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أعضاء مجلس اإلدارة

السيد/مهدي حياتي املصري
ممث ً
ال عن شركة فلسطني لالستثمار
الصناعي

رئيس مجلس اإلدارة
يشـــغل الســـيد مهـــدي املصـــري حاليـــاً
منصــب القائــم بأعمــال املديــر العــام لشــركة
وصحيف ــة األي ــام ،كم ــا ش ــغل منص ــب نائ ــب
املديـــر العـــام للصحيفـــة منـــذ العـــام .1996
ميلـــك الســـيد املصـــري خبـــرات كبيـــرة يف
مج ــال العم ــل اإلداري واالقتص ــادي بالتال ــي
فقـــد تقلـــد مناصـــب مهمـــة ،مـــن أبرزهـــا
منصـــب رئيـــس مجلـــس إدارة االحتـــاد
العـــام للصناعـــات الفلســـطينية ،ونائـــب
رئيـــس مجلـــس إدارة مؤسســـة املواصفـــات
واملقاييـــس الفلســـطينية (منـــذ حزيـــران
 2009حت ــى تش ــرين الثان ــي  .)2011ويحم ــل
الســـيد املصـــري درجـــات علميـــة يف اإلدارة
واحملاس ــبة والتوعي ــة البيئي ــة ،وه ــو خبي ــر يف
إدارة املشـــاريع ،كمـــا حـــاز مناصـــب رفيعـــة
املس ــتوى يف ش ــركات متع ــددة اجلنس ــيات يف
الداخ ــل واخل ــارج .ويش ــغل الس ــيد املص ــري
حاليــاً منص ــب عض ــو مجل ــس إدارة الش ــركة
الفلس ــطينية للتوزي ــع واخلدم ــات اللوجس ــتية
«واصـــل» ،وعضويـــة مجلـــس إدارة شـــركة
فلســـطني لالســـتثمار الصناعـــي.

السيد/سام عبد القادر الفقهاء
ممث ً
ال عن شركة املسيرة الدولية

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

عضو مجلس إدارة
يعم ــل كمحاض ــر يف قس ــم التس ــويق
يف جامعـــة النجـــاح منـــذ العـــام
 ،2008كمـــا شـــغل منصـــب مديـــر
عـــام التنميـــة اإلداريـــة يف وزارة
التخطيـــط عـــام .2007

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
ممث ً
ال عن شركة فلسطني لالستثمار
الصناعي

عضو مجلس إدارة
يشــغل منصــب املديــر املالــي ملجموعة
شـــركات فلســـطني لالســـتثمار
الصناع ــي (باديك ــو الصناعي ــة) ،كم ــا
يش ــغل منص ــب عض ــو مجل ــس ادارة
ش ــركة البين ــار للتج ــارة العام ــة وه ــو
حاصـــل علـــى درجـــة املاجســـتير
يف العلـــوم املاليـــة واالقتصـــاد مـــن
جامعـــة رومـــا يف ايطاليـــا ،ولديـــه
خبـــرة واســـعة يف االدارة املاليـــة
وتقييـــم وإدارة االســـتثمارات حيـــث
عمــل يف شــركات كبــرى يف فلســطني
يف هـــذه املجـــاالت.
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السيد/محمد بشار سعدي الصيفي

السيد /سامح مؤيد عطعوط
ممث ً
ال عن شركة مصانع الزيوت النباتية

ممث ّ
ال عن نفسه

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

يعمــل كمحاضــر يف كليــة اإلقتصــاد
يف جامعــة النجــاح الوطنيــة منــذ
العــام  ،2010وتولــى عمــادة كليــة
اإلقتصــاد والعلــوم اإلجتماعيــة مــن
العــام  2017وحتــى العــام ،2019
وعمــل ملــدة أربــع ســنوات محاضــر
يف اجلامعــة العربيــة األمريكيــة،
كمــا يشــغل منصــب املستشــار
املالــي لعــدد مــن الشــركات الكبــرى
يف فلســطني وعلــى رأســها الشــركة
العامليــة للتأمــن.

يعمل يف قطاع التجارة وقطاعات
أخــــرى متنـــوعة مثــل املفروشــــات،
املالبس ،األقمشة واألدوات الصحية.

املدير العام
السيد/عبد الناصر دويكات
املدير املالي
السيد/حسن علي
املدقق الداخلي

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

عضو مجلس إدارة
يعمــل يف قطــاع اإلنشــاءات كمهنــدس مدنــي ومديــر
مشـــاريع ،كمـــا عمـــل مديـــر مشـــاريع يف شـــركات
كب ــرى يف ع ــدة دول.

السيد /غسان ابو زهرة

* اســـتقال الســـيد عـــاء شـــاهني مـــن عضويـــة
املجلـــس بتاريـــخ  20/5/2019ومت تعيـــن الســـيد
ســامح عطعــوط بــدالً منــه ممثـ ً
ـا عــن شــركة مصانــع
الزيـــوت النباتيـــة.

