداء التشغيلي والمالي للشركة
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مراكز اإلنتاج والربحية
متتلك الشركة الوطنية لصناعة الكرتون خطوط إنتاج
رئيسية لتوفير سلة منتجات متنوعة تناسب وتغطي
قطاع كبير من السوق الفلسطيني ،وتعمل هذه اخلطوط

جنباً إلى جنب مع خطوط إنتاج ومعدات فرعية توفر
اخلاصية التكاملية ملنتجات الشركة ،واخلطوط
الرئيسية هي:

خط إنتاج ألواح (أطباق
الكرتون):
عملت الشركة الوطنية لصناعة
الكرتون وضمن خططها الطموحة
والهادفة الى رفع مستوى اإلنتاجية
واجلودة مبا ينعكس على زيادة احلصة
السوقية وهوامش الربحية على
إضافة خط إنتاج ألواح جديد يوفر
جميع املواصفات املطلوبة من االلواح
الكرتونية باإلضافة الى توسيع يف
خيارات االنتاج وسلة املنتجات وذلك
من خالل إنتاج أصناف خاصة ال يتم
إنتاجها محلياً ،كما يوفر هذا اخلط
للشركة ميزة القدرة على التحكم
بجميع عناصر ومدخالت العملية
االنتاجية وبالتالي التحكم مبستوى
جودة مرتفع يلبي رغبة وتطلعات
الزبائن.
خطوط إنتاج العلب املغلقة:
متتلك الشركة خطي إنتاج للعلب املغلقة
أحدهما إيطالي الصنع من إنتاج شركة
( )CURIONIواآلخر إجنليزي الصنع
من إنتاج شركة ( )S&Sوتعمل هذه
اخلطوط على تشكيل العلب الكرتونية
املغلقة وطباعتها.
خطوط إنتاج العلب املفتوحة:
متتلك الشركة خطي إنتاج كورية
الصنع إلنتاج العلب الكرتونية املفتوحة
حسب التصاميم املطلوبة من قبل
الزبائن والتي يعتمد يف تنفيذها على
قوالب التشكيل نظراً لكونها ذات
تصاميم دقيقة ومعقدة.

خط إنتاج روالت األثاث:
متتلك الشركة خط إلنتاج روالت
االثاث املستخدمة يف عمليات التغليف
ومبواصفات متميزة تضمن سالمة
قطع االثاث املغلفة اثناء عمليات النقل
والتركيب أو التخزين.
ومن اجلدير بالذكر أن جميع منتجات
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون من
ألواح وعلب مغلقة وعلب مفتوحة
وروالت أثاث يتم إنتاجها حتت إشراف
مهندسني مختصني وفنيني مهرة
وتخضع ملتابعة دقيقة ومتكاملة
من قبل دائرة اجلودة يف جميع املراحل
منذ استالمها كمواد خام واثناء العملية
اإلنتاجية إلى
ما بعد تسليمها للزبائن وذلك لضمان
مطابقة البضائع املنتجة للمواصفات
واملعايير املطلوبة.
كما يتم تنفيذ أعمال التطوير والصيانة
العالجية والوقائية لهذه اخلطوط من
قبل فريق مختص وضمن
برامج معدة مسبقاً لضمان استمرارية
العملية اإلنتاجية ورفع كفاءتها
وجودتها.

14

الش ــركة الوطني ــة لصناع ــة الكرت ــون

الوضع التنافسي
لقد تعرض السوق الفلسطيني خالل العام  2018للعديد
من التقلبات والتغيرات االقتصادية والتحديات التي أثرت
بشكل كبير وبالغ على مختلف القطاعات ونخص بالذكر
هنا قطاع التعبئة والتغليف ،حيث تتمحور أهم التحديات
فيما يلي:
1.1يعتبر املنافس الرئيسي ملنتجات الشركة هي املنتجات
االسرائيلية.
2.2سهولة اختراق املنتجات اإلسرائيلية ألسواقنا حيث
أن أسعار بيعها منخفضة نظراً لضعف دور أجهزة
الرقابة واجلمارك على املنافذ مع اسرائيل.
3.3تهرب بعض التجار احملليني من دفع ضريبة القيمة
املضافة على مشترياتهم.
4.4دخول العديد من املنافسني يف هذا القطاع من
الدول العربية املجاورة مستفيدين من أسعار صرف
العمالت األجنبية مقابل الشيكل.
5.5االرتفاع امللحوظ يف أسعار املواد اخلام عاملياً والذي
انعكس على أسعار الكرتون.

6.6جلوء بعض الشركات يف فلسطني الى البحث عن
البدائل األقل سعراً وذلك بهدف التقليل من التكاليف
الصناعية وزيادة قدرتها التنافسية يف األسواق
احمللية.
وللتغلب على هذه التحديات ،عملت الشركة الوطنية
لصناعة الكرتون ضمن خطة واضحة ومدروسة خالل
العام  2018للحفاظ الى حد ما على حصتها ومكانتها
السوقية من خالل استغاللها نقاط القوة التي تتمتع بها
والتي متيزها عن غيرها من الشركات الفلسطينية العاملة
يف نفس املجال والتي تتمحور يف البنية التحتية واملوارد
املالية التي متتلكها والكوادر البشرية اضافة الى التركيز
على جودة املنتجات الذي يعتبر مفتاحاً رئيسياً للنجاح و
تبني األساليب التسويقية والبيعية العلمية والعملية وتقدمي
العروض التحفيزية لزبائنها التي أثرت بشكل إيجابي من
حيث تعزيز وجودها ومركزها يف السوق الفلسطيني ولكن
كان لها أثراً سلبياً على هامش الربحية للشركة والذي
انعكس على نتائجها املالية للعام .2018
ومن ناحية أخرى قامت إدارة الشركة بسلسلة من
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اخلطوات الهادفة الى التعامل مع هذه التقلبات والتطورات التي تتمحور يف تعزيز اخلطط وتكثيف العمليات التطويرية
الهادفة الى تطوير خطوط اإلنتاج املوجودة وإضافة خطوط انتاج جديدة مبا ينسجم مع متطلبات السوق احمللي وحتسني
منتجات الشركة مبستوى أدى الى زيادة القدرة التنافسية للشركة مبا يتالءم مع تطلعاتها وخططها االستراتيجية.

االستثمارات
حترص الشركة دوماً على تنمية حقوق املساهمني وحتقيق عائداً أفضل على استثماراتهم من خالل استغالل جميع
املوارد املتاحة ،حيث تستخدم الشركة معايير اختيار تفصيلية لتحقيق العوائد املجزية واملستقرة على املدى البعيد وذلك
عن طريق حتديد الفرص االستثمارية بعد اعداد دراسات اجلدوى االقتصادية الالزمة ،كما وعمدت الشركة عند وضع
خططها السنوية الى تخفيض حجم املخاطر االستثمارية التي قد تطرأ على السوق الفلسطيني نظرا لألوضاع السياسة
واالقتصادية التي مير بها من خالل تنويع استثماراتها التي تتلخص مبا يلي:
1 .االستثمار يف خطوط اإلنتاج املوجودة سعياً منها ملواكبة التطورات احلاصلة.
2 .ادخال خطوط إنتاج جديدة وبشكل رئيسي خط إنتاج ألواح الكرتون املعرجة الذي يعد االحدث يف الدول املجاورة
والذي سيعمل على تلبية حاجة السوق الفلسطيني من حيث اجلودة والسعر.
3 .تطوير البنية التحتية بشكل يضمن مالءمتها ملتطلبات هذه الصناعة وتهيئتها الستيعاب خطوط انتاج جديدة.

ويبني اجلدول أدناه حركة األصول واالستثمارات التي قامت بها الشركة خالل الثالث سنوات األخيرة (بعملة الدوالر
األمريكي)
2018
2017
2016
االستثمارات
456,347
أوراق مالية-بيع
)(457,883
أوراق مالية-شراء
)(1,536
صايف استثمارات األوراق املالية
1,297,927
598,944
293,913
نفقات رأسمالية
21,938
بيع عقارات وآالت ومعدات

تطوير األعمال
يف إطار سعي الشركة الوطنية لصناعة الكرتون لتطوير
أعمالها يف كافة اجلوانب والقطاعات بشكل مستمر
وكذلك مواكبة التطورات يف قطاع التعبئة والتغليف بشكل
عام وصناعة علب الكرتون املعرج بشكل خاص قامت
الشركة نهاية العام  2018بتركيب خط انتاج ألواح الكرتون
الدي يقوم بتصنيع األلواح الكرتونية و التي كانت الشركة
تقوم باستيرادها سابقاً من اخلارج ويعتبر هذا اخلط
ذات املواصفات الفنية املتطورة هو األحدث تقنياً من
حيث املواد والكفاءت حيث ان هدا اخلط سيكون اضافة
جديدة لفخر الصناعات الفلسطينية.
أما يف مجال تطوير املنتجات انشأت الشركة مختبر
يحتوي على أحدث األجهزة لضبط مستوى اجلودة واجراء

األبحاث الالزمة لتطوير املنتجات ولضمان حتقيق رضى
الزبائن ،كما اجرت العديد من العمليات التطويرية على
اخلطوط احلالية املوجودة لديها من خالل تطوير االجزاء
احليوية فيها التي لها أثر كبير يف تطوير جودة املنتج
وطبيعة االصناف املنتجة.
كما قامت الشركة يف إطار عمليات التطوير املستمرة
الهادفة الى رفع مستوى اجلودة بتطوير نظام ادارة
اجلودة واحلصول على النسخة احملدثة من املواصفة
 ISO 9001:2015يف منتصف العام  2018والتي تُعنى
بالتعامل مع املخاطر التي تواجها الشركة واالستغالل
األمثل للفرص.

16

الش ــركة الوطني ــة لصناع ــة الكرت ــون

إدارة املخاطر
تسعى الشركة الوطنية لصناعة الكرتون وبشكل دائم إلى
احملافظة على حقوق مساهميها بل وتنميتها ونظراً لوجود
الشركة يف بيئة استثمارية ذات مناخ متقلب فهي تقوم
وبشكل دوري بتقييم املخاطر التي حتيط بها بهدف وضع
اخلطط الوقائية للتقليل من اآلثار السلبية التي قد تنتج
من هذه املخاطر حال حدوثها وبنظرة شمولية هنالك
العديد من املخاطر املرتبطة بالبيئة اخلارجية للشركات
واملؤسسات الصناعية والتي ميكن إيجازها مبا يلي:
» »تذبذب الوضع االقتصادي :يعد عدم استقرار الوضع
االقتصادي املتأثر بالوضع السياسي احمللي من أحد
أهم مخاطر االستثمار يف فلسطني حيث يعاني
االقتصاد الفلسطيني حالة من الركود االقتصادي بني
احلني واآلخر والذي يؤثر سلباً على قطاع الصناعة.
» »القيود االقتصادية :إن بعض البنود ذات العالقة
باالتفاقيات االقتصادية املوقعة بني اجلانب
الفلسطيني واجلانب االسرائيلي حتد بشكل واضح
من إمكانية اتساع التجارة اخلارجية وزيادة رصيد
العمالت االجنبية الواردة لألسواق الفلسطينية.
» »تذبذب سعر صرف الدوالر األمريكي :حيث ان
تذبذب سعر صرف الدوالر االمريكي يعمل على زيادة
حجم املخاطر االستثمارية يف ظل أن عملة األساس
للشركات الفلسطينية املساهمة العامة هي الدينار
االردني أو الدوالر األمريكي علماً بأن نشاطاتها
احمللية يف أغلبها هي بالشيكل االسرائيلي.
» »السيولة :تعتبر السيولة أحد أهم العوامل املؤثرة
يف االستثمار يف فلسطني ونقصها يف االسواق
الفلسطينية يؤثر سلباً وبشكل مباشر على أي
استثمار وخاصة االستثمارات ذات العالقة بالقطاع
الصناعي.
» »املنافسة غير العادلة :تعتبر املنافسة من قبل الشركات
االسرائيلية أحد العوامل األساسية املؤثرة سلباً على
منو الصناعة الفلسطينية حيث أن هذه املنافسة غير
متكافئة يف ظل ضعف الرقابة على الواردات من
اجلانب اإلسرائيلي وعدم التحكم باملعابر.
» »الوضع السياسي احمللي واإلقليمي :يعتبر الوضع
السياسي احمللي بشكل خاص واإلقليمي بشكل
عام أحد املخاطر االستثمارية ،كما يؤدي ذلك إلى
عزوف فئة كبيرة من املستثمرين عن الدخول يف أي
استثمارات جديدة أو توسعة الستثمارت قائمة.

وبنا ًء على ما ذكر وبعد حتليل مستفيض قامت به إدارة
الشركة ،فقد قامت باتخاذ بعض اإلجراءات واخلطوات
الوقائية والتي ميكن تلخيصها مبا يلي:
» »وضع السيناريوهات املتوقعة عند إعداد املوازنة
السنوية والتي تشكل البيئة االقتصادية والسياسية
العباً رئيسياً بها ،كما تقوم الشركة بإعداد قوائم
التدفقات النقدية ومراجعتها بشكل دوري بهدف
التأكد من توفر السيولة النقدية التي تتالءم
والتزامات الشركة.
» »تعمل الشركة على نقل املخاطر ذات العالقة بأصولها
من خالل التأمني على أصول الشركة بشكل خاص
والتأمينات العامة بكافة أنواعها بشكل عام.
» »إيجاد موارد مالية فرعية من خالل االستثمار يف
محفظة استثمارية تتكون من أسهم مستقرة إلى ٍ
حد
ما وقليلة التقلب.
» »االحتفاظ بسلة من العمالت وذلك تفادياً لتذبذبات
سعر صرف الدوالر األمريكي (عملة االساس يف
الشركة).
» »التحوط وعدم الدخول بأي من الصفقات يف
القطاعات الصناعية ،الزراعية ،اخلدماتية والتي
يشكل التعامل معها درجة مخاطرة عالية إال يف حال
توفر الضمانات التي حتد من حجم املخاطرة.
» »وضع سياسات حتصيل واضحة ومراجعتها بشكل
دوري باإلضافة إلى دراسة سقوف الدين املمنوحة
لزبائن الشركة وحتديدها بشكل يقلل من درجة
املخاطرة عند عقد أي صفقة بيعية.
» »عدم الدخول يف عمليات تطوير أو توسعة يف الشركة
أو طرح منتجات جديدة دون وجود دراسة جدوى
اقتصادية واضحة ومحددة وتشتمل على حجم
املخاطرة املتوقعة.
» »إعداد سيناريوهات العمل واخلطط البديلة والتي يتم
اللجوء إليها يف حال وجود أية مشاكل أو معيقات
خاصة بالعمليات التشغيلية سواء التصنيعية أو ذات
العالقة بتوريد املواد اخلام.
» »جتهيز البنية التحتية التي تتناسب وطبيعة املخاطر
املتوقعة والتي قد تتعرض لها الشركة مثل احلريق،
الكوارث الطبيعية ،السرقة ،حوادث عمل .....وما
إلى ذلك.
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األداء املالي للشركة
عمدت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون على دراسة جميع املخاطر والفرص التي تعرض لها قطاع التعبئة والتغليف
والتي كان لها األثر املباشر على انخفاض مؤشرات االداء التشغيلية واملالية للشركة خالل العام  ،2018حيث عملت على
تطوير خطوط إنتاجها القائمة واضافة خط إنتاج ألواح الكرتون املعرجة والذي يعد األول يف فلسطني واملناطق املجاورة
من حيث التطور التكنولوجي والتقني والقدرة اإلنتاجية والذي سيساهم بشكل كبير يف تخفيض التكاليف واحلد من
تأثر الشركة يف تذبذب أسعار املواد اخلام ،وتلبية رغبات الزبائن من حيث السعر واجلودة وسرعة اإلنتاج والتوريد وبناء
دورة إنتاجية تكاملية.