مدقق احلسابات اخلارجي

املستشار القانوني

ارنست ويونغ

مكتب احملامي هيثم الزعبي

عمارة باديكو هاوس ،الطابق السابع

شارع غرناطة ،عمارة الدبس ،الطابق األول

ص.ب 1372

ص.ب  79نابلس

رام اهلل

هاتف092388388 :

هاتف022421011 :
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رسالة رئيس مجلــس اإلدارة

السيد/مهدي حياتي املصري

االخوة واالخوات املساهمون
حتية طيبة وبعد
مجلس ادارة الشركة
يسع ُدني وباألصالةِ عن زمالئي يف
ِ
االجتماع
أرحب بكم يف
الوطنية لصناعةِ الكرتون ،أن
َ
ِ
وضع
شرحا حول
السنوي لهيئتِكم العامة ،لنقد َم لكم
ً
ِ
وتقاريرها املاليةِ واإلدارية
الشركة،
وغيرها من املسائلِ
ِ
ِ
التي تَ ُه ُم مستقب َل شركتِنا الغ ّراء ،التي نتطل ُع أن حتق َق
ٍ
اجنازات نوعي ًة خال َل الفتر ِة القادمة.
وكما تعلمون جميعا ،لم يكن العام املاضي عمو ًما سه ً
ال
فاالجراءات اإلسرائيلية تركت
على االقتصاد الوطني،
ُ
واقع
آثا ًرا بالغ ًة على شتى القطاعات ،مما انعكس على
ِ
بعض
شركتِنا أيضا ،لكن ذلك ال يعني أنه لم تك ْن هناك
ُ
النجاحات.
عام 2019
على أيةِ حال ،بلغت
ُ
مبيعات الشركة يف نهايةِ ِ
ما قيمتُه  3,752,685دوالر ،مقارنة مع  4,117,667دوالر
عام  ،2018لتشك َل بذلك تراجعاً بنسبةِ %8.86
خالل ِ
ِ
ِ
التقلبات
مبيعات الشركة الى
التراجع يف
سبب
ويُعزى
ُ
ِ
قطاع التعبئةِ
ِ
والتحديات العديدة التي طرأت على
ِ
ِ
والتغليف خالل عام  ،2019واملنافسةِ القويةِ التي شهدها
هذا القطاع خال َل الفتر ِة األخيرة يف السوقِ الفلسطينية،
لكن نسب َة التراجع بدأت باالنحسارِ تدريجيا اذا ما قورنت
ّ
مع نظيرتِها خال َل عامي  2017و .2018
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لعام  2019ما قيمتُه  289,597دوالرا مقارن ًة مع  93,050دوال ًرا خال َل ،2018
وبلغ دخ ُل الشركةِ التشغيلي
ِ
ِّ
ٍ
انتاج
ليشك َل منواً بنسبة %211.2
قيام الشركة بإدخالِ
جديد لأللواح/أطباقِ
ُ
خط ٍ
والسبب يف ذلك النمو ،يعو ُد الى ِ
وتعزيز كادرِ الشركةِ
ِ
ادراي وفني،
بطاقم
إيرادات الشركة التشغيلية،
الكرتون ،ما كان له أث ٌر واض ٌح على نسبةِ النمو يف
ِ
ٍ
ٍ
أدى الى إدارةٍ ُمثلى مل ُ ْد َخ ِ
الت اإلنتاج وتقليلِ الكلفةِ للمواد املصنعة ،وادار ِة العالقةِ مع موردي الشركة االستراتيجيني.
كما عمدت الشركة إلى التعاقدِ مع موردين جدد ،واحلصولِ على أفضلِ األسعارِ العاملية ،األمر الذي ساهم يف تقليلِ
التكاليف اإلنتاجيةِ
ِ
ِ
بشكل كبير.
تكاليف املواد اخلام ،بالتالي تقلي ُل
ٍ
ِ
حرصا منها على
العروض التحفيزية لزبائنِها،
تقدمي
وعملت الشركة على
احلفاظ على حصتِها ومكانتِها يف السوقِ
ِ
ً
ِ
نتائجها املالية لعام .2019
هامش الربحيةِ للشركة ،الذي انعكس على
الفلسطينية ،حيث أثر ذلك على
ِ
ِ
األخوة واألخوات املساهمون
لعام  2019بعد الضريبة ،ما قيمت ُه  285,534دوالرا ،مقارن ًة مع خسارةٍ بقيمةِ 162,607
بلغت صايف
ِ
ارباح الشركة ِ
لعام .2018
دوالرا ِ
لعام .2018
وقد بلغت احلص ُة األساسي ُة واملخفض ُة للسهم من ِ
ربح السنة  0.057مقارنة مع (ِ )0.0325
وبلغت نسب ُة العائدِ على االستثمارِ  %5.3مقارن ًة مع ما نسبتُه  -%2.94خال َل .2018
ِ
قطاع التعبئة والتغليف ،فيما يلي:
التقلبات احلاصلةِ على
ومتحورت سياس ُة الشركة اجتاهَ
ِ
صفقات شراءٍ ٍ
ِ
أوال ،عمدت الشركة إلى احلصولِ على أفضلِ األسعارِ للمواد اخلام ،وعقدِ
آجلة على األسعارِ احلاليةِ للورق،
ِ
التقلبات لألسعار العاملية ،بالتالي احلفاظ على التنافسية يف األسعار واحلصة السوقية للشركة.
مخاطر
ما سيقل ُل من
ِ
ِ
ِ
املنتج،
لتحسني جود ِة
التقنيات والتكنولوجيا ،واملواد،
أحدث
اإلنتاج من حيثُ استعما ُل
أساليب
تطوير
ثانيا ،العم ُل على
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واحلرص على تلبيةِ
ِ
بشكل دائم.
متطلبات الزبائن
واحلفاظ على امليز ِة التنافسية
ٍ
ِ
ِ
نشاط الشركة،
تعزيز
وختا ًما ،فإننا نو ُد التأكي َد على أن
مجلس اإلدارة ،لن يأل َو جهدا بالشراكةِ مع كادرِ الشركة ،من أجلِ
ِ
َ
ٍ
للجميع منكم أن يص َل خال َل
بإجنازات كثيرة ،آملني
ومكانتِها السوقية ،لنحق َق األفضل لهذه الشركة احلافلِ تاريخُ ها
ِ
العام احلالي إلى مبتغاه ،ويحق َق أقصى أمانيه.
ِ
والسالم عليكم ورحمة اهلل
رئيس مجلس اإلدارة
مهدي املصري