خالل العام القادم ستدخل معظم املشاريع التطويرية واخلطط اإلستراتيجية حيز التنفيذ ،األمر الذي سينعكس ايجاباً
على مؤشرات األداء التشغيلية واملالية ومبا يضمن زيادة العائد على اإلستثمار وتعظيم حقوق املساهمني.

أوال :اإليرادات التشغيلية

حققت الشركة ايرادات تشغيلية بقيمة  4.12مليون دوالر أمريكي للعام  ،2018حيث تراجعت هذه اإليرادات عن العام
السابق بنسبة %25
و عملت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون على إعداد وتنفيذ مشاريع وخطط تطويرية ملواجهة التحديات التي تعرض
لها قطاع التعبئة والتغليف يف فلسطني ،وذلك من خالل زيادة سلة منتجاتها اضافة الى التوسع يف األسواق املستهدفة
من خالل ادخال خطوط انتاج جديدة من شأنها زيادة حصتها السوقية ،اضافة الى اتباع سياسات تسويقية وبيعية
وتسعيرية تتناسب مع املتغيرات التي حصلت على هذا القطاع ،بحيث سينعكس أثر هذه األعمال على إيرادات الشركة
لألعوام القادمة.
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اإليرادات التشغيلية

2018

2017

2016

2015

2014

مليون دوالر أمريكي

4.12

5.49

6.37

6.80

6.51

ثانيا :مجمل الدخل

أثر التراجع يف إيرادات الشركة التشغيلية على قيمة مجمل الدخل للشركة ،حيث بلغت قيمة مجمل الدخل للعام 2018
ما مجموعه  0.71مليون دوالر أمريكي لتشكل تراجعاً عن العام السابق بنسبة %24.3

2014

وعلى الرغم من تراجع اإليرادات التشغيلية للعام  ،2018والتذبذب امللحوظ يف أسعار املواد اخلام عاملياً ،سعت الشركة
إلى احملافظة على نسبة مجمل الدخل من إيراداتها التشغيلية من خالل تقليل التكاليف التصنيعية الى احلد االدنى
واعداد الدراسات الالزمة لتقليل هذه التكاليف مبا يضمن رفع قدرة وكفاءة العمليات اإلنتاجية داخل الشركة.

2015

1.31

2016

1.32

2017

1.13

مجمل
الدخل

2018

0.94
0.71

مليون دوالر أمريكي

ثالثا :الدخل التشغيلي

تراجعت أرباح الشركة التشغيلية للعام  2018بنسبة  %67.6عن العام  ،2017حيث حققت الشركة ارباحاً تشغيلية بقيمة
 0.09مليون دوالر للعام .2018
وكان النخفاض إيرادات الشركة التشغيلية األثر األكبر لهذا التراجع يف ظل ثبات املصاريف البيعية واإلدارية تقريباً.
الدخل التشغيلي

2018

2017

2016

2015

2014

ألف دوالر أمريكي

93

287

462

619

665
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)(0.0325

0.0315

0.0607

0.0965

0.0629

2018

2017

2016

2015

2014

صافي الدخل
ونصيب السهم
من األرباح

مليون دينار أردني

نصيب السهم من األرباح
صايف الدخل بعد الضريبة

رابعا :صايف الدخل ونصيب السهم من األرباح

بلغت صايف خسائر الشركة بعد الضريبة للعام  2018ما قيمته ( )0.16مليون دوالر أمريكي تقريبا مقارنة مع 0.16

مليون دوالر أمريكي أرباح للعام السابق.

يف حني بلغ نصيب السهم من اخلسائر ( )0.0325دوالر امريكي مقارنة مع  0.0315دوالر أمريكي ارباح للعام السابق.

خامس ًا :املركز املالي للشركة

ارتفعت قيمة أصول الشركة نهاية العام  2018بنسبة  %3.5مقارنة مع العام  ،2017حيث بلغت قيمة هذه األصول 7.62
مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  7.36مليون دوالر امريكي نهاية العام .2017

اما مبا يخص التزامات الشركة ،فقد بلغت قيمتها  2.54مليون دوالر امريكي كما يف  31/12/2018مقارنة مع 1.38
مليون دوالر للعام السابق لتشكل ارتفاعاً بنسبة  %83.8حيث جلأت الشركة خالل العام  2018الى متويل جزء من
مشاريعها التطويرية من خالل اإلقتراض من البنوك األمر الذي أدى الى زيادة هذه اإللتزامات.

كما بلغ رصيد حقوق املساهمني يف نهاية العام  2018ما قيمته  5.08مليون دوالر أمريكي مقارنة مع رصيدها يف نهاية
العام السابق والبالغ  5.98مليون دوالر أمريكي ،لتشكل انخفاضاً بنسبة  ،%15حيثت كان لتطبيق املعيار احملاسبي رقم
 9األثر األكبر يف انخفاض حقوق املساهمني.

سادس ًا :مؤشرات الربحية
7.62

7.36
6.85

6.8
5.98

5.65

6.38
5.63

5.72

5.08

املركز

املالي
للشركة

2.54

2016

2015

0.75

مجموع املوجودات
مجموع اإللتزامات

2018

2017

2014

حقوق املساهمني

مليون دوالر أمريكي

1.38

1.15

1.12
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سابعا :هيكل رأس املال
%30.00
%25.00
%20.00
%15.00
%10.00
%5.00
%0.00
%-5.00
%-10.00

2017

2018
ROE

ROI

2015

2016

2014

ROA

عملت الشركة خالل العام  2018على متويل أصولها ومشاريعها اإلستثمارية من خالل مزيج من الديون وحقوق امللكية
مبا يضمن تخفيض املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال للحد األدنى املمكن لتحقيق اجلدوى املطلوبة من تشغيل أصولها.

حيث حصلت الشركة على قروض وتسهيالت إئتمانية خالل العام  2018بلغت قيمتها  1.58مليون دوالر أمريكي لتمويل
جزء من املواد اخلام واملشاريع املتمثلة بشكل رئيسي يف ادخال خط إنتاج ألواح الكرتون املعرجة الى الشركة والذي
سيدخل العملية اإلنتاجية بداية العام .2019

ثامن ًا :سيولة الشركة

تعمل الشركة الوطنية لصناعة الكرتون على إدارة رأسمالها العامل مبا يضمن توفير تدفقات نقدية كافية لتمويل
العمليات التشغيلية والوفاء بإلتزاماتها قصيرة األجل اجتاه مورديها ودائنيها من خالل منح الزبائن سياسات ائتمانية
مدروسة تتناسب مع التزامات الشركة واإلتفاقيات املبرمة مع مورديها ،اضافة الى ذلك فإن الشركة تتمتع بعالقات
جيدة مع معظم مورديها متكنها من احلصول على تسهيالت سداد وفترات إئتمانية اعلى ملواجهة اي تغيرات طارئة قد
تواجه الشركة.
2014

5.6
4.8

2015

4.16
3.66

2016

3.95
3.48

2017

3.26

نسب
السيولة

2.66

2018

3.06
2.50
نسبة السيولة السريعة

نسبة السيولة

وبالنظر الى معدالت دوران ك ً
ال من الذمم املدينة واملخزون خالل العام  ،2018فقد بلغ معدل دوران الذمم املدينة 2.8
مرة مقابل  3مرة للعام  ،2017كما بلغ معدل دوران املخزون خالل العام احلالي  5.4مرة مقارنة بـ  8مرة للعام السابق.
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التدفقات النقدية التشغيلية

2018

2017

2016

2015

2014

ألف دوالر أمريكي

-113

54

651

620

231

وبلغت نسبة السيولة للعام احلالي  3.06مرة مقارنة مع  3.26مرة للعام  ،2017كما بلغت نسبة السيولة السريعة 2.5
مرة مقارنة مع  2.66للعام السابق.

اما مبا يخص التدفقات النقدية التشغيلية ،فقد اثرت عمليات متويل صفقات شراء مواد خام يف نهاية العام 2018

ألغراض تشغيل خط إنتاج ألواح الكرتون املعرجة بداية العام القادم واالستفادة من انخفاض اسعار هذه املواد على
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ،بحيث بلغت قيمة هذه التدفقات نهاية العام  2018ما قيمته ( )0.11مليون
دوالر أمريكي مقارنة مع  0.05مليون دوالر نهاية العام 2017

تاسعا :النفقات الرأسمالية

نتيجة ألعمال الشركة التطويرية على خطوط إنتاجها القائمة وإدخال خط أنتاج األلواح املعرجة وتأهيل بنيتها التحتية
مبا يتالئم مع انشطتها التطويرية يف سبيل حتسني العائد على استثماراتها وتعظيم حقوق املساهمني ،ارتفعت قيمة
النفقات الرأسمالية للعام  2018بنسبة  %116.7مقارنة مع العام السابق ،حيث بلغت قيمتها نهاية العام احلالي 1.23
مليون دوالر أمريكي ،يف حني بلغت نسبتها الى دخل الشركة قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات EBITDA
 %3153مقابل  %154يف عام .2017
النفقات الرأسمالية
1.298

294

599

265

134

%3153
ألف دوالر أمريكي

%54

%154

2018
CAPEX/EBITDA

2017

%18

2016
CAPEX

%40

2015

2014
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الحوكمة والمسؤولية االجتماعية
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املقدمة

تنفيذاً لرؤية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة،
فإن الشركة الوطنية لصناعة الكرتون تسعى جاهد ًة
وباستمرار لتطبيق قواعد احلوكمة الرشيدة لتحقيق
املصلحة العليا للشركة بالتوازي مع مصلحة املساهمني
واملستثمرين بشكل يعزز من ثقتهم بكفاءة أداء الشركة
وقدرتها على مواجهة األزمات واملخاطر وذلك انطالقاً
من القناعة الراسخة بأهمية ممارسة أقصى درجات
الدقة والشفافية والنزاهة ،ومن هنا كان االهتمام
باإلفصاح عن بيانات الشركة املالية ونتائج اعمالها
ونشاطاتها وكافة البيانات واملعلومات ذات العالقة
مبجلس اإلدارة ،اللجان املنبثقة عنه ،اإلدارة التنفيذية
القضايا واإلجراءات القانونية واملساهمني وغيرها.
كما حترص الشركة بشكل دؤوب على االلتزام
باملعايير التي حتدد مجاالت عمل كل فرد من أفراد

أسرة الشركة الوطنية لصناعة الكرتون سواء من مجلس
اإلدارة الذي يتابع سير أعمال الشركة واستراتيجياتها
وخططها املستقبلية وإقرار املوازنات التقديرية واألنظمة
والسياسات االستثمارية املالية وحتى كل فرد من أفراد
هذه العائلة يقوم بتنفيذ مهامه مفعماً بروح الفريق
الواحد من خالل هيكلية تنظيمية توضح املهام الوظيفية
واملسؤوليات والواجبات املترتبة عليه.
تلتزم الشركة باإلفصاح عن أدائها املالي من خالل
تقاريرها الربعية ونصف السنوية وتقاريرها السنوية
ومن خالل عقد اجتماعات هيئتها العامة السنوية كما
تقوم بالتواصل مع جميع مساهميها بشفافية من خالل
قسم شؤون املساهمني يف الشركة الذي يجيب على كافة
استفسارات املساهمني واملستثمرين بشفافية تامة.
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املسؤولية االجتماعية

إمياناً منا باملسؤولية املجتمعية اجتاه املجتمع الفلسطيني
وتطبيقاً لرؤيتنا يف بناء وطن قوي متماسك ،ستكثف
الشركة من دورها يف مجال املسؤولية االجتماعية
واالقتصادية والبيئية خالل العام  2019وقد أعدت موازنة
لذلك ،وتتمحور مسؤولية الشركة نحو املجتمع يف مجاالت
عدة أهمها استقبال الرحالت املدرسية واجلامعية الهادفة
الى التعريف بأهمية الصناعات الفلسطينية بشكل عام
وصناعة التعبئة والتغليف بشكل خاص ،توفير التدريب
العملي للطلبة ومساعدتهم يف مشاريع تخرجهم وكذلك
املشاركة يف رعاية عدد من النشاطات االقتصادية وتقدمي
الدعم حلمالت املناصرة وحمالت الطرود الغذائية
خالل شهر رمضان وتقدمي املساعدات املالية للعديد من
اجلمعيات اخليرية الفلسطينية إضاف ًة الى حماية البيئة
سواء من حيث االلتزام بتوافق املنتج الذي تقدمه الشركة
للمجتمع مع البيئة أو من حيث املبادرة بتقدمي ما يخدم
البيئة ويحسن من الظروف البيئية احمليطة يف املجتمع.