الش ــركة الوطني ــة لصناع ــة الكرت ــون
التقرير السنوي ٢٠١٩

8

حول الـشركة
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ملحة تاريخية
ُولدت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون من رحم مدينة نابلس الفلسطينية عام  1989كشركة مساهمة خاصة
وبرأسمال بلغ  600ألف دينار أردني على أيدي مجموعة من رجال األعمال الفلسطينيني ،حيث كانت من أوائل
الشركات التي عملت يف مجال صناعة الكرتون املع ّرج .ومع تقدم السنني وحلول عام  1993مت استقطاب رؤوس
أموال ُجدد ساهمت يف حتويلها إلى شركة مساهمة عامة برأسمال مقداره  5ماليني دوالر أمريكي وكان لذلك
األثر البارز يف رفع وزيادة كفاءتها اإلنتاجية.

يتركز مجال عمل الشركة يف انتاج العلب الكرتونية املغلقة واملفتوحة املطبوع منها والسادة وتصنيع روالت األثاث،
وحديثاً ويف بداية العام  ،2019عملت الشركة وضمن خططها الطموحة الهادفة الى رفع مستوى اإلنتاجية
واجلودة مبا ينعكس على زيادة احلصة السوقية وهوامش الربحية على إضافة خط انتاج ألواح/أطباق الكرتون
وهو األحدث تقنياً على مستوى فلسطني والدول املجاورة الذي يقوم بتصنيع األطباق الكرتونية التي كانت تقوم
الشركة سابقاً باستيرادها من اخلارج ،حيث انها تقوم بجميع ما ذكر ضمن أعلى وأحدث معايير ومقاييس
اجلودة احمللية واالقليمية والعاملية .كما تعمل الوطنية للكرتون على تلبية جميع متطلبات القطاعات االقتصادية
والصناعية والزراعية واخلدماتية املختلفة يف فلسطني من هذه املنتجات ،ومن اجلدير ذكره أن الشركة حاصلة
على شهادة نظام إدارة اجلودة العاملي ( )ISO9001:2015وهذا ما يجعلها يف مقدمة الشركات الفلسطينية العاملة
يف مجال التعبئة والتغليف كما تتمتع الشركة بقدرة استيعابية كبرى لتحمل املخاطر احمليطة ولديها مجموعة
مميزة من الكوادر الوظيفية التي يبلغ عددها حوالي  58موظف وموظفة من حملة الشهادات العلمية ومن ذوي
والرقي يف الشركة.
القدرات واملؤهالت واملهارات العملية والفنية التي تدعم وتطور وتعزز خطط التطور
ّ

بالرغم من العديد من التحديات التي واجهت الشركة يف ظل املؤثرات والتطورات اخلارجية والتقلبات املستمرة
يف السوق الفلسطيني الناجتة عن عدم االستقرار يف األوضاع السياسية واالقتصادية وكذلك التبعية القصرية
لالقتصاد اإلسرائيلي وعمليات اإلغراق الكبيرة واملنافسة الشديدة ،إ ّال أنها لم تضعف من عزميتها حيث متكنت
من مواجهتها وقررت السير قدماً يف خططها التطويرية والتوسعية إلميانها الراسخ بأهميتها يف تطوير مجال
التعبئة والتغليف يف فلسطني وما لهذا القطاع من أهمية يف دعم وتعزيز القطاعات الفلسطينية األخرى.

الرؤية

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.

10

» »االهتمام بالعنصر البشري :العاملون لدينا
أهم مواردنا ونسعى لنوفر لهم بيئة عمل داعمة
ومحفزة ومعززة للتعلّم واإلبداع والنمو الوظيفي
والشخصي املستمر.
» »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.
5.5القيام مبسؤولية الشركة االجتماعية من خالل
خلق وظائف جديدة.
6.6تنمية حقوق مساهمي الشركة.
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الوضع التنافسي
لقد تعرض السوق الفلسطيني خالل العام  2019للعديد
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:
1.1تعتبر املنتجات اإلسرائيلية هي املنافس الرئيسي
ملنتجات الشركة.
2.2دخول العديد من املنافسني يف هذا القطاع من
الدول العربية املجاورة مستفيدين من أسعار صرف
العمالت األجنبية مقابل الشيكل.
3.3جلوء بعض الشركات يف فلسطني الى البحث عن
البدائل األقل سعراً بغض النظر عن اجلودة.
وللتغلب على هذه التحديات ،عملت الشركة الوطنية
لصناعة الكرتون ضمن خطة واضحة ومدروسة خالل

العام  2019للحفاظ 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 إلى احلصول
على أفضل األسعار للمواد اخلام وعقد صفقات شراء
آجلة على األسعار احلالية للورق ،مما سيقلل من مخاطر
التقلبات لألسعار العاملية وبالتالي احلفاظ على التنافسية
يف األسعار واحلصة السوقية للشركة ،كما عمدت إلى
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 .2019
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تطوير األعمال
عملت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون ومنذ مطلع العام
 2019على تشغيل خط إنتاج األلواح الذي مت االنتهاء
من أعمال تركيبه مع نهاية العام  ،2018و خالل العام
 2019قامت الشركة بالعديد من اخلطط التطويرية
املمنهجة ألساليب و طرق العمل على هذا اخلط وتطوير
مناذج إدارية جنباً إلى جنب مع السعي املستمر لتطوير
خبرة وأداء العاملني عليه و ذلك من خالل توفير مدربني
مختصني وتدريب العاملني لدى شركات خارجية تعمل يف
ذات املجال ،و بالتالي كان تطور أداء العاملني على خط
إنتاج األلواح بشكل يفوق التوقعات مما أسهم و بشكل
أساسي يف رفع القدرة اإلنتاجية وجودة املنتجات خالل
فترة زمنية قصيرة نسبياً.

أما يف مجال تطوير املنتجات عملت الشركة وبالتعاون بني
دائرتي املصنع واجلودة على إعداد خطة عمل واضحة
لتطوير املنتجات من خالل متابعة نتائج فحوصات ما
يتم إنتاجه واعتماد منهج علمي واضح يف عملية توصيف
وتطوير مواصفة املنتجات.
أما يف جانب املوارد البشرية فقد عملت الشركة الوطنية
لصناعة الكرتون على تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية
لكادرها البشري ،كما مت العمل على تطوير النظام اإلداري
احلالي وإضافة أنظمة إدارية جديدة لتوضيح املهام املوكلة
للموظفني والتأكد من توزيعها بشكل سليم وقياس أداؤهم
بشكل مستمر ،وذلك رغبة من الشركة يف احملافظة على
مستوى وظيفي متميز.

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 اإلستثمارية بعد اعداد دراسات اجلدوى اإلقتصادية الالزمة ،كما وعمدت الشركة عند وضع
خططها السنوية الى تخفيض حجم املخاطر االستثمارية التي قد تطرأ على السوق الفلسطيني نظراً لألوضاع السياسة
واالقتصادية التي مير بها من خالل تنويع استثماراتها التي تتلخص مبا يلي:
1.1اإلستثمار يف خطوط اإلنتاج املوجودة واستغاللها بالشكل االمثل سعياً منها ملواكبة التطورات احلاصلة.
2.2ادخال خطوط إنتاج جديدة وبشكل رئيسي خط إنتاج ألواح الكرتون املعرجة الذي يعد األحدث يف الدول املجاورة
والذي يساهم يف تلبية حاجة السوق الفلسطيني من حيث اجلودة والسعر.
3.3تطوير البنية التحتية بشكل يضمن مالءمتها ملتطلبات هذه الصناعة وتهيئتها الستيعاب خطوط انتاج جديدة.
4.4االستثمار يف محفظة اوراق مالية.
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مراكز اإلنتاج والربحية
متتلـــك الشـــركة الوطنيـــة لصناعـــة الكرتـــون خطـــوط
إنت ــاج رئيس ــية لتوفي ــر س ــلة منتج ــات متنوع ــة تناس ــب
وتغط ــي قط ــاع كبي ــر م ــن الس ــوق الفلس ــطيني ،وتعم ــل
خط إنتاج ألواح (أطباق الكرتون):

ه ــذه اخلط ــوط جنبـ ـاً إل ــى جن ــب م ــع خط ــوط إنت ــاج
ومع ــدات فرعي ــة توف ــر اخلاصي ــة التكاملي ــة ملنتج ــات
الشـــركة ،واخلطـــوط الرئيســـية هـــي:

عملـــت الشـــركة الوطنيـــة لصناعـــة
الكرت ــون وضم ــن خططه ــا الطموح ــة
والهادفــة الــى رفــع مســتوى اإلنتاجيــة
واجلـــودة مبـــا ينعكـــس علـــى زيـــادة
احلص ــة الس ــوقية وهوام ــش الربحي ــة
علــى إضافــة خــط إنتــاج ألــواح جديــد
يوفـــر جميـــع املواصفـــات املطلوبـــة
مـــن االلـــواح الكرتونيـــة باإلضافـــة
الـــى توســـيع خيـــارات االنتـــاج وســـلة
املنتجـــات وذلـــك مـــن خـــال إنتـــاج
أصنـــاف خاصـــة ال يتـــم إنتاجهـــا
محليـاً ،كمــا يوفــر هــذا اخلــط للشــركة
الق ــدرة عل ــى التحك ــم بجمي ــع عناص ــر
ومدخــات العمليــة االنتاجيــة وبالتالــي
التحك ــم مبس ــتوى ج ــودة مرتف ــع يلب ــي
رغبـــة وتطلعـــات الزبائـــن.
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.
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األداء املالي للشركة
عمدت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون على دراسة جميع
املخاطر والفرص التي تعرض لها قطاع التعبئة والتغليف
كما عمدت الشركة خالل العام  2019الى البحث عن
موردين جدد وبناء عالقات مستدامة معهم خصوصاً
موردي الورق وذلك للحصول على افضل جودة وباسعار
منافسة ،وهو االمر الذي كان له األثر املباشر على حتسن
مؤشرات االداء التشغيلية واملالية للشركة خالل العام
 ،2019كما عملت على تطوير خطوط إنتاجها القائمة
وتشغيل خط إنتاج ألواح الكرتون املعرجة اجلديد والذي
يعد األول يف فلسطني واملناطق املجاورة من حيث التطور
التكنولوجي والتقني والقدرة اإلنتاجية والذي ساهم 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.