اجتماعات مجلس اإلدارة
عقد مجلس اإلدارة ( )6اجتماعات خالل العام  2018وهي
حسب ما هو موضح أدناه:
االجتماع

تاريخ االنعقاد

األول

10/02/2018

الثاني

21/04/2018

الثالث

24/07/2018

الرابع

21/10/2018

اخلامس

08/12/2018

السادس

08/12/2018
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
بلغت مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للعام  2018ما مجموعه  18,693دوالر أمريكي وذلك بدل أتعاب ومصاريف
حضور جلسات مجلس اإلدارة /اللجنة التنفيذية /جلنة احلوكمة والتدقيق الداخلي /تكليف رئيس أو أي من أعضاء
مجلس اإلدارة مبهام رسمية للشركة عن العام  2018مبعدل  353دوالر أمريكي عن كل جلسة لكل عضو وفق اجلدول
التالي ،مع مراعاة أن اجتماعات اللجنة التنفيذية وجلنة احلوكمة والتدقيق الداخلي موضحة يف اجلزء اخلاص بها يف
هذا الكتيب.
اجلدول التالي يبني سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة جللسات املجلس خالل العام  2018حيث يتبني منه أن نسبة
احلضور بلغت .%95.2
االسم
مهدي حياتي املصري

عالء اسماعيل شاهني
سام الفقهاء

محمد بشار الصيفي
أمين أبوغزالة
فادي جمعة

أمجد أبونبعة

جلسة 1

جلسة 2

جلسة 3

جلسة 4

جلسة 5

جلسة 6

املجموع
(جلسات)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

6

ü

ü

ü

ü

ü

ü

6

ü

ü

ü

ü

ü

ü

6

ü

ü

ü

ü

ü

ü

6

ü

ü

ü

ü

ü

ü

6

û

û

ü

ü

ü

ü

4

ü

ü

ü

ü

ü

ü

6

مجموع اجللسات 6
ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى بأسهم الشركة كما يف 2018/12/31
#

مجلس اإلدارة

ممثال عن

اجلنسية

1

السيد مهدي حياتي املصري

شركة فلسطني لالستثمار الصناعي

فلسطيني

2

السيد فادي عدلي جمعة

شركة فلسطني لالستثمار الصناعي

فلسطيني

3

السيد أمجد خليل أبونبعة

شركة فلسطني لالستثمار الصناعي

فلسطيني

عدد االسهم اململوكة له
عدد االسهم التمثيل
أو من الدرجة األولى
11,344

2,152,212

0

0

4

السيد سام عبد القادر الفقهاء

شركة املسيرة الدولية

فلسطيني

347,222

0

5

السيد أمين حامت أبوغزالة

شركة احلاج طاهر املصري

فلسطيني

247,200

1,250

6

السيد عالء اسماعيل شاهني

شركة مصانع الزيوت النباتية

فلسطيني

173,001

0

7

السيد محمد بشار الصيفي

نفسه

فلسطيني

92,000

92,000
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جلان مجلس اإلدارة
اللجنة التنفيذية

قرر مجلس االدارة تشكيل اللجنة التنفيذية يف اجتماعه
رقم ( )2/2011بتاريخ  16/4/2011وذلك بهدف صياغة
االستراتيجيات والسياسات ورفع التوصيات املالئمة الى
مجلس االدارة وكذلك مناقشة الفرص االستثمارية املتعلقة
بتطوير العمليات الصناعية واملنتجات ،ومن ناحية أخرى
مناقشة تقارير األداء واإلجناز من املوازنات التقديرية.

رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية

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

قر ّر مجلس االدارة يف اجتماعه رقم  4/2014بتاريخ
 27/9/2014تشكيل جلنة احلوكمة والتدقيق الداخلي
وذلك بهدف متابعة املواضيع ذات العالقة بتطبيق مدونة
احلوكمة يف الشركة واقتراح االجراءات التصحيحية،
من أجل حتقيق النزاهة والشفافية وحتقيق احلماية
للمساهمني مع مراعاة مصلحة العمل إضافة إلى متابعة
مجريات العمل يف مجاالت الكفاءة والفعالية يف تنفيذ
االعمال التي تقوم بها الشركة ومتابعة التقارير املالية.

رئيس وأعضاء جلنة احلوكمة والتدقيق
الداخلي

» »السيد/مهدي حياتي املصري (رئيس ومقرر اللجنة)

» »السيد/فادي عدلي جمعة

اجتماعات اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعني خالل العام 2018

حسب ما هو موضح أدناه:
االجتماع
األول
الثاني

جلنة احلوكمة والتدقيق الداخلي

تاريخ االنعقاد
09/06/2018
20/09/2018

» »السيد/عالء اسماعيل شاهني
» »السيد/أمجد عبد احلميد أبونبعة

اجتماعات جلنة احلوكمة والتدقيق الداخلي:

عقدت جلنة احلوكمة والتدقيق الداخلي اجتماعني خالل
العام  2018حسب ما هو موضح أدناه:
االجتماع
األول
الثاني

تاريخ االنعقاد
12/03/2018
20/05/2018
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الشؤون االدارية
الهيكل التنظيمي للشركة
مجلس اإلدارة
اللجنة التنفيذية
جلنة احلوكمة
والتدقيق الداخلي

املستشارون
املدير العام
مديرة مكتب املدير العام

وحدة تطوير األعمال
(جلنة تطوير العمال)

دائرة الشؤون
اإلدارية واملالية

دائرة التسويق
واملبيعات

دائرة
املصنع

دائرة
التوريدات

دائرة
اجلودة

دائرة
البحث
والتطوير
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نبذة عن اإلدارة التنفيذية

السيد/عوض أبواعليا

السيدة/هديل أبوكشك

السيد/حكمت وني

المدير العام
مت تعيني السيد أبواعليا مديراً عاماً للشركة
الوطنية لصناعة الكرتون منذ شهر آذار من
العام  ،2018وعمل منذ ذلك الوقت على
تنفيذ اخلطط والبرامج والسياسات التي
يقرها مجلس اإلدارة إضافة الى ضمان
تنفيذ أفضل االستراتيج ّيات التي تضم ُن
التط ّور املُستم ّر يف بيئة عمل ّ
الشركة.
ميلك السيد أبوعليا ما يزيد عن ستة
عشر عاماً من اخلبرة يف القطاع اخلاص
الفلسطيني ،منها ثالثة عشر عاماً يف
القطاع الصناعي ،وقد مث ّل القطاع
الفلسطيني اخلاص بالعديد من الفرق
الوطنية واللجان املتخصصة محلياً وعاملياً،
كما تقل ّد عدة مناصب يف القطاع اخلاص
حيث شغل منصب املدير التنفيذي الحتاد
الصناعات الدوائية الفلسطيني.
السيد أبوعليا حاصل على درجة املاجستير
يف اإلدارة ودرجة البكالوريوس يف العلوم
الصيدالنية.

مديرة مكتب المدير العام
تعمل على تنسيق وتنظيم الشؤون ذات
العالقة مبكتب املدير العام بشكل يضمن
سير عمل املكتب بفعالية ،كما تعمل على
تنسيق االجتماعات واللقاءات واملواعيد
اخلاصة باملدير العام إضافة الى صياغة
محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان
املنبثقة عنه وكذلك ضبط ومتابعة البريد
الصادر والوارد مع اجلهات ذات العالقة.
السيدة/أبوكشك حاصلة على درجة
البكالوريس يف اللغة االجنليزية وآدابها
ولديها خبرة سابقة يف إدارة املكاتب
والترجمة يف شركات عدة يف فلسطني.

مدير دائرة الشؤون اإلدارية والمالية
يعمل على االشراف ومتابعة جميع اجلوانب
املالية واحملاسبية للشركة ،كما يعمل على
اعداد ورفع التقارير الدورية لإلدارة العليا عن
أداء الشركة التشغيلي واملالي وكذلك القيام
باإلفصاحات عن البيانات املالية للجهات.
املختصة وإدارة شؤون املساهمني وتنظيم
وتنسيق العالقة مع املستشار الضريبي
والقانوني للشركة.
السيد /وني حاصل على درجة البكالوريس
يف احملاسبة ولديه خبرة واسعة يف مجال
احملاسبة وشغل عدة مناصب يف كبرى
الشركات الفلسطينية.

* قدم السيد عوض أبواعليا استقالته من الشركة بتاريخ  ،31/12/2018ومت تعيني
السيد عبد الناصر دويكات مديراً عاماً للشركة ابتدا ًء من .1/1/2019
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السيد/أنس الشايب

السيد/محمد بدارنة

السيد/عز الدين داوود

مدير دائرة المصنع
يعمل على تنظيم وإدارة كافة عمليات
التصنيع والصيانة مبا يُحقق العائد املُخطط
له ،كما يعمل على إعداد ومتابعة تنفيذ
اخلطط التشغيلية والتطويرية ذات العالقة
التي تهدف الى رفع مستويات اجلودة
واإلنتاجية يف الشركة.
السيد/الشايب حاصل على درجة
البكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية ولديه
خبرة يف مجال إدارة عمليات اإلنتاج
والصيانة يف كبرى الشركات الفلسطينية.

مدير دائرة التوريدات
يعمل على إدارة أعمال املشتريات
واالشراف عليها بشكل مباشر وتوفير
األدوات الالزمة لتنفيذها ،كما يعمل على
متابعة الشؤون ذات العالقة بالتوريد
والشؤون اللوجستية وعمليات االستيراد
وكذلك اعداد خُ طط الشراء ومتابعة
تنفيذها بشكل يضمن الفعالية والكفاءة.
السيد /بدارنة حاصل على درجة
البكالوريس يف نظم املعلومات اإلدارية
واللوجستيات ولديه خبرة يف عمليات
الشراء والشؤون اللوجستية يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة وشركات كبرى يف
فلسطني.

مدير دائرة البحث والتطوير
يعمل على إعداد الدراسات اخلاصة
باخلطط االستراتيجية والدورية للشركة يف
إطار أهداف رؤية الشركة املستقبلية إضافة
الى وضع املقترحات التطويرية املناسبة
من حيث تطوير عمليات اإلنتاج واخلطوط
املوجودة وتوسيع سلة منتجات الشركة.
السيد/داوود حاصل على شهادة
البكالوريوس يف الهندسة امليكانيكية من
اجلامعة األردنية

السيد/فادي أبوباشا
مدير دائرة الجودة
يعمل على متابعة واالشراف على تطبيق املواصفات واملقاييس اخلاصة بالشركة
مبا يتوافق مع نظام إدارة اجلودة  ISO 9001:2015وكذلك التأكد من جودة
جميع املدخالت واملخرجات والعمليات ومطابقتها ملعايير اجلودة املطلوبة.
السيد/أبوباشا حاصل على شهادة البكالوريوس يف الهندسة الصناعية وعمل يف شركات
عدة يف فلسطني.
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مؤهالت اإلدارة التنفيذية

بلغ مجموع العاملني يف الشركة الوطنية لصناعة الكرتون بتاريخ  )51( 31/12/2018موظفاً مقابل ( )47موظفا يف
 ،31/12/2017موزعني حسب مؤهالتهم العلمية على النحو التالي:
املؤهل العلمي

2018

2017

دكتوراه

---

----

ماجستير

1

1

بكالوريوس

15

14

دبلوم

10

9

ثانوية عامة

15

14

أقل من توجيهي

10

9

املجموع

51

47

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية

بلغ مجموع رواتب ومنافع اإلدارة العليا خالل العام 2018

 58,333دوالر أمريكي.

التدريب والتأهيل ملوظفي الشركة

من منطلق إميان إدارة الشركة بأن العنصر البشري هو
رأس مالها احلقيقي وجتسيداً لرؤية مجلس إدارة الشركة
وإدارتها التنفيذية بالعمل املستمر يف سبيل تطوير كادر
الشركة وتأهيله ورفع القدرات اإلنتاجية له مما ينعكس
بشكل إيجابي على تقدمي أعلى مستوى يف جودة أعمالها
واخلدمات التي تقدمها للقطاعات الفلسطينية فإنها
تسعى بشكل دؤوب إلى االستثمار يف طواقمها العاملة
من خالل تدريبهم على أحدث التقنيات والفنيات الالزمة
ورفدهم بأحدث األساليب العلمية والعملية يف مجال
التعبئة والتغليف.
كما شاركت الشركة مبختلف مستوياتها االدارية يف العديد
من البرامج التدريبية داخلياً و خارجياً وعقدت العديد من
ورش العمل من اجل تطوير القدرات و اكتساب املهارات
اجلديدة  -و يبني اجلدول التالي البرامج التدريبية التي
مت عقدها وااللتحاق بها خالل العام .2018

اسم الدورة /ورشة عمل

عدد املوظفني املستفيدين

دورة التطبيقات العلمية يف إدارة املوارد البشرية

2

دورة مهارة االتصال الفعال

3

دورة إدارة الغضب وضغط العمل

4

دورة إدارة الوقت

4

EY “ International Financial Reporting Standards

1

ورشة عمل  /اجراءات السالمة والصحة املهنية

1

ورشة عمل  /مشروع التعليم التكاملي

1

دورة متخصصة ملندوبي املبيعات املباشرة وخدمات املعارض

1

دورة املواصفات والتنمية املستدامة

1

التعليمات الفنية االلزامية اخلاصة باملواد املالمسة لألغذية

1
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القضايا واإلجراءات القانونية
تظهر الشركة كم ّدعى عليها يف قضايا مقامة ضدها مببلغ  67,347دوالر أمريكي ،إ ّال أن املستشار القانوني للشركة
يعتقد بأن جناح هذه القضايا غير محتمل وبالتالي لم يتم إثبات أي التزام يف القوائم املالية.