ً
أوال :اإليرادات التشغيلية

حققت الشركة ايرادات تشغيلية بقيمة  3,752,685دوالر
أمريكي للعام  ،2019حيث تراجعت هذه اإليرادات عن
العام السابق بنسبة %8.9
وعملت 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 استغالل خطوط االنتاج
ال سيما خط انتاج االلواح اجلديد والذي كان من شأنه
احملافظة على احلصة السوقية يف ظل وجود املنافسة
الداخلية واخلارجية يف هذا القطاع ،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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ثاني ًا :مجمل الدخل

ساهمت العوامل املذكورة سابقاً والتي من اهمها قيام الشركة بتعزيز طاقمها اإلداري والفني خالل العام  2019وتقليل
التكاليف للمواد اخلام باالضافة الى استغالل خطوط االنتاج واحملافظة على احلصة السوقية على رفع قيمة مجمل
دخل الشركة ،حيث بلغت قيمة مجمل الدخل للعام  2019ما مجموعه  899,898دوالر أمريكي لتشكل منواً عن العام
السابق بنسبة %26.75
وعلى الرغم من تراجع اإليرادات التشغيلية للعام  ،2019والتذبذب امللحوظ يف أسعار املواد اخلام عاملياً ،سعت الشركة
على استغالل املوارد املتاحة واستقطاب الزبائن اجلدد والتعاقد مع موردين رئيسيني مبا يساهم يف تقليل التكاليف
بحيث انعكس ذلك ايجاباً على نسبة مجمل الدخل من إيرادات الشركة التشغيلية وكذلك من خالل تقليل التكاليف
التصنيعية الى احلد االدنى واعداد الدراسات الالزمة لتقليل هذه التكاليف مبا يضمن رفع قدرة وكفاءة العمليات
اإلنتاجية داخل الشركة.
مجمل الدخل

2019

2018

2017

2016

2015

2.0
1.5
1.0
0.5

القيمة (مليون دوالر أمريكي)

0.900

0.710

0.940

1.130

1.320

0.0

ثالث ًا :الدخل التشغيلي

حققت الشركة منواً ملحوظاً يف أرباح الشركة التشغيلية للعام  2019لتسجل منواً نسبته  %211عن العام  ،2018حيث
حققت الشركة ارباحاً تشغيلية بقيمة  285,597دوالراً مقارنة مع  93,000دوالر للعام  .2018وكان النخفاض تكاليف
املواد اخلام نتيجة التعاقد مع موردين جدد والبحث املستمر عن افضل االسعار واملواصفات وكذلك مساهمة خط انتاج
االلواح اجلديد األثر األكبر على زيادة األرباح التشغيلية مع ثبات املصاريف البيعية واإلدارية تقريباً.
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رابع ًا :صايف الدخل ونصيب السهم من األرباح

بلغ صايف أرباح الشركة بعد الضريبة للعام  2019ما قيمته  285,234دوالراً مقارنة مع خسارة مببلغ  162,607دوالر
أمريكي للعام .2018
يف حني بلغ نصيب السهم من األرباح للعام  2019ما قيمته  0.057دوالر مقابل خسارة  0.0325دوالر امريكي يف العام السابق.
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خامس ًا :املركز املالي للشركة

ارتفعت قيمة أصول الشركة نهاية العام  2019بنسبة  %11.9مقارنة مع العام  ،2018حيث بلغت قيمة هذه األصول
 8.52مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  7.62مليون دوالر امريكي نهاية العام .2018

اما مبا يخص التزامات الشركة ،فقد بلغت قيمتها  2.80دوالر امريكي كما يف  31/12/2019مقارنة مع  2.540مليون
دوالر للعام السابق لتشكل ارتفاعاً بنسبة  ،%10.8حيث جلأت الشركة خالل العام  2019الى متويل املشتريات اخلارجية
وخاصة مشتريات املواد اخلام األساسية عن طريق سقوف متويل قصيرة االجل بحيث توازن بني احلفاظ على التدفقات
النقدية بالصورة املطلوبة مع االخذ بعني االعتبار تكلفة االقتراض لهذه التمويالت.
كما بلغ رصيد حقوق املساهمني يف نهاية العام  2019ما قيمته  5.72مليون دوالر أمريكي مقارنة مع رصيدها يف نهاية
العام السابق والبالغ  5.08مليون دوالر أمريكي ،لتشكل ارتفاعا بنسبة %12.5
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سادس ًا :مؤشرات الربحية
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سابع ًا :هيكل رأس املال

عملت الشركة خالل العام  2019على 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.
وقد ارتفعت مديونية الشركة خالل العامني  2018و  2019نتيجة حلصول الشركة على قرض لتمويل جزء من مشاريعها
املتمثلة بشكل رئيسي يف ادخال خط إنتاج ألواح الكرتون املعرج الى الشركة والذي دخل ضمن العملية اإلنتاجية بداية
العام  2019وكذلك متويل مشتريات املواد اخلام بسقف متويل قصير االجل مما جعل مؤشر املديونية يرتفع عن الفترات
السابقة حيث بلغت قيمة القروض والتمويالت نهاية العام  2019مبلغ  1.799مليون دوالر مقارنة مع  1.583مليون دوالر
نهاية العام .2018
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ثامن ًا :سيولة الشركة

2017

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.
وبالنظر الى معدالت دوران ك ً
ال من الذمم املدينة واملخزون خالل العام  ،2019فقد بلغ معدل دوران الذمم املدينة 2.4
مرة كما ان معدل دوران املخزون خالل العام  2019بلغ  4.7مرة مقابل  5.4مرة للعام السابق ،ويعود السبب الرئيسي
يف انخفاض معدل دوران البضاعة الى زيادة الكميات من بعض االصناف من املواد اخلام خصوصاً مع الدخول يف
عمليات تصنيع االلواح واحلاجة ملخزون بكميات كافية لتلبية حاجة االنتاج من االصناف وتوفير املواد االولية الالزمة
لالنتاج بشكل مستمر.
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اما مبا يخص التدفقات النقدية التشغيلية ،فقد بلغت قيمة هذه التدفقات نهاية العام  2019ما مجموعه  93,005دوالر
أمريكي مقارنة مع ( )112,693دوالر نهاية العام .2018
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وبلغت نسبة السيولة للعام احلالي  3.13مرة مقارنة مع  3.06مرة للعام  ،2018كما بلغت نسبة السيولة السريعة 2.63
مرة مقارنة مع  2.5مرة للعام السابق.

تاسع ًا :النفقات الرأسمالية

بلغت قيمة النفقات االستثمارية نهاية العام احلالي ما مجموعه  116,601دوالر أمريكي ،مقابل  1,297,927نهاية العام السابق.
وقد انفقت الشركة خالل الفترات السابقة على تطوير خطوط إنتاجها القائمة وإدخال خط إنتاج األلواح املعرج وتأهيل
بنيتها التحتية مبا يتالئم مع انشطتها التطويرية يف سبيل حتسني العائد على استثماراتها وتعظيم حقوق املساهمني.
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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.
» »القيــود االقتصاديــة :إن بعــض البنــود ذات العالقــة
باالتفاقيــات االقتصاديــة املوقعــة بــن اجلانــب
الفلســطيني واجلانــب االســرائيلي حتــد بشــكل واضــح
مــن إمكانيــة اتســاع التجــارة اخلارجيــة وزيــادة رصيــد
العمــات االجنبيــة الــواردة لألســواق الفلســطينية.
» »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 إلستثمارات 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:
» »وضــع الســيناريوهات املتوقعــة عنــد إعــداد املوازنــة
الســنوية والتــي تشــكل البيئــة االقتصاديــة والسياســية
العب ـاً رئيســياً بهــا ،كمــا تقــوم الشــركة بإعــداد قوائــم
التدفقــات النقديــة ومراجعتهــا بشــكل دوري بهــدف
التأكــد مــن توفــر الســيولة النقديــة التــي تتــاءم
والتزامــات الشــركة.
» »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.

اإلختالف بني البيانات املالية اخلتامية املدققة والبيانات املالية األولية لعام 2019
ال يوجد إختالف بني البيانات املالية اخلتامية املدققة والبيانات املالية األولية لعام 2019
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مقدمة
ضمــن ســعي الشــركة الوطنيــة لصناعــة الكرتــون ورؤيــة
مجلــس إدارتهــا واإلدارة التنفيذيــة لتحقيــق مبــادئ
احلوكمــة بشــكل مســتمر ،تلتــزم الشــركة بتطبيــق
األنظمــة اخلاصــة بحوكمــة الشــركات لضبــط وتنظيــم
العالقــة بــن مجلــس اإلدارة واملســاهمني واإلدارة
التنفيذيــة ،ويتجلــى ذلــك بتطبيــق الشــركة ملبــادىء
الدقــة والشــفافية والنزاهــة يف تســيير كافــة أعمالهــا
باعتبارهــا مبــدأ أساســي يضبــط إيقــاع العمــل االداري
والســلوكي داخــل الشــركة ،وينظــم عالقتهــا مــع محيطهــا
اخلارجــي ،كمــا تســعى اإلدارة التنفيذيــة يف الشــركة إلــى
تطبيــق سياســات احلوكمــة الرشــيدة لتحقيــق العدالــة
والنزاهــة واإلفصــاح عــن تعامالتهــا املاليــة وغيــر املاليــة،
فقــد عملــت الشــركة اميانــاً منهــا بأهميــة تطبيــق
سياســات احلوكمــة الرشــيدة علــى مايلــي:
» »وجود هيكل تنظيمي واضح يرسم بشكل دقيق
خطوط الصالحيات واملسؤوليات لدوائر الشركة
املختلفة.

»
»

»

»

»وجود مدونة قواعد السلوك األخالقي والتنظيمي
ونظام تضارب املصالح يف الشركة.
»تطوير منظومة الصالحيات لإلدارة التنفيذية
مبختلف مستوياتها اإلدارية ،ومبا ينظم العالقة
بينها وبني مجلس اإلدارة والهيئة العامة.
»االفصاح عن أدائها املالي من خالل تقاريرها
الربعية ونصف السنوية والسنوية 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.
»التدقيق الداخلي على جميع أنظمة الشركة ضمن
أعلى معايير املهنية من قبل دائرة التدقيق الداخلي
يف شركة فلسطني لإلستثمار الصناعي ،وضمن
إشراف ومتابعة مجلس إدارة الشركة وجلنة
التدقيق الداخلي املنبثقة عن مجلس إدارة شركة
فلسطني لإلستثمار الصناعي (الشركة األم).
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املسؤولية االجتماعية

منذ تأسيسها تعتبر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
مسؤوليتها اجتاه املجتمع الفلسطيني من أولويات عملها،
وكون املسؤولية االجتماعية تشكل جزءاً أساسياً من
منظومة قيم الشركة ،فقد قامت بتكثيف دورها يف مجال
املسؤولية االجتماعية واالقتصادية والبيئية خالل األعوام
املاضية ،واستكماالً لدور الشركة يف خدمة املجتمع احمللي
فقد قامت بتخصيص موازنة للمسؤولية املجتمعية للعام
 ،2019حيث تبلور دور الشركة يف اخلدمة املجتمعية للعام
املنصرم من خالل:
» »توفير الفرص لطلبة اجلامعات والكليات الفلسطينية
للحصول على التدريب العملي يف الشركة ومساعدتهم
يف مشاريع تخرجهم.
» »توقي ــع مذك ــرات تفاه ــم م ــع العدي ــد م ــن اجلامع ــات
والكلي ــات الفلس ــطينية الهادف ــة ال ــى من ــح الط ــاب
االنخ ــراط يف س ــوق العم ــل وه ــو عل ــى رأس تعليم ــه
اجلامع ــي م ــن خ ــال نظ ــام التعلي ــم التكامل ــي.