االختالف بني البيانات املالية األولية والبيانات املالية املدققة النهائية
دوالر أمريكي

البيانات املالية األولية البيانات املالية اخلتامية املدققة

الفرق

قائمة املركز املالي
موجودات غير متدوالة

4,450,434

4,450,277

)(157

موجودات متداولة

3,241,134

3,168,949

)(72,185

حقوق املساهمني

5,157,341

5,083,658

)(73,683

قائمة الدخل
صايف األرباح بعد الضريبة

)(86,185

)(162,607

()76,422
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مساهمي الشركة
ملخص أداء السهم
بلغ سعر سهم الشركة الوطنية لصناعة الكرتون يف نهاية عام  2018ما قيمته  0.93دوالر أمريكي مقابل  1.03دوالر
يف نهاية عام .2017
ويف املقابل فقد أغلق مؤشر القدس (مؤشر السوق املالي) عند  529.35نقطة منخفضاً عن مستوى إغالق عام 2017
والبالغ  574.58نقطة بنسبة %8

وفيما يلي أهم مؤشرات أداء السهم خالل السنوات املاضية:
تطور سعر سهم الشركة مقارنة بمؤشر القدس
2.0

650
600

1.5

550
500

1.0

450
400

0.5

350
0.0

300
14/09/2018

14/05/2018

14/01/2018

14/09/2017

14/05/2017

14/01/2017

14/09/2016

14/05/2016

14/01/2016

14/09/2015

14/05/2015

14/01/2015

14/09/2014

14/05/2014

14/01/2014

14/09/2013

14/05/2013

14/01/2013

مؤشر القدس

دوالر أمريكي

سهم الشركة

2014

2015

2016

2017

2018

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

1.13

1.14

1.13

1.2

1.02

القيمة السوقية للسهم

1.01

1.01

1.13

1.03

0.93

5,050,000

5,050,000

5,650,000

5,150,000

4,650,000

0.90

0.90

0.99

1.16

1.1

عدد األسهم املكتتب بها

القيمة السوقية حلقوق املساهمني
(دوالر أمريكي)
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية

مؤشرات التداول
عدد األسهم املتداولة

899,998

369,260

369,265

207,103

261,614

عدد املساهمني

729

750

730

722

725

عدد جلسات التداول خالل العام

115

76

76

66

51

عدد العقود

416

236

189

126

116
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أعلى سعر إغالق

1.05

1.09

1.16

1.15

1.06

أدنى سعر إغالق

0.87

0.91

1.00

1.00

0.84

معدل دوران السهم

%18.0

%7.4

%7.4

%4.1

%5.2

مؤشرات عوائد السهم
نصيب السهم من األرباح ()EPS

0.063

0.097

0.061

0.032

)(0.033

القيمة السوقية الى العائد
()Price Earnings Ratio

16.0

10.4

18.6

32.2

)(2.8

معدل عائد السهم ()Earning yield

%6.2

%9.6

%5.4

%3.1

)%(3.5

التوزيعات السنوية (دوالر للسهم)

0.08

0.08

0.06

-

-

عائد التوزيعات ()Dividend Yield

%7.9

%7.9

%5.3

-

-

%127.0

%82.9

%99.0

-

-

نسبة التوزيعات املدفوعة
()Dividend Pay-out Ratio
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املساهمون
 10/1كبار املساهمني ،الكشف أدناه يبني املساهمني الرئيسيني يف الشركة وعدد أسهمهم كما يف 31/12/2018
#

املساهم

عدد االسهم

 %املساهمة من رأسمال

2,152,212

43.04
6.94

1

شركة فلسطني لالستثمار الصناعي

2

شركة املسيرة الدولية

347,222

3

شركة احلاج طاهر املصري

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

زياد علي رزق مصري

64,999

1.29

8

عبداهلل محمد رضا حجاب

51,000

1.02

9

شكيب "محمد مروان" شكيب يعيش

50,000

1

املساهمون والتداول على سهم الشركة

بلغ عدد مساهمي الشركة  726مساهم كما يف  ،31/12/2018مقابل  722مساهم كما يف  ،31/12/2017وكان حجم
التداول على أسهم الشركة يف سوق فلسطني لألوراق املالية خالل العام  2018كما يلي:
عدد األسهم املتداولة
قيمة األسهم املتداولة (دوالر)
عدد العقود املنفذة
أعلى سعر تداول 2018
أدنى سعر تداول 2018
معدل دوران السهم
سعر االفتتاح 2018
سعر اإلغالق 2018

261,614
240,519
116
$1.06
$ 0.84
%5.23
$1.03
$0.93
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توزيع املساهمني حسب الفئات
فئة املساهمة

عدد املساهمني

نسبة مساهمتهم

عدد األسهم

125

%0.16

7,762

243

%1.40

69,900

92

%1.49

74,697

186

%8.52

426,137

31

%4.55

227,525

41

%19.05

952,545

3

%4.16

207,999

5

%60.67

3,033,435

726

%100

5,000,000

 100سهم فأقل

 101وحتى  500سهم

 501وحتى  1000سهم

 1001وحتى  5000سهم

 5001وحتى  10000سهم

 10001وحتى  50000سهم

 50001وحتى  100000سهم
 100001سهم فأكثر

املجموع

آليات إيصال املعلومات للمساهمني

تهتم الشركة بإيصال املعلومات والتقارير الصادرة عنها إلى مساهميها وذلك بوسائل متعددة منها:
» »يتم توجيه دعوة حلضور اجتماع الهيئة العامة السنوية لكافة املساهمني بواسطة مكتب البريد قبل أسبوعني على
األقل من تاريخ انعقاد االجتماع.
» »يتم نشر إعالن دعوة انعقاد الهيئة العامة يف الصحف احمللية واملوقع اإللكتروني للشركة وذلك قبل أسبوعني من
انعقاد االجتماع.
» »يتم ارسال رسائل نصية عبر األجهزة احملمولة.
» »يتم وضع التقرير السنوي للشركة لدى قسم املساهمني يف مقر الشركة وأيضاً لدى سوق فلسطني لألوراق املالية
وشركات الوساطة ويتم ارساله عبر البريد االلكتروني.

املسائل التي أحيلت للتصويت من قبل املساهمني

مت يف اجتماع الهيئة العامة العادي املنعقد بتاريخ  24/04/2018مناقشة وإقرار البنود التالية بإجماع احلاضرين:
1.1تقرير مجلس اإلدارة عن العام املالي .2017
2.2تقرير مدققي حسابات الشركة عن الفترة املالية املنتهية يف .31/12/2017
3.3امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية للفترة املالية املنتهية يف  31/12/2017واملصادقة عليها.
4.4إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن العام .2017
5.5انتخاب مدققي احلسابات للعام  2018وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.
موعد اجتماع الهيئة العامة العادية
سيعقد اجتماع
الهيئ ــة العام ــة الع ــادي الس ــنوي للش ــركة

األربعاء

24
نيسان

2019
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القوائم المالية
 31كانون األول 2018
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

إلى مساهمي الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
تقرير مدقق الحسابات المستقل

إلى مساهمي الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
الـ ـرأي المتحفظ
لقد دققنا القوائم المالية للشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة (الشركة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما
الـ ـرأي المتحفظ
في  31كانون األول  2018وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية
لقد دققنا القوائم المالية للشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة (الشركة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما
في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية.
في  31كانون األول  2018وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية
المحاسبية.تقريرنا ،إن القوائم المالية المرفقة تُظهر بعدالة ،من
المتحفظ في
أساس الرأي
المالية في فقرة
هوائمموضح
المحتمل
باستثناءو األثر
السياسات
وملخص ألهم
حوللماالقو
االيضاحات
أينا،التاريخ
في رذلك
في
كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للشركة كما في  31كانون األول  2018وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك
في رأينا ،باستثناء األثر المحتمل لما هو موضح في فقرة أساس الرأي المتحفظ في تقريرنا ،إن القوائم المالية المرفقة تُظهر بعدالة ،من
التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للشركة كما في  31كانون األول  2018وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك
يخ الر
أساس
المتحفظالتقارير المالية الدولية.
أيلمعايير
التار
وفقاً

كما هو مبين في إيضاح رقم ( )7حول القوائم المالية ،بلغ رصيد الذمم المدينة ومخصص خسائر إئتمانية متوقعة كما في  31كانون
أساس الرأي المتحفظ
األول  2018مبلغ  2.905.922دوالر أمريكي ومبلغ  1.525.711دوالر أمريكي ،على التوالي .لم نحصل على أدلة تدقيق كافية
كما هو مبين في إيضاح رقم ( )7حول القوائم المالية ،بلغ رصيد الذمم المدينة ومخصص خسائر إئتمانية متوقعة كما في  31كانون
حول إمكانية تحصيل بعض الذمم المدينة من خالل الدراسة التي تم تزويدنا بها من قبل إدارة الشركة ،وبالتالي لم نتمكن من التأكد من
األول  2018مبلغ  2.905.922دوالر أمريكي ومبلغ  1.525.711دوالر أمريكي ،على التوالي .لم نحصل على أدلة تدقيق كافية
كفاية مخصص تدني الذمم المدينة.
حول إمكانية تحصيل بعض الذمم المدينة من خالل الدراسة التي تم تزويدنا بها من قبل إدارة الشركة ،وبالتالي لم نتمكن من التأكد من
الدولية للتدقيق ،إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن فقرة مسؤولية مدقق الحسابات عن
كفايةقمنا بتدقيقنا
لقد
للمعاييرالمدينة.
تدني الذمم
مخصص وفقاً
تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس
لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ،إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن فقرة مسؤولية مدقق الحسابات عن
المعايير الدولية للسلوك المهني للمحاسبين ،كما التزمنا بمسؤولياتنا المهنية األخرى وفقاً لمتطلبات قواعد السلوك المهني للمجلس .في
تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس
اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء الرأي المتحفظ.
المعايير الدولية للسلوك المهني للمحاسبين ،كما التزمنا بمسؤولياتنا المهنية األخرى وفقاً لمتطلبات قواعد السلوك المهني للمجلس .في
التدقيقأدلةالهامة
أمور
التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء الرأي المتحفظ.
اعتقادنا أن
ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفقاً الجتهادنا المهني كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم المالية كما في  31كانون
أمور التدقيق الهامة
األول  .2018باستثناء ما تم ذكره في فقرة أساس الرأي المتحفظ ،فإنه ال يوجد أي أمور تدقيق هامة أخرى.
ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفقاً الجتهادنا المهني كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم المالية كما في  31كانون
األول  .2018باستثناء ما تم ذكره في فقرة أساس الرأي المتحفظ ،فإنه ال يوجد أي أمور تدقيق هامة أخرى.
المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 2018

تتكون المعلومات االخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام  2018غير القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات
المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 2018
حولها .ان االدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى .إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي للشركة لعام  2018بتاريخ الحق
تتكون المعلومات االخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام  2018غير القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات
لتقريرنا .إن رأينا حول القوائم المالية ال يشمل المعلومات األخرى واننا ال نبدي أي تأكيد حولها.
حولها .ان االدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى .إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي للشركة لعام  2018بتاريخ الحق
حولها.لنا ،بحيث ُن ّقيم فيما إذا كانت المعلومات
تصبح متاحة
عندما
مسؤوليتنا هي قراءة
المالية ،إن
بتدقيقنا للق
أي تأكيد
األخرىنبدي
المعلوماتواننا ال
المعلومات األخرى
المالية ال يشمل
حولوائمالقوائم
يتعلقإن رأينا
فيماريرنا.
لتق
األخرى تتعارض جوهرياً مع القوائم المالية أو مع معرفتنا من خالل عملية التدقيق أو أن هذه المعلومات تحتوي ظاهرياً على أخطاء
فيما يتعلق بتدقيقنا للقوائم المالية ،إن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا ،بحيث ُن ّقيم فيما إذا كانت المعلومات
جوهرية.
األخرى تتعارض جوهرياً مع القوائم المالية أو مع معرفتنا من خالل عملية التدقيق أو أن هذه المعلومات تحتوي ظاهرياً على أخطاء
جوهرية.

عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية
ـونرنست ويونغ العالمية
مؤسسة إ
عضو
فيـة الكرت ـ
لصناع ـ
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مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ،باإلضافة الى تحديد نظام
الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.

كما أن اإلدارة مسؤولة ،عند اعداد القوائم المالية ،عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها مستقبالً كمنشأة مستمرة واإلفصاح،

إذا تطلب األمر ذلك ،عن األمور المتعلقة باالستم اررية واعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ االستم اررية ،إال إذا كانت نية اإلدارة تصفية
الشركة أو إيقاف عملياتها أو عند عدم وجود أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية.

مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو غلط

واصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا .ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ،ولكنه ليس ضمانة أن التدقيق الذي يجري وفقاً
للمعايير الدولية للتدقيق سيكشف دائماً خطأ جوهرياً عند وجوده .إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ،ويتم اعتبارها جوهرية

إذا كانت ،منفردةً أو مجتمعةً ،يمكن ان يكون لها تأثير على الق اررات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.

إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ،وكذلك نقوم بما يلي:


تحديد وتقييم مخاط ر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية ،سواء الناتجة عن احتيال أو غلط ،وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق

مناسبة تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء الرأي المتحفظ .إن خطر عدم
اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يفوق ذلك الناتج عن غلط ،لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ وتزوير وحذف متعمد

وتأكيدات غير صحيحة أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.


الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية ذي الصلة بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة حسب الظروف وليس بهدف



تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات التي قامت بها االدارة.



وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،
التوصل إلى نتيجة حول مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستم اررية في المحاسبة،
ً
التوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان هناك شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوك كبيرة حول قدرة الشركة على

ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

االستمرار .واذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هنالك شك جوهري ،فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية ذات

الصلة ،أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإليضا حات غير كافية .إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها
حتى تاريخ تقرير التدقيق ،ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في اعمالها كمنشأة

مستمرة.


تقييم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت
واألحداث بطريقة تحقق العرض العادل.

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة في

نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

نقوم كذلك بتزويد مجلس اإلدارة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية واإلفصاح لمجلس اإلدارة عن كافة

العالقات واألمور األخرى التي تظهر على أنها تؤثر على استقالليتنا وما من شأنه الحفاظ على هذه االستقاللية.
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من تلك األمور التي يتم التواصل حولها مع مجلس اإلدارة ،يتم تحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية كما في

 31كانون األول  2018وهي التي تمثل أمور التدقيق الهامة ،ونقوم بوصف هذه األمور في تقرير التدقيق إال إذا كان القانون أو

التعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك األمر .أو ،في حاالت نادرة جداً ،عندما نرتئي عدم االفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا ألن العواقب

السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.