»

»
»
»

»

»

»توقيع مذكرات تفاهم مع االحتادات واملؤسسات
الفلسطينية الهادفة الى دعم املنتج الفلسطيني بشكل
مستمر.
»التبرع لعدد من اجلمعيات واملؤسسات اخليرية
الفلسطينية.
»املساهمة يف دعم األنشطة املجتمعية املختلفة.
»رعاية العديد من املعارض الفلسطينية ،والنشاطات
االقتصادية وتقدمي الدعم حلمالت املناصرة وحمالت
الطرود الغذائية خالل شهر رمضان.
»تنفيذ عدة فعاليات ونشاطات مجتمعية خالل العام
 2019تهدف الى تعزيز مبدأ املسؤولية املجتمعية مثل
فعالية التبرع بالدم ،عقد ورشات تعريفية مبنتجات
الشركة وبرامج تدريبية لعمالئها.
»استقبال الرحالت املدرسية واجلامعية الهادفة الى
التعريف بأهمية الصناعات الفلسطينية بشكل عام
وصناعة التعبئة والتغليف بشكل خاص.

املسؤولية البيئية:
تؤمن الشركة بأهمية احملافظة على البيئة احمليطة بها
وذلك من خالل حرصها املستمر على توافق املنتج الذي
تقدمه للمجتمع مع البيئة ،واملبادرة بتقدمي ما يخدم البيئة
ويحسن من الظروف البيئية احمليطة يف املجتمع و كذلك
العمل على حتقيق التنمية املستدامة من جهة ،وجتنب
العوامل التي تؤثر على سوء استغالل موارد الطبيعة من
جهة أخرى على سبيل املثال ال احلصر فإن الشركة تقوم
وبشكل رئيسي بفرم زوائد الكرتون الناجتة من خطوط
اإلنتاج املختلفة وحتويلها بواسطة التدوير اخلاص والذي

يقوم بتحويل زوائد اإلنتاج إلى باالت من الورق تكون جاهزة
لالستخدام يف مصانع تدوير الورق لتصنيعه واستخدامه
كورق خام ليشكل بذلك تكام ً
ال بني الصناعة والتدوير
الذي سهم باحلفاظ على املوارد الطبيعية ،وحيث أن ذلك
من شأنه أن يساعد يف احلفاظ على البيئية احمليطة.
كما تسعى الشركة بشكل أساسي الى االستغالل األمثل
للموارد املتاحة واحلد من املمارسات السلبية التي قد تؤثر
على البيئة وحياة األفراد من خالل التوفير يف استهالك
املياه والطاقة باستخدام األجهزة املوفرة للطاقة مما
يساهم يف احلفاظ على البيئة وترشيد االستهالك.
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مجلس اإلدارة
تراعي الشركة ضمن تركيبة مجلس إدارتها وجود اعضاء مستقلني وفقاً لقواعد مدونة احلوكمة الفلسطينية والتي
تعرف العضو املستقل بأنه العضو الذي ال تربطه بالشركة أي عالقة أخرى غير عضويته يف مجلس اإلدارة ،األمر الذي
يجعل حكمه على األمور ال يتأثر بأي اعتبارات أو أمور خارجية.
ومن اهم واجبات رئيس واعضاء مجلس اإلدارة اجتاه مساهمي الشركة:
»
»
»
»
»
»

»التزام رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بتحمل املسؤولية اجتاه املساهمني عن تقصيرهم املتعمد أو إهمالهم الشديد.
»وضع مجلس اإلدارة نظاماً مكتوباً لتجنب تضارب املصالح.
»استخدام التصويت التراكمي عند االقتراع الختيار مرشحي املجلس ،وذلك عن طريق إعطاء كل مساهم عدداً من
األصوات يساوي مجموع أسهمه التي تتمتع بحق التصويت مضروباً بعدد أعضاء مجلس اإلدارة.
»ضمان مجلس اإلدارة أن جميع املساهمني ،مبا يف ذلك صغارهم واملساهمون املقيمون خارج فلسطني ،يتمتعون
بكافة احلقوق املخولة لهم مبوجب القوانني واألنظمة والتعليمات ،ووفقاً لهذه املدونة والنظام الداخلي للشركة.
»تهيئة رئيس واعضاء مجلس اإلدارة بيئة مواتية للمناقشة وطرح األسئلة واإلجابات خالل اجتماعات الهيئة العامة.
»اخطار املساهمني بكافة الصفقات واملخاطر والقضايا الرئيسية التي قد تؤثر على الشركة.

اجتماعات مجلس اإلدارة
عقد مجلس اإلدارة ( )6اجتماعات خالل العام  2019وهي حسب ما هو موضح أدناه:
االجتماع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
اخلامس
السادس

تاريخ االنعقاد
25/02/2019
24/04/2019
06/07/2019
16/09/2019
23/11/2019
18/12/2019
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
بلغت مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للعام  2019ما مجموعه  21,127دوالر 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  2019مبعدل  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 التقرير.
اجلدول التالي يبني سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة جللسات املجلس خالل العام  2019حيث يتبني منه أن نسبة
احلضور بلغت .%95.2
جلسة 6

املجموع (جلسات)
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مهدي حياتي املصري
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سام الفقهاء
محمد بشار الصيفي
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* استقال السيد عالء شاهني من عضوية املجلس بتاريخ  20/5/2019ومت تعيني السيد سامح عطعوط بدالً منه ممث ً
ال
عن شركة مصانع الزيوت النباتية.
ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى بأسهم الشركة كما يف 31/12/2019
ممثال عن