إرنست ويونغ – الشرق األوسط

رخصة رقم 2012/206

عبد الكريم محمود

رخصة رقم 2017/101

رام اهلل – فلسطين

 28آذار 2019
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي
 31كانون األول 2018
إيضاح

الموجودات
موجودات غير متداولة
عقارات وآالت ومعدات
استثمارات في أوراق مالية
مشاريع تحت التنفيذ

3
4
5

موجودات متداولة
بضاعة
ذمم مدينة
موجودات متداولة أخرى
النقد والنقد المعادل

6
7
8
9

2018

دوالر أمريكي

3.684.572
659.472
106.233
4.450.277

2017

دوالر أمريكي

2.645.357
691.184
282.574
3.619.115

579.167
1.380.211
717.081
492.490

688.317
2.058.331
364.104
632.434

مجموع الموجودات

7.619.226

7.362.301

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
إحتياطي إجباري
إحتياطي القيمة العادلة
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
(خسائر متراكمة) أرباح مدورة

5.000.000
245.765
()203.986
262.394
()220.515

10
11
4

صافي حقوق الملكية

3.168.949

5.083.658

مطلوبات غير متداولة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
قرض طويلة األجل

13
17

مطلوبات متداولة
ذمم دائنة
مطلوبات متداولة أخرى
قرض قصيرة األجل

14
16
17

مجموع المطلوبات

192.580
1.308.777
1.501.357

578.736
181.337
274.138

5.000.000
281.878
()172.274
605.924
267.107
5.982.635

224.242
224.242

831.632
323.792
-

1.034.211

1.155.424

7.619.226

7.362.301

2.535.568

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

3.743.186

1.379.666

اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءاً من هذه القوائم المالية.
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

إيضاح

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

اإليرادات من العقود مع العمالء

18

4.117.667

5.488.793

كلفة المبيعات

19

()3.407.684

()4.550.805

709.983

937.988

مصاريف بيع وتوزيع

20

()238.715

()259.430

مصاريف إدارية وعامة

21

()378.218

()391.409

93.050

287.149

مجمل الربح

أخرى
أرباح محفظة موجودات مالية

22

58.309

60.716

مصاريف أخرى ،بالصافي

23

()282.820

()103.450

عموالت وفوائد بنكية

()14.033

()33.309

(خسارة) ربح السنة قبل الضريبة

()145.494

211.106

()17.113

()53.377

()162.607

157.729

()0.0325

0.0315

15

مصروف ضريبة الدخل
(خسارة) ربح السنة

24

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من (خسارة) ربح السنة

اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءاً من هذه القوائم المالية.
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

ربح السنة

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

()162.607

157.729

بنود الدخل الشامل األخرى
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:
التغير في القيمة العادلة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل

()31.712

()57.351

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

()343.530

536.319

مجموع بنود الدخل الشامل األخرى

()375.242

478.968

صافي الدخل الشامل للسنة

()537.849

636.697

بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءاً من هذه القوائم المالية
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صافي حقوق
الملكية

(خسائر متراكمة)
أرباح
مدورة
فروقات ترجمة
عمالت أجنبية

احتياطي القيمة
العادلة

احتياطي
إجباري
دوالر أمريكي

رأس المال
المدفوع
دوالر أمريكي

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

2018

دوالر أمريكي

5.000.000
الرصيد كما في  1كانون الثاني  – 2018قبل التعديل
أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( 9إيضاح - )2

دوالر أمريكي

281.878
()36.113

دوالر أمريكي

()172.274
-

دوالر أمريكي
605.924
-

267.107
()325.015

5.982.635

5.645.938
157.729
478.968

5.621.507
()162.607
()375.242

5.982.635
()361.128

الرصيد كما في  31كانون األول 2018

الرصيد كما في  1كانون الثاني  – 2018بعد التعديل
خسارة السنة
بنود الدخل الشامل األخرى
5.000.000

5.000.000
245.765

245.765
()203.986

2017
الرصيد كما في  1كانون الثاني 2017
ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى

()172.274
()31.712

262.394

5.000.000
-

صافي الدخل الشامل للسنة
المحول إلى االحتياطي اإلجباري
أرباح نقدية موزعة (إيضاح )12

605.924
()343.530

266.105
-

الرصيد كما في  31كانون األول 2017

-

()57.908
()162.607
-

()114.923
()57.351

5.000.000

15.773
-

()220.515

69.605
536.319

281.878

()57.351
-

5.083.658

425.151
157.729
-

()172.274

536.319
-

157.729
()15.773
()300.000

605.924

636.697
()300.000

267.107

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءاً من هذه القوائم المالية.
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
ايضاح

أنشطة التشغيل
ربح السنة قبل الضريبة
تعديالت:
استهالك عقارات واالت ومعدات

أرباح بيع عقارات وآالت ومعدات

مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
مخصص بضاعة تالفة ومتقادمة
مخصص تدني ألواح خشبية
أرباح محفظة الموجودات المالية
بنود أخرى غير نقدية
التغير في رأس المال العامل
الذمم المدينة
البضاعة
الموجودات المتداولة األخرى
الذمم الدائنة
المطلوبات المتداولة األخرى
دفعات ضريبة الدخل

()145.494
3

186.657

177.603

13
7
6
8

35.751
64.486
81.923
64.701

13

صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة التشغيل
أنشطة اإلستثمار

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

211.106

15

دفعات تعويض نهاية الخدمة

2018

2017

-

()10.139
33.970
60.337
29.618
()60.716
22.256

()58.309
()10.597

219.118

464.035

366.520
33.167
()377.114
()252.896
1.745
()51.111

()85.564
()264.886
()30.435
49.890
6.894
()63.984

()112.693

53.937

()22.013

()52.122

شراء عقارات وآالت ومعدات

3

()105.762

()148.989

مشاريع تحت التنفيذ

5

()1.192.165

()449.954

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

()1.239.618

()516.289

المتحصل من قروض بنكية
أرباح نقدية موزعة

1.582.915
()144.200

()161.657

86.404
()226.348

()624.009
409.974

بيع عقارات وآالت ومعدات
عوائد توزيعات أسهم
أنشطة التمويل

21.938

-

58.309

صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التمويل

1.438.715

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

632.434

الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
فروقات ترجمة عمالت أجنبية

9

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

492.490

60.716

()161.657

846.469
632.434

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  30جزءاً من هذه القوائم المالية.
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

 31كانون األول 2018
.1

الشركة ونشاطها

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

عامة محدودة في عام  1993وسجلت لدى مراقب الشركات في فلسطين تحت رقم (.)562600379

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

تعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة (الصناعية) والتي تملك ما نسبته %43.05

ويتم توحيد قوائمها المالية مع القوائم المالية الموحدة للصناعية.

تم إقرار القوائم المالية للشركة كما في  31كانون األول  2018من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  25آذار .2019
 2السياسات المحاسبية
 2.1أسس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
تمثل عملة الشيقل اإلسرائيلي عملة األساس للشركة ويتم إظهار القوائم المالية بعملة الدوالر االمريكي.
تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل والتي يتم
قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ القوائم المالية.

2.2

التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية للشركة مطابقة لتلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية للسنة السابقة

باستثناء قيام الشركة بتطبيق المعايير والتعديالت نافذة المفعول التالية إبتداء من  1كانون الثاني  .2018باستثناء معيار التقارير

المالية الدولي رقم ( ،)9لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير والتعديالت أي أثر جوهري على القوائم المالية للشركة .لم تقم الشركة

بتطبيق مبكر ألي معايير صادرة وغير نافذة المفعول.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )9األدوات المالية

قامت الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9وتم اعتماد تاريخ  1كانون الثاني  2018كتاريخ للتطبيق ،وتم تطبيق

هذا المعيار بأثر رجعي للموجودات المالية القائمة كما في تاريخ التطبيق واختارت الشركة عدم تعديل أرقام المقارنة للفترات السابقة

وذلك كما هو مسموح به وفقًا للمعيار.

تم إظهار أثر التطبيق لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( ) 9على السنوات السابقة من خالل تعديل الرصيد اإلفتتاحي لبنود

حقوق الملكية كما في  1كانون الثاني .2018

إن معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9يتطلب من الشركة تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على جميع أدوات الدين

بالكلفة المطفأة.

استبدل معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )9األدوات المالية نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي

ال أللية االعتراف وتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة .إن
رقم (- )39األدوات المالية :االعتراف والقياس وتضمن نموذجًا شام ً
السياسات الحاسبية المتعلقة بمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9موضحة تحت بند  " 2.4أهم السياسات المحاسبية".
6
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أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (:)9

 يوضح الجدول التالي القياس السابق للموجودات المالية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )39والقياس الحالي للموجوداتوفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما في  1كانون الثاني :2018
فئة القياس

نوع األداة المالية

معيار المحاسبة

القيمة
معيار التقارير المالية

الدولي رقم ()39

معيار التقارير

معيار المحاسبة

الدولي رقم ()9

المالية

الدولي رقم ()9

الدولي رقم ()39

دوالر أمريكي
استثمارات في أسهم

موجودات مالية متوفرة للبيع

ذمم مدينة

قروض ممنوحة وذمم مدينة

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل

موجودات مالية بالكلفة
المطفأة

691.184

691.184
2.058.331

1.697.203

يوضح الجدول التالي أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9على تصنيف وقياس الموجودات المالية كما في  1كانون الثاني

:2018

موجودات مالية

القياس السابق
وفقاً لمعيار
المحاسبة الدولي
رقم ()39

أ .موجودات مالية متوفرة للبيع
الرصيد االفتتاحي
المحول إلى موجودات مالية من خالل
الدخل الشامل

-

ب .ذمم مدينة
الرصيد االفتتاحي
إعادة قياس

2.058.331
-

الرصيد النهائي

691.184

إعادة تصنيف

إعادة قياس

دوالر أمريكي

()691.184

-

القياس الحالي
وفقاً لمعيار
التقارير المالية
الدولي رقم ()9

-

691.184

-

()691.184
-

()361.128

2.058.331
()361.128

الرصيد النهائي

1.697.203

ج .موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
المحول من موجودات مالية متوفرة للبيع

691.184

691.184

-

الرصيد النهائي

-

691.184

7
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يوضح الجدول التالي أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9على األرباح مدورة كما في  1كانون الثاني :2018
دوالر أمريكي
267.107

الرصيد كما في  1كانون الثاني  - 2018قبل التعديل
قيد مخصص تدني وفقاً لقيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة
أثر التعديل على االحتياطي اإلجباري

()361.128
36.113

الرصيد كما في  1كانون الثاني  – 2018بعد التعديل

()57.908

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( – )7تعديل على اإليضاحات

تم تعديل معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )7األدوات المالية  -اإلفصاحات ،ليشمل إفصاحات نوعية وكمية أكثر اتساعًا تتعلق

بمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9مثل فئات التصنيف الجديدة والتدني ومتطلبات محاسبة التحوط.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15اإليرادات من العقود مع العمالء

ال من معيار المحاسبة الدولي ( )18االيرادات ومعيار المحاسبي الدولي رقم ()11
حل معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15بد ً

عقود اإلنشاءات والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع إيرادات عقود العمالء ،ما لم تكن هذه العقود في نطاق المعايير

األخرى .يحدد المعيار الجديد نموذج ا من خمس خطوات لالعتراف باإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء .بموجب معيار
التقارير المالية الدولي رقم ( )15يتم االعتراف باإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه مقابل نقل البضاعة أو

تقديم الخدمات إلى العميل.

يتطلب المعيار من الشركات استخدام التقديرات ،مع األخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق خطوات

االعتراف باإليراد .كما يحدد المعيار المعالجة المحاسبية المتعلقة بالتكاليف اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف المباشرة

المرتبطة بتنفيذ العقد.

قامت الشركة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15بطريقة األثر الرجعي المعدل .باستثناء بعض اإلفصاحات اإلضافية،
إن أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي ( )15غير جوهري على القوائم المالية للشركة وعلى السياسة المحاسبية لالعتراف
باإليرادات حيث ستستمر الشركة باالعتراف باإليرادات من بيع البضائع عند نقطة معينة من الزمن بطريقة مشابهه للسياسة
المحاسبية السابقة.
إن السياسات الحاسبية المتعلقة بمعيار التقارير المالية الدولي ( )15موضحة تحت بند  " 2.4أهم السياسات المحاسبية".
تفسير رقم ( )22لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية – المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة

يوضح هذا التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عند االعتراف االولي المتعلق بأصل أو مصروف أو عائد
(أو جزء منه) أو عند إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة ،فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم

فيه المنشأة باالعتراف األولي باألصل او االلتزام غير النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات المقدمة .في حالة وجود عدة دفعات

مقدمة ،فإن الشركة تحدد تاريخ لكل من الدفعات المقدمة.

لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.
المعايير الصادرة وغير نافذة المفعول

أصدر مج لس معايير المحاسبة الدولية بعض المعايير والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من قبل الشركة .إن
المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكون لتطبيقها ،عند سريان مفعولها ،أثر على المركز أو األداء المالي أو حول

افصاحات القوائم المالية للشركة .سيتم تطبيق هذه المعايير عندما تصبح نافدة المفعول.
8
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معيار التقارير المالية الدولي ( )16عقود اإليجار

قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16عقود االيجار خالل كانون الثاني 2016

الذي يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.
تشابه متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16بشكل جوهري المتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي

رقم ( ،)17ووفقًا لذلك ،يستمر المؤجر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية او عقود ايجار تمويلية ،بحيث
يقوم بمعالجة هذين النوعين من العقود بشكل مختلف.

يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16من المستأجر ان يقوم باالعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود االيجار
التي تزيد مدتها عن  12شهر ،اال اذا كان االصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام االصل
والمتمثل في االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.

سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبا ار من  1كانون الثاني  .2019ال يتوقع ان يكون هناك أثر للمعيار على القوائم المالية للشركة حيث
أنها ال تملك عقود إيجار وفقأً للمتطلبات المحاسبية لمعيار التقارير المالية الدولي ( )16عقود اإليجار.

تفسير رقم ( )23لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل

يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التيقن فيما يتعلق بالضريبة والتي تأثر على

تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ( . ) 12ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة

الدولي ( )12وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات الناتجة عن معالجات ضريبة غير متيقنة .يجب على المنشأة تحديد
ما اذا كان يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير متيقنة على حدى أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى.

يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2019مع وجود إعفاءات انتقالية محددة للتطبيق.
 2.3األسس والتقديرات

إن إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وافتراضات محاسبية تؤثر على مبالغ
اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات وعرض اإللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية .نظ ًار الستخدام هذه

التقديرات واإلفتراضات ،قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات ،وقد يستدعي ذلك تعديل القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات

في المستقبل.

فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة:
مخصص ذمم متدنية القيمة (مخصص خسائر إئتمانية متوقعة)
تقدم الشركة خدماتها للعمالء ضمن شروط تسهيالت معينة .تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبالغ وتوقيت التدفقات

النقدية المستقبلية وكذلك تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي

وتضمين المعلومات المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.
تدني قيمة المخزون واأللواح الخشبية

بناء على الخبرات السابقة ،ويتم تخفيض
تقوم إدارة الشركة بتقدير صافي قيمة المخزون المتوقع تحقيقها في تاريخ القوائم المالية ً
القيمة الدفترية للمخزون ،إن لزم األمر.
األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات
تقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات وتقوم بتعديلها ،إن لزم األمر ،في نهاية كل سنة

مالية.
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مخصص ضريبة الدخل
تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبلغ مخصص ضريبة الدخل .تعتقد إدارة الشركة بأن هذه التقديرات واالفتراضات

معقولة.

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

العادلة من أسواق مالية نشطة ،من خالل طرق مناسبة للتقييم تشمل التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة .يتم الحصول على
مدخالت التقييم من خالل أسواق يمكن مالحظتها إن أمكن ،وحين 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
في تحديد القيمة العادلة كمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات األخرى .قد تؤثر التغيرات في اإلفتراضات على مبالغ القيمة

العادلة للموجودات المالية الظاهرة في القوائم المالية.
 2.4ملخص ألهم السياسات المحاسبية
تحقق اإليرادات من العقود مع العمالء:

تتضمن عقود بيع البضائع لدى الشركة التزامات تنفيذ .توصلت الشركة أنه يجب االعتراف بإيرادات بيع البضائع عند نقطة

معينة من الزمن في الوقت الذي يتم فيه نقل السيطرة على األصل إلى العميل ،وبشكل عام عند تسليمه البضائع.

السعر المقابل المتغير:
تتضمن بعض عقود بيع البضائع حق االرجاع وخصم كميات للعمالء .قامت الشركة قبل تطبيق معيار التقارير المالية الدولي

رقم ( ،)15باالعتراف بإيرادات البيع بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المستحق مطروحا منه مردودات المبيعات وخصم الكميات.
ٍ
بشكل موثوق ،تقوم الشركة بتأجيل تسجيل اإليرادات لحين التيقن من ذلك.
في حالة عدم إمكانية قياس اإليرادات

بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)15فإن حق االرجاع وخصم الكميات يؤدي إلى وجود سعر متغير .يتم تقدير السعر

المتغير عند بداية العقد.
حق االرجاع:

كانت الشركة في السابق ،عندما يعطي العقد العميل الحق في ارجاع البضائع خالل فترة زمنية محددة ،تقوم بتقدير قيمة مردودات

المبيعات المتوقعة باستخدام طريقة المتوسط المرجح المحتملة ،وهي مماثلة لطريقة القيمة المتوقعة وفقاً لمعيار التقارير المالية

الدولي رقم (.)15

وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)15يكون السعر المقابل المستلم من العميل متغي اًر ألن العقد يسمح للعميل بإعادة
البضائع .تقوم الشركة بتطبيق المتطلبات في معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15لتقدير السعر المقابل المتغير الواجب تأجيله

لتحديده وادراجه في سعر البيع.
تحقق اإليرادات األخرى

تتحقق إيرادات أرباح األسهم عند نشوء حق إلستالمها.

تتحقق أرباح أو خسائر تداول االستثمارات في الموجودات المالية عند إتمام عملية التداول ،ويتم االعتراف بأرباح توزيعات األسهم
من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها.
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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
الموجودات متداولة في الحاالت التالية:


من المتوقع أن تتحقق أو ان يكون الهدف منها بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية



محتفظ بها لغرض المتاجرة



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



النقد والنقد المعادل باستثناء النقد المقيد ألغراض التبادل أو المستخدم لتقسيط مطلوبات تستحق خالل فترة تتجاوز اثني
عشر شه اًر 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



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



ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات بمدة تتجاوز اثني عشر شه اًر بعد تاريخ القوائم المالية.



أما باقي المطلوبات األخرى فيتم تصنيفها مطلوبات غير متداولة.

يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.
ضريبة الدخل
تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقًا لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )12والذي
يقتضي االعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة ،كما بتاريخ القوائم المالية ،كضرائب مؤجلة.

بناء على الربح الضريبي للشركة .قد يختلف الربح الضريبي
يمثل مصروف ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي تم احتسابها ً
عن الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو مصاريف ال يمكن تنزيلها من
ضريبة الدخل .إن مثل هذه اإليرادات /المصاريف قد تكون خاضعة /يمكن تنزيلها في السنوات الالحقة.
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عقارات وآالت ومعدات
تظهر العقارات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدت .تشمل كلفة العقارات

واآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات العقارات واآلالت والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية

طويلة األجل اذا تحققت شروط االعتراف .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل عند تحققها .ال يتم استهالك األراضي.

يتم احتساب االستهالك بإستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:

العمر اإلنتاجي
(سنوات)
50

إنشاءات ومباني

15-7

آالت ومعدات

10-5

أثاث وأجهزة مكتبية

7-5

آليات وسيارات

3

لوازم طباعة

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

التخلص وصافي القيمة الدفترية للبند ،في قائمة الدخل.

تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقًا إن لزم األمر.
مشروع تحت التنفيذ
يمثل المشروع تحت التنفيذ كافة تكاليف المشروع ،والتي تشمل جميع تكاليف تصاميم اإلنشاء واألجور المباشرة وجزء من مصاريف

التمويل و التكاليف غير المباشرة .عند االنتهاء من تنفيذ المشروع يحول إلى حساب الممتلكات واآلالت والمعدات.

يتم إجراء دراسة التدني في القيمة الدفترية للمشروع قيد التنفيذ عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية لهذا

المشروع .في حال وجود مثل هذه األدلة ،يتم تخفيض القيمة الدفترية للمشروع للقيمة المتوقع استردادها.
استثمارات في موجودات مالية
أ.

القياس المبدئي للموجودات المالية

يتم قيد عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ الصفقة وهو تاريخ اإللتزام بشراء أو بيع الموجودات المالية .إن

عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية هي تلك التي يتم فيها تحويل الموجودات المالية خالل الفترة المحددة وفقًا للقوانين
أو وفقًا لما هو متعارف عليه في أنظمة السوق .يتم قيد الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة ويتم إضافة مصاريف
اإلقتناء المباشرة ،باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
ب .تصنيف الموجودات المالية
بعد تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما في  1كانون الثاني :2018
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تقوم الشركة عند اإلعتراف المبدئي بتصنيف أدوات الملكية بالقيمة العادلة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

باستثناء اإلستثمارات غير المحتفظ بها ألغراض المتاجرة حيث يتم تصنيف هذه الموجودات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل

الشامل األخرى.

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ويتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن التغير في قيمتها العادلة
في قائمة الدخل.
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يتم اإلعتراف بأرباح توزيعات األسهم من اإلستثمار في األدوات المالية من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق إلستالمها.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
تقوم الشركة عند اإلعتراف المبدئي بتصنيف أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى .يتم هذا التصنيف
على أساس كل أداة على حدى وال يمكن التراجع عنه .كذلك ال تستطيع الشركة تصنيف أداة ملكية محتفظ بها للمتاجرة كأدوات
مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.

يتم قياس أدوات الملكية من خالل بنود الدخل الشامل مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا اليها مصاريف االقتناء .الحقاً يتم قياس هذه

الموجودات بالقيمة العادلة ويتم قيد األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

في حساب احتياطي القيمة العادلة .عند التخلص من هذه الموجودات ال يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المقيدة سابقاً في
حساب احتياطي القيمة العادلة إلى قائمة الدخل بل يتم قيدها مباشرة في حساب األرباح المدورة.

يتم قيد عوائد توزيعات األسهم من اإلستثمار في أدوات الملكية من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق إلستالمها في قائمة

الدخل ،إال إذا اعتبرت هذه العوائد كاسترداد لجزء من قيمة اإلستثمار.
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
الدين بالكلفة المطفأة إذا تحقق الشرطان التاليان:
يتم قياس أدوات ّ

–

الدين ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ باألصل للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية.
أن يتم اإلحتفاظ بأداة ّ

–

أن تعطي الشروط التعاقدية لألداة في تواريخ محددة حق االنتفاع من التدفقات النقدية التي تمثل دفعات من األصل وفائدة

على الرصيد القائم.

الدين التي تحقق الشرطين السابقين تقاس مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء (باستثناء إذا إختارت
إن أدوات ّ
الشركة تصنيف هذه الموجودات من خالل قائمة الدخل) .الحقاً يتم قياسها بالكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي
بعد تنزيل التدني .يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

الدين بالكلفة المطفأة .تظهر الذمم المدينة بقيمة الفواتير الصادرة للعمالء بعد تنزيل أية مخصصات
تعتبر الذمم المدينة من أدوات ّ

على الذمم متدنية القيمة .عند تحديد التدني للموجودات المالية ،تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبالغ وتوقيت التدفقات
النقدية المستقبلية وكذلك تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي

وتضمين المعلومات المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.

إن معدل الفائدة الفعلي هو نسبة الفائدة التي يتم إستخدامها لخصم التدفقات النقدية المستقبلية على فترة عمر أداة الدين ،أو فترة

أقل في حاالت معينة ،لتساوي القيمة الدفترية في تاريخ االعتراف المبدئي.

قبل تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما في  1كانون الثاني .2018
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

تصنف الموجودات المالية للمتاجرة ضمن بند "موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل" .يتم تصنيف الموجودات المالية

كموجودات مالية للمتاجرة في حال وجود النية لبيع أو إعادة شراء هذه الموجودات في المستقبل القريب .يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة
عن التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة في قائمة الدخل في فترة حدوث هذا التغير.

الموجودات المالية المتوفرة للبيع

تشمل اإلستثمارات في الموجودات المالية المتوفرة للبيع اإلستثمار في أدوات الدين وأدوات الملكية .أدوات الملكية المصنفة كموجودات
مالية متوفرة للبيع هي تلك الموجودات التي ال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة خالل قائمة الدخل .أدوات الدين المصنفة كموجودات مالية

متوفرة للبيع هي تلك الموجودات التي يتم اإلحتفاظ بها لفترة غير محددة والتي قد يتم بيعها وفقاً الحتياجات السيولة أو نتيجة للتغيرات

في العوامل السوقية.
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الحقاً لإلثبات المبدئي ،يتم إعادة تقييم الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة ويتم قيد التغيرات في القيمة العادلة في قائمة

الدخل الشامل ضمن احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع حتى يتم التخلص من الموجود المالي ،وعندها يتم قيد األرباح والخسائر

المقيدة سابقاً ضمن احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع في قائمة الدخل وفي حال وجود تدن في قيمتها يتم إعادة قيد الخسائر

المقيدة سابقاً ضمن احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع في قائمة الدخل وتخفيض احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع بقيمة
التدني التي تم قيدها.

تقوم الشركة بإعادة تقييم تصنيف الموجودات المالية المتوفرة للبيع فيما إذا كانت النية لبيع هذه اإلستثمارات المالية في المستقبل القريب

ال زالت قائمة .في حال عدم القدرة على بيع هذه اإلستثمارات نتيجة لعدم توفر سوق نشط أو حدوث تغيير جوهري في نية اإلدارة لبيع

هذه اإلستثمارات في المستقبل القريب ،يمكن إلدارة الشركة أن تقوم بإعادة تصنيف هذه الموجودات المالية في حاالت نادرة جداً إلى أي
فئة أخرى باالعتماد على طبيعة الموجود المالي.

يتم إدراج الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالكلفة عندما ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليها.
قروض ممنوحة وذمم مدينة

تعتبر القروض الممنوحة والذمم المدينة موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير متداولة في أسواق

مالية نشطة .بعد االعتراف المبدئي ،يعاد قياس قيمة هذه الموجودات بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي ،بعد تنزيل التدني.

يتم احتساب الكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء والرسوم والمصاريف األخرى والتي تشكل جزءاً من

العائد الفعلي.

ج .استبعاد الموجودات المالية
يتم استبعاد الموجودات المالية عند إنتهاء الحق التعاقدي لالنتفاع من التدفقات النقدية لهذه الموجودات ،أو عند تحويل الموجودات

المالية وجميع المخاطر وعوائد الملكية إلى منشأة أخرى .في حال لم تقم الشركة بتحويل أو إبقاء كل المخاطر والعوائد األساسية وأبقت
السيطرة على األصول المحولة ،تسجل الشركة حصتها المتبقية في الموجودات وتسجل المطلوبات بقيمة المبالغ المتوقع دفعها .إذا أبقت
الشركة كل المخاطر والعوائد األساسية لملكية الموجودات المالية المحولة ،تستمر الشركة في تسجيلها وتسجل أيضاً ضمانات الديون

للمبالغ المقبوضة معها.
د.

تدني قيمة الموجودات المالية

بعد تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما في  1كانون الثاني 2018
يتم إثبات مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة (مخصص التدني) ألدوات الدين التي ال يتم قياسها من خالل قائمة الدخل .ال يتم
إثبات خسائر تدني على االستثمارات في األسهم (حقوق الملكية).

ٍ
مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية ،باستثناء ما يلي،
يتم قيد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ
والتي يتم قياسها كخسائر ائتمانية متوقعة على مدى  12شه اًر فقط:

–

سندات الدين االستثمارية ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة (أي ما يعادل تصنيف الدرجة االستثمارية) بتاريخ إعداد

–

األدوات المالية األخرى التي لم تزد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي لها.

القوائم المالية.

قامت الشركة ب تطبيق الطريقة المبسطة من المعيار لتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة ،وحساب الخسائر

االئتمانية المتوقعة على كامل عمر الذمم المدينة .لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،يتم تصنيف األرصدة التجارية المدينة

استنادا إلى خصائص مخاطر اإلئتمان ومدة انقضاء اإلستحقاق.
ً

في نموذج احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة ،وعندما يلزم األمر ،تعتمد الشركة على المعلومات مستقبلية مستخدمة كمدخالت،

مثل الزيادة في الناتج اإلجمالي المحلي ومعدالت البطالة.

يتم قيد مخصص التدني في قائمة الدخل ويتم إظهارها في حساب مخصص مقابل الذمم المدينة.
14
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يتم شطب الموجودات المالية بعد استيفاء جميع محاوالت إعادة الجدولة وأنشطة التحصيل وال يكون هناك إحتمال واقعي لالسترداد

في المستقبل .يتم قيد االستردادات الالحقة في حساب إيرادات أخرى.

يتم فحص الموجودات المالية المقاسة بالكلفة المطفأة لتحديد فيما اذا كانت متدنية ائتمانيًا .يتضمن الدليل الموضوعي بأن الموجود

المالي متدني ائتمانيًا عند  :عدم االلتزام ببنود التعاقد كالتعثر في السداد أو التأخر في دفع الفوائد أو مبلغ الدين األصلي أو منح

خصومات ألسباب اقتصادية أو قانونية متعلقة بالصعوبات المالية للمقترض .بغض النظر عن التحليل الموضح أعاله ،ترى
الشركة أن التعثر يحدث عندما ينقضي تاريخ استحقاق أي أصل مالي لفترة تزيد عن  90يوماً ما لم يكن لدى الشركة أي معلومات
معقولة ومؤيدة تشير إلى وجود معيار تعثر آخر أكثر مالئمة.

قبل تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما في  1كانون الثاني 2018

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

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

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

الفعلي األصلي.

أدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع – يتضمن الدليل الموضوعي انخفاض القيمة الجوهري أو طويل األمد .يتم
قياس جوهرية اإلنخفاض بالرجوع إلى الكلفة األص ـ ـ ـ ـ ـ ــلية لالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار ،ويتم قياس طول أ مد االنخفاض بالرجوع إلى الفترة التي

انخفضــت خاللها القيمة العادلة عن القيمة األصــلية .يمثل التدني الفرق بين الكلفة األصــلية والقيمة العادلة ،بعد تنزيل أية خســارة

تدني معترف بها سابقًا ضمن قائمة الدخل .ال يتم عكس خسائر التدني المقيدة سابقًا على أدوات الملكية من خالل قائمة الدخل،
وانما يتم قيد اإلرتفاع في القيمة العادلة على الموجودات المالية التي تم قيد التدني في قيمتها سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقاً من خالل قائمة الدخل
الشامل.

أدوات الدين المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع – يمثل التدني الفرق بين الكلفة المطفأة والقيمة العادلة ،بعد تنزيل أية خسارة
تدني معترف بها سابقًا ضمن قائمة الدخل.
قياس القيمة العادلة
يتم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية في تاريخ القوائم المالية .القيمة العادلة هي المقابل المالي لبيع أصل أو سداد التزام وذلك
من خالل عملية منظمة بين المشــاركين في الســوق في تاريخ القياس .يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضــية بيع الموجودات او

سداد المطلوبات إما في:
-

سوق رئيسي للموجودات أو المطلوبات.

-

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

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

المطلوبات ،على فرض ان المشاركين في السوق هدفهم تحقيق منافع اقتصادية.

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.
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جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة المصرح عنها في القوائم المالية تصنف ضمن هرم القيمة العادلة ،كما

هو موضح أدناه:

المستوى االول :باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تماماً في أسواق مالية نشطة.
المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
في نهاية كل فترة مالية تحدد الشركة فيما إذا كانت هنالك عمليات نقل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم

التصنيف (استناداً إلى أقل مستوى معطيات له اثر جوهري على قياس القيمة العادلة ككل) للموجودات والمطلوبات والتي يتم

االعتراف بها في القوائم المالية على أساس متكرر.

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

ومستوى القيمة العادلة لهذه الموجودات والمطلوبات.
بضاعة

يتم إظهار البضاعة بالكلفة ،باستخدام طريقة المتوسط المرجح ،أو القيمة المتوقع تحقيقها أيهما أقل .تمثل الكلفة كافة النفقات

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

لغرض قائمة التدفقات النقدية ،فإن النقد والنقد المعادل يشتمل على النقد في الصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل

والتي لديها تاريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل ،بعد تنزيل حسابات الجاري مدين القائمة.
توزيعات أرباح مدفوعة

تقوم الشركة باالعتراف بمطلوبات مقابل التوزيعات النقدية الموافق عليها من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الهيئة العامة ،ويتم

االعتراف بهذا المبلغ في قائمة حقوق الملكية.
ذمم دائنة ومستحقات

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

قبل المورد.

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

المرجح نشوء هذه اإللتزامات وتوافر إمكانية تحديد قيمتها بشكل موضوعي.
تقاص األدوات المالية

يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما تتوفر

الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس

الوقت.

16
الش ــركة الوطني ــة لصناع ــة الكرت ــون

55

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

السنة إلى الشيقل اإلسرائيلي وفقًا ألسعار الصرف كما في تاريخ المعاملة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي

تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية السنة إلى الشيقل اإلسرائيلي وفقًا ألسعار الصرف كما في تاريخ القوائم
المالية .تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة في قائمة الدخل.

ألغراض إعداد القوائم المالية بعملة الدوالر األمريكي ،تم تحويل بنود الموجودات والمطلوبات من عملة الشيقل اإلسرائيلي إلى

عملة الدوالر األمريكي وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية وتم تحويل بنود حقوق الملكية باستخدام أسعار

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

فروقات ترجمة العمالت األجنبية في بند مستقل ضمن حقوق الملكية.
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.

يتم إحتساب الحصة المخفضة للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة (بعد تنزيل الفوائد المتعلقة

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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 .3عقارات وآالت ومعدات

2018

أراضي

دوالر أمريكي

إنشاءات
ومباني

آالت
ومعدات

أثاث وأجهزة
مكتبية

آليات وسيارات

كما في  1كانون الثاني 2018

دوالر أمريكي

1.011.779

دوالر أمريكي

1.332.772

إضافات

دوالر أمريكي
2.155.727

-

دوالر أمريكي
194.477

4.881

الكلفة

319.606
64.038

لوازم
طباعة

دوالر أمريكي

المجموع

دوالر أمريكي
534.229
11.564

5.548.590
1.437

-

23.842

1.364.448

-

1.364.448

105.762
-

-

محول من مشروع تحت التنفيذ (إيضاح )5
فروقات عملة

()14.210

()71.708

()22.704

()94.637

()38.740

()214.969

()456.968
191.831

كما في  31كانون األول 2018

298.339

940.071

519.331

1.243.016

6.561.832

1.645.497

32.498

3.369.244

اإلستهالك المتراكم
169.897

99.215

كما في  1كانون الثاني 2018

177.767

6.848

-

470.527
31.374

439.545

2.903.233
16.722

اإلستهالك للسنة

186.657

-

فروقات عملة

كما في  31كانون األول 2018

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2018

940.071

()32.347
439.696

803.320

()120.272
1.624.440

1.744.804

()12.295
164.450

27.381

()13.753

195.388

102.951

()33.963

453.286
66.045

()212.630

2.877.260
3.684.572

بلغت قيمة العقارات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت مستخدمة في أعمال الشركة مبلغ  1.620.849دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2018

تم خالل عام  2018تحميل مبلغ  143.919دوالر أمريكي من مصروف االستهالك إلى حساب كلفة المبيعات.
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عقارات وآالت ومعدات (تابع)
أراضي

دوالر أمريكي

إنشاءات
ومباني

دوالر أمريكي

آالت
ومعدات

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أثاث وأجهزة
مكتبية

دوالر أمريكي

آليات وسيارات

لوازم
طباعة

دوالر أمريكي

المجموع

2017
الكلفة
كما في  1كانون الثاني 2017

دوالر أمريكي

792.393

81.280

اإلستهالك للسنة

14.432

173.414

877.305

إستبعادات

254.344

1.920.905

-

-

-

27.704

-

96.472

()1.625

7.267

()45.689

32.524

()47.314

13.636

-

467.096

محول من مشروع تحت التنفيذ (إيضاح )5

فروقات عملة

كما في  31كانون األول 2017

4.485.457

121.185

98.201

1.011.779

كما في  1كانون الثاني 2017

177.603

فروقات عملة

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2017

كما في  31كانون األول 2017

إستبعادات
1.011.779

42.270

439.545
893.227

158.742

1.645.497
510.230

16.670

169.897
24.580

()1.351
17.980

177.767
141.839

اإلستهالك المتراكم
-

إضافات
301.779

123.154

1.332.772

369.571

215.330

2.155.727

1.390.283

30.534

-

19.437

194.477

147.311

19.492

-

29.671

319.606

161.427

3.251

-

52.701
534.229

410.539

()34.164

148.989

422.964
538.494
5.548.590

2.479.131
-

46.352
470.527
63.702

()35.515

282.014
2.903.233
2.645.357

بلغت قيمة العقارات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت مستخدمة في أعمال الشركة مبلغ  1.701.177دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2017

تم خالل عام  2017تحميل مبلغ  133.181دوالر أمريكي من مصروف االستهالك إلى حساب كلفة المبيعات.
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 .4استثمارات في أوراق مالية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل (أ)

موجودات مالية متوفرة للبيع (ب)

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

659.472

-

659.472

691.184

-

691.184

أ -تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ما يلي:
2018
دوالر أمريكي
648.837

أسهم مدرجة في بورصة فلسطين

10.635

أسهم مدرجة في بورصة عمان

659.472
ب -تشمل الموجودات المالية المتوفرة للبيع ما يلي:
2017
دوالر أمريكي
681.668

أسهم مدرجة في بورصة فلسطين

9.516

أسهم مدرجة في بورصة عمان

691.184
فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب احتياطي القيمة العادلة:

رصيد بداية السنة

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

التغير في القيمة العادلة

()172.274
()31.712

()114.923

رصيد نهاية السنة

()203.986

()172.274

()57.351

تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل كما في  31كانون األول  2018أسهم بقيمة دفترية

 499.633دوالر أمريكي مرهونة لصالح بنك محلي كضمان مقابل تمويل ممنوح للشركة (إيضاح .)17
 .5مشاريع تحت التنفيذ

يمثل هذا البند كما في  31كانون األول  2018الدفعات المقدمة والمصاريف التي تكبدتها الشركة لشراء قطع تكميلية لخط إنتاج
ألواح كرتون معرج ،باإلضافة الى لوحة تحكم كهربائية لماكنات الطباعة ومن المتوقع االنتهاء من هذة المشاريع خالل عام

 .2019من المتوقع أن تصل كلفة إتمام هذه المشاريع حوالي  10أالف دوالر أمريكي.
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قد كانت الحركة على مشاريع تحت التنفيذ خالل السنة كما يلي:

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية السنة

282.574

المحول الى عقارات وآالت ومعدات (إيضاح **)3

()1.364.448

()422.964

رصيد نهاية السنة

106.233

282.574

اإلضافات*

245.992

1.192.165

()4.058

فروقات عملة

449.954
9.592

* تحتوي هذه اإلضافات على فوائد بنكية (مصاريف تمويل) بمبلغ  48.048دوالر أمريكي .تم إستخدام كامل مبلغ القرض
من الجهة المقرضة (إيضاح  )17بهدف تمويل شراء خط إنتاج الواح كرتون وعليه تم رسملة كامل تكاليف التمويل
الخاصة به.
** تم في نهاية العام االنتهاء من أعمال تجهيز خط إنتاج ألواح كرتون معرج وعليه تم تحويله الى حساب عقارات وآالت
ومعدات بمبلغ  1.364.448دوالر امريكي.
 .6بضاعة
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

بضاعة جاهزة للبيع

258.421

452.970

قطع غيار ومواد صيانة

37.704

41.528

مواد مساعدة في اإلنتاج

58.840

ألواح كرتون

196.838

روالت كرتون خام

مخصص بضاعة تالفة ومتقادمة

177.776

142.884

31.299

694.687

731.477

27.904

()115.520

()43.160

579.167

688.317

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص البضاعة التالفة والمتقادمة خالل عامي  2018و:2017
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية السنة

43.160

11.244

إضافات خالل السنة

81.923

29.618

()5.940

2.298

بضاعة متلفة خالل السنة

()3.623

رصيد نهاية السنة

115.520

فروقات عملة

-

43.160
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 .7ذمم مدينة

ذمم العمالء

شيكات برسم التحصيل

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2.170.617

2.339.840

2.905.922

3.272.442

735.305

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

932.602

()1.525.711

()1.214.111

1.380.211

2.058.331

بلغ إجمالي قيمة الذمم المدينة المتدنية القيمة  1.525.711دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2018مقابل 1.214.111

دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2017

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص خسائر إئتمانية متوقعة خالل عامي  2018و 2017والمخصص لها بشكل

جماعي:

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية السنة

1.214.111

1.035.901

تعديالت أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (( )9إيضاح )2

361.128

-

إضافات خالل السنة

1.575.239

1.035.901

فروقات عملة

64.486

()114.014

60.337

117.873

رصيد نهاية السنة

1.525.711

1.214.111

فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة التجارية غير متدنية القيمة كما في  31كانون األول  2018و:2017
الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة
ذمم غير مستحقة

2018
2017

وغير متدنية القيمة

90- 1
يوم

180 – 90

 181يوم

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.186.327
1.488.212

106.200
64.631

يوم

25.750
58.145

فأكثر

61.934

447.343

المجموع
دوالر أمريكي
1.380.211
2.058.331

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

22
الش ــركة الوطني ــة لصناع ــة الكرت ــون

61

 .8موجودات متداولة أخرى

دفعات مقدمة لموردين

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

323.323

45.480

88.479

139.528

مستحق من ضريبة القيمة المضافة

242.581

تأمينات مستردة

32.652

ألواح خشبية

صافي دفعات مقدمة لدائرة ضريبة الدخل (إيضاح )15

71.229

مصاريف مدفوعة مقدمًا

16.768

35.485

تأمينات نقدية
أخرى

مخصص تدني موجودات متداولة أخرى

-

35.135
41.417
67.290
13.276

17.046

21.978

827.563

364.104

()110.482

-

717.081

364.104

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني موجودات متداولة أخرى خالل عام :2018
2018
دوالر أمريكي
رصيد بداية السنة

51.834

إضافات خالل السنة
فروقات عملة

64.701

()6.053

رصيد نهاية السنة

110.482

 .9النقد والنقد المعادل
يشمل النقد والنقد المعادل كما يظهر في قائمة التدفقات النقدية ما يلي:

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

نقد في الصندوق

8.497

5.769

حسابات جارية لدى البنوك

483.993

626.665

492.490

632.434

 .10رأس المال المدفوع
يتألف رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع كما في  31كانون األول  2018و 2017من  5مليون سهماً عاديًا بقيمة
إسمية دوالر أمريكي واحد لكل سهم.
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 .11االحتياطيات
احتياطي إجباري
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة  %10من األرباح السنوية الصافية وفقاً لقانون الشركات الفلسطيني

وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.
 .12أرباح نقدية موزعة ومقترح توزيعها

قررت الهيئة العامة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  27نيسان  2017الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة

 0.06دوالر أمريكي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ  300.000دوالر أمريكي.
 .13مخصص تعويض نهاية الخدمة

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

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

2018
دوالر أمريكي

224.242
35.751
()52.122
()15.291
192.580

رصيد نهاية السنة

2017
دوالر أمريكي

190.570
33.970
()22.013
21.715
224.242

يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص

بالشركة .هذا وكان من المتوقع تطبيق قانون الضمان االجتماعي الفلسطيني خالل عام  2018والذي تم إيقاف تنفيذه وفقاً لقرار

بقانون رئاسي بتاريخ  28كانون الثاني  2019على ان يستمر الحوار مع الجهات ذات العالقة من أجل الوصول لتوافق وطني
على احكام القانون وموعد نفاذه .هذا ويلزم القانون بنسخته الحالية صاحب العمل بتسوية مكافأة نهاية الخدمة للفترات السابقة

لتطبيق أحكام هذا القانون.
 .14ذمم دائنة

ذمم موردين

شيكات اجلة

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

430.573

788.713

578.736

831.632

148.163

42.919
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 .15ضريبة الدخل
فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على رصيد (الدفعات المقدمة لدائرة ضريبة الدخل) مخصص ضريبة الدخل:

رصيد بداية السنة

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

()41.417

()27.377

ضريبة دخل سنوات سابقة

-

5.982

خصم على دفعات مسبقة

-

رصيد نهاية السنة (إيضاح )8

إضافات خالل السنة

17.113

دفعات خالل السنة
فروقات عملة

51.187

()51.111

()63.984

4.186

()3.433

()71.229

()41.417

فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

()3.792

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الربح المحاسبي قبل ضريبة الدخل

()145.494

211.106

إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل

()58.309

()48.573

الربح الضريبي

42.787

290.188

الضريبة وفق معدل ضريبة الدخل القانوني

6.418

43.528

مخصص الضريبة المكون

17.113

51.187

معدل ضريبة الدخل الفعلي

-

%24.2

مصروفات غير مقبولة ضريبيًا

127.655

246.590

توصلت الشركة الى مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها لعام  .2016قامت الشركة بتقديم اإلق اررات

الضريبية عن عام  ،2017ويتابع المستشار الضريبي للشركة إجراء التسويات النهائية مع الدوائر الضريبية.
 .16مطلوبات متداولة أخرى
2018

دوالر أمريكي

128.604
39.449
12.250
1.034

توزيعات ارباح مستحقة
مصاريف مستحقة
مخصص إجازات مستحقة
مستحق لضريبة القيمة المضافة
أخرى

181.337

2017

دوالر أمريكي

272.804
38.770
8.479
3.626
113
323.792
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 .17قروض وتسهيالت إئتمانية

قرض طويل األجل

قرض قصير األجل يستحق خالل عام

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.308.777

274.138

-

1.582.915

-

وقعت الشركة خالل عام  2018على اتفاقية قرض طويل األجل مع بنك إقليمي بمبلغ  1.500.000دوالر بهدف تمويل شراء
خط إنتاج الواح كرتون معرج .يستحق على هذه القروض فائدة سنوية تعادل سعر اإلقراض في أسواق لندن (ليبور) شهر للدوالر

األمريكي مضافاً إليها هامش ربح بنسبة  %3بحد أدنى  ،%4ويسدد القرض بموجب  48قسط شهري تبدأ بعد  18شه ار من

تاريخ سحب اخر دفعه ،علماً بإنه سيتم سحب اخر دفعة في عام  .2019تم منح هذا القرض مقابل كفاله شركة فلسطين لإلستثمار
الصناعي المساهمة العامة (الشركة األم).

كما وقعت الشركة في تشرين أول عام  2018على اتفاقية تمويل مرابحة قصير األجل مع بنك اسالمي محلي بقيمة 500.000

دوالر وذلك لتمويل شراء مواد خام .يستحق على تمويل المرابحة نسبة ربح بمعدل  ،%4.5ويسدد خالل  3دفعات بعد انتهاء فترة
سماح مدتها  3أشهر من تاريخ تسليم كل إتفاقية مرابحة .تم منح التمويل من خالل رهن أسهم مدرجة في بورصة فلسطين بقيمة

دفترية  499.633دوالر أمريكي (إيضاح .)4
فيما يلي جدول استحقاق رصيد القروض:
ما يستحق خالل عام

274.138

2019

2020

-

2022

375.000

2021
ما يستحق بعد عام

375.000

2023

558.777
1.582.915

 .18المبيعات
2018

علب وصفائح كرتون وروالت أثاث
أخرى

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

4.230.761
()113.094

5.694.652
()205.859

4.201.367
29.394

مرتجعات وخصم على المبيعات

2017

4.117.667

5.658.803
35.849

5.488.793
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 .19كلفة المبيعات
2018

كلفة اإلنتاج:
مواد
أجور
تكاليف صناعية

دوالر أمريكي
2.598.620
257.758
356.757

4.085.034
231.608
407.610

3.213.135
452.970
()258.421

بضاعة جاهزة في بداية السنة
بضاعة جاهزة في نهاية السنة

كلفة المبيعات

2017

دوالر أمريكي

3.407.684

4.724.252
279.523
()452.970
4.550.805

 .20مصاريف بيع وتوزيع
2018

دوالر أمريكي

74.727
65.922
58.694
31.374
7.998

أجور نقل
الرواتب واألجور ومنافع الموظفين
صيانة وتأمين سيارات
استهالك سيارات
أخرى

238.715

2017

دوالر أمريكي

85.363
84.718
46.706
32.524
10.119

259.430

 .21مصاريف إدارية وعامة

الرواتب واألجور ومنافع الموظفين
أتعاب مهنية واستشارية
مصاريف ومكافآت مجلس اإلدارة
رسوم ورخص واشتراكات
تأمين
استهالك عقارات وآالت ومعدات
مصاريف تنقل وسفريات
بريد وهاتف وانترنت
خدمات عامة
ضيافة
قرطاسية
أخرى

2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

209.403

211.823

27.869

43.488

18.693

28.300

12.162

13.776

14.600

12.073

11.364

11.898

12.346

11.121

8.504

8.892

18.761

8.438

7.235

2.618

2.741

1.765

34.540

37.217

378.218

391.409
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 .22أرباح محفظة موجودات مالية
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

توزيعات أرباح للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

58.309

-

توزيعات أرباح أسهم موجودات مالية متوفرة للبيع

-

60.716

58.309

60.716

 .23مصاريف أخرى ،بالصافي
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

مخصص بضاعة تالفة ومتقادمة (إيضاح )6

81.923

29.618

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة (إيضاح )7

64.486

60.337

64.701

مخصص ألواح خشبية متقادمة (إيضاح )8

-

مصاريف إعادة ترتيب أالت ومعدات المصنع

19.859

أرباح بيع ممتلكات واالت ومعدات

-

()10.139

282.820

103.450

51.851

فروقات عمالت أجنبية

-

أخرى

-

1.378

22.256

 .24الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
لقد كانت الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنتين لعامي  31كانون األول  2018و 2017على التوالي كما يلي:
2018

دوالر أمريكي

()162.607

(خسارة) ربح السنة

2017

دوالر أمريكي

157.729

المعدل المرجح لعدد األسهم المكتتب بها

5.000.000

5.000.000

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من (خسارة) ربح السنة

()0.0325

0.0315

 .25معامالت مع جهات ذات عالقة
يمثل هذا البند األرصدة والمعامالت مع الجهات ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها .يتم إعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة باألرصدة

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

ذمم مدينة

توزيعات ارباح مستحقة
ذمم دائنة

2018

2017

طبيعة العالقة
شركات شقيقة

دوالر أمريكي
47.761

دوالر أمريكي
169.550

شركات شقيقة

9.157

4.720

الشركة األم

-

129.133
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تشمل قائمة الدخل المعامالت التالية مع جهات ذات عالقة:
2018

2017

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

مبيعات

شركات شقيقة

519.576

540.482

مشتريات

شركات شقيقة

203.435

17.209

مصروفات:

تعويضات اإلدارة العليا:

رواتب ومكافآت اإلدارة العليا

58.333

60.162

تعويض نهاية الخدمة

2.986

2.256

مصاريف ومكافآت مجلس اإلدارة

18.693

20.356

باإلضافة إلى ذلك ،تم منح الشركة قرض طويل األجل مقابل كفالة شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي المساهمة العامة (الشركة

األم) (إيضاح .)17

 .26قياس القيمة العادلة
يمثل الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة .فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة

العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات والمطلوبات كما في  31كانون األول :2018

قياس القيمة العادلة باستخدام

تاريخ التقييم
موجودات مالية بالقيمة العادلة:

أسعار التداول في

معطيات يمكن

معطيات ال يمكن

اسواق مالية نشطة

مالحظتها

مالحظتها

المجموع

(المستوى األول)

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل
(ايضاح )4

 31كانون األول 2018

659.472

659.472

-

-

فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات والمطلوبات كما في  31كانون األول :2017
قياس القيمة العادلة باستخدام

تاريخ التقييم
موجودات مالية بالقيمة العادلة:

أسعار التداول في

معطيات يمكن

معطيات ال يمكن

اسواق مالية نشطة

مالحظتها

مالحظتها

المجموع

(المستوى األول)

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

موجودات مالية متوفرة للبيع
(ايضاح )4

 31كانون األول 2017

691.184

691.184

-

-

لم يتم خالل العام إجراء تحويالت ألدوات مالية بين المستويين األول والثاني كما لم يتم إجراء أية تحويالت من والى المستوى

الثالث.
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 .27القيمة العادلة لألدوات المالية
تتألف األدوات المالية من موجودات ومطلوبات مالية .تتكون الموجودات المالية من الذمم المدينة واستثمارات في اوراق مالية

وبعض الموجودات المتداولة األخرى والنقد والنقد المعادل .تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة والقروض وبعض المطلوبات
المتداولة األخرى.

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

إن القيم العادلة للموجودات المتداولة األخرى والذمم المدينة والنقد والنقد المعادل والذمم الدائنة والمطلوبات المالية األخرى هي

مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.

تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل وفقًا ألسعار تداولها في تاريخ القوائم المالية.
تم تقدير القيمة العادلة للقروض الخاضعة للفائدة من خالل خصم التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام نفس أسعار الفائدة لبنود
تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر.
ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية كما في تاريخ القوائم المالية.
 .28إدارة المخاطر
إن المخاطر األساسية الناجمة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر التغير في أسعار

العمالت األجنبية ومخاطر التغير في أسعار األسهم .يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة ،والموافقة على ،سياسات إدارة هذه

المخاطر والتي تتلخص كما يلي:
مخاطر االئتمان

تقوم الشركة ببيع منتجاتها لعدد من العمالء يمثل أكبر عشرة منهم ما نسبته  %19من الذمم المدينة التجارية كما في  31كانون
األول  .2018إن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة لمخاطر االئتمان هو مبلغ الذمم المدينة المبينة في إيضاح رقم ( .)7وترى
الشركة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء مع مراقبة الذمم القائمة بشكل

مستمر.

بالنسبة لمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى التي تشمل الموجودات المتداولة األخرى والنقد والنقد المعادل فإن

تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ينتج عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات
المالية.
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مخاطر السيولة

تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية ومتابعة تحصيل الذمم المدينة.
يبين الجدول التالي أرصدة المطلوبات المالية غير المخصومة للشركة كما في  31كانون األول  2018و 2017حسب فترة

االستحقاق:

تحت
الطلب

 31كانون األول 2018
قروض وتسهيالت ائتمانية
ذمم دائنة
مطلوبات أخرى
 31كانون األول 2017
ذمم دائنة

مطلوبات أخرى

أقل
من  3أشهر

دوالر أمريكي
450.956
169.087
620.043

دوالر أمريكي
280.769
109.550
390.319

12 – 3
شهر

دوالر أمريكي
18.230
18.230

5–1
سنوات

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1.451.145
1.451.145

1.731.914
578.736
169.087
2.479.737

806.835

24.797

-

-

1.122.148

24.797

-

-

315.313

-

-

المجموع

-

831.632
315.313

1.146.945

مخاطر التغير في أسعار العمالت األجنبية
يبين الجدول التالي حساسية حقوق الملكية وقائمة األرباح والخسائر نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف العمالت
األجنبية مقابل الدوالر األمريكي ،مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة .إن سعر صرف الدوالر األمريكي مربوط بسعر ثابت

مقابل الدينار األردني ،وبالتالي ال يوجد أثر على القوائم المالية نتيجة التغيرات في سعر صرف الدينار األردني .كذلك ،إن معظم

الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع في نهاية السنة هي الشيقل اإلسرائيلي وبالتالي ال يوجد أثر

ٍ
مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة
جوهري لتغير أسعار صرف على قائمة الدخل .إن أثر النقص المتوقع في أسعار العمالت
أدناه:

الزيادة في سعر صرف

الشيقل اإلسرائيلي مقابل

األثر على

األرباح والخسائر

حقوق الملكية

%

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الدوالر األمريكي

األثر على

2018
دوالر أمريكي
2017

دوالر أمريكي

5
5

79.146
-

242.079
314.876
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مخاطر التغير في أسعار األسهم
بين الجدول التالي التغيير المتراكم في القيمة العادلة نتيجة للتغيرات الممكنة المحتملة في أسعار األسهم مع بقاء جميع المؤثرات
األخرى ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار األسهم مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
الزيادة في

األثر على حقوق

()%

دوالر أمريكي

المؤشر

2018

10

أسهم مدرجة بورصة فلسطين

10

أسهم مدرجة بورصة عمان
2017

10

أسهم مدرجة بورصة فلسطين

10

أسهم مدرجة بورصة عمان

الملكية

64.884
1.063

68.167

952

إدارة رأس المال
ويعظم حقوق
إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال الشركة هو الحفاظ على نسب رأس مال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة ُ
الملكية.
تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل .لم تقم الشركة بإجراء أية
تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة.

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

 5.083.658دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2018مقابل  5.982.635دوالر أمريكي كما في  31كانون األول
.2017

 .29التزامات محتملة
تظهر الشركة كمدعى عليها في قضية مقامة ضدها بمبلغ  208.943شيكل إسرائيلي (بما يعادل  55.904دوالر أمريكي) وفي
رأي المستشار القانوني للشركة أن هذه القضايا ال تزال في طور تقديم البيانات ولم يتمكن من معرفة ما إذا كان قد يترتب على

الشركة أية إلتزامات مقابل هذه القضية.

قامت الشركة بإصدار كفالة دفع لمورد ألواح كرتون بمبلغ  50.000دينار أردني ( أي ما يعادل 70.522دوالر أمريكي).
قامت الشركة بإصدار كفالة بنكية لصالح بورصة فلسطين بمبلغ  10.000دوالر أمريكي.
قامت الشركة بإصدار شيك دخول عطاء بمبلغ  15.000شيكل إسرائيلي ( أي ما يعادل  4.013دوالر أمريكي).
 .30تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
تمارس الشركة كافة أنشطتها في فلسطين .إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة

الشركة ألنشطتها وقد يؤثر سلباً على أدائها.

32
الش ــركة الوطني ــة لصناع ــة الكرت ــون

71

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺮﺗﻮن
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ص.ب  ٨٠٣ﻧﺎﺑﻠﺲ  -ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻫﺎﺗﻒ I +٩٧٠ ٩ ٢٣١١٢٩٠/١ :ﻓﺎﻛﺲ+٩٧٠ ٩ ٢٣١١٢٩٤ :
ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲinfo@nci.ps :
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲwww.nci.ps :