اجلنسية

مجلس اإلدارة

شركة فلسطني لالستثمار الصناعي

فلسطيني

شركة فلسطني لالستثمار الصناعي

فلسطيني

السيد أمجد خليل أبونبعة

شركة فلسطني لالستثمار الصناعي

فلسطيني

#

1

السيد مهدي حياتي املصري

 2السيد فادي عدلي جمعة
3

عدد االسهم اململوكة له
عدد االسهم التمثيل
أو من الدرجة األولى
0

2,152,212

0

0

 4السيد 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 سامح مؤيد عطعوط

شركة مصانع الزيوت النباتية

فلسطيني

173,001

0

7

السيد محمد بشار الصيفي

نفسه

فلسطيني

92,000

92,000

3,011,635

93,250

املجموع
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اللجان الدائمة واملؤقتة املنبثقة عن مجلس اإلدارة
متـارس اللجـان الدائمـة واملؤقتـة املنبثقـة عـن مجلـس إدارة
الشركة وشـركة فلسـطني لإلستثمار الصناعـي «الشـركة
األم» مهامهـا وصالحياتها علـى الشـركات التابعـة بهدف
تعزيز فاعليتها الرقابية واإلشراف على سير أعمالها،
وهـذه اللجـان هـي:

اللجنة التنفيذية

هدف اللجنة:
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.
أعضاء اللجنة:
» »السيد/أمين حامت ابوغزالة  -مقرر اللجنة
» »السيد/سام عبد القادر الفقهاء
» »السيد«/محمد بشار» الصيفي
» »السيد/فادي عدلي جمعة

اجتماعات اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها بتاريخ  4كانون األول
 2019لدراسة تطوير خطوط اإلنتاج احلالية وخطط
العمل واملوازنة التقديرية للعام .2020
أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل العام:
» »مناقشة خطة عمل الشركة للعام .2020
» »متابعة نتائج دراسات تطوير خطوط اإلنتاج.
» »االطالع على املوازنة التقديرية للشركة ،والتوصية
للمجلس بالتعديالت املطلوبة.

جلنة احلوكمة والتدقيق الداخلي

هدف اللجنة:
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.
أعضاء اللجنة:
» »السيد/مهدي حياتي املصري  -مقرر اللجنة
» »السيد/سامح مؤيد عطعوط

» »السيد/أمجد عبد احلميد أبونبعة

اجتماعات جلنة احلوكمة والتدقيق الداخلي:

عقدت اللجنة اجتماعها بتاريخ  18كانون األول 2019

ملتابعة ملف ذمم الزبائن ،ومتابعة توصيات تقارير التدقيق
الداخلي واخلارجي.
أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل العام:

» »قياس مدى تطبيق والتزام اإلدارة التنفيذية بقواعد
مدونة احلوكمة الفلسطينية يف الشركة.
» »متابعة تطبيق واإللتزام بسياسة اإلئتمان املعتمدة يف
الشركة.

جلنة التدقيق واحلوكمة (الشركة األم):

تهدف اللجنة إلى التأكـد مـن استقاللية ومهنيـة التدقيـق
اخلارجـي وأن دائـرة التدقيـق الداخلـي فـي الشـركة تقـوم
مبهامهـا بأعلـى مسـتوى مـن الكفـاءة واحلياديـة ووضـع
اخلطـط الكفيلـة بالتطبيـق األمني ملتطلبـات مدونـة
احلوكمـة ،واإلشراف علـى سالمة تطبيقهـا مـن قبـل إدارة
الشـركة ،حيـث تتلخـص بعـض مهامهـا فيما يلـي:
» »القيـام بأعمـال التدقيـق التشـغيلي واملالـي (تدقيـق
العمليـات) واإلمتثال للقوانيـن والتشـريعات واألنظمة
التـي تخضـع لهـا الشـركة.
» »التأكد من حماية موارد الشركة والتأكد من اإلستخدام
األمثل لها بكفاءة وفاعلية.
» »تقييـم املخاطـر التـي تواجههـا الشـركة وفحـص
اإلجراءات الرقابيـة التـي تضعهـا اإلدارة التنفيذيـة
ومـدى قدرتهـا علـى احلـد مـن هـذه املخاطـر.
» »إجراء تقييم ألوضاع احلوكمة يف الشركة والتوصية
باإلجراءات التصويبية الالزمة.
» »التأكــد مــن إلتــزام الشــركة باألطر القانونيــة
والتشــريعية الســائدة ،ومــدى التزامهــم مبدونــة
قواعد احلوكمــة الفلســطينية والتعليمــات الصــادرة
مــن اجلهــات الرقابيــة املختلفــة املختصــة.
» »تقييم أداء مجلس اإلدارة واعضاء املجلس من خالل
استبيان تقييم ذاتي.
لقـد كان لتشـكيل هذه اللجان أثـر إيجابـي علـى سـير
العمـل بالشـركة وتنظيمـه وعمـل اإلجراءات الرقابيـة
التـي تنظـم العمـل وحتد من املخاطـر التي قد تواجه
عمل الشـركة.
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مسؤول
املشتريات

سائق شاحنة

مشرف
دائرة
التورديات

Vacant

مدير دائرة التوريد

عامل

أمني
املخازن

سائق رافعة
شوكية

مدير دائرة البحث
والتطوير

فاحص
جودة

مشرف
جودة

مدير دائرة اجلودة

الشؤون االدارية
محاسبون

مراسل

حارس

مسؤول املوارد
البشرية

Vacant

مشرف املوارد البشرية
والشؤون اإلدارية

مسؤول خدمات
تقنية املعلومات IT
واخلدمات املساندة

محاسب أول

مدير الدائرة
املالية

سائق

مسؤول
التسويق

مدير/ة مكتب املدير
العام

املستشارون

منسق
مبيعات

Vacant

مدير دائرة
التسويق واملبيعات

املدير العام

منسق
مندوبني

مندوبي
مبيعات

جلنة تطوير األعمال

جلنة السالمة العامة

جلنة احلوكمة
والتدقيق الداخلي

اللجنة التنفيذية

مشرف مبيعات

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

فني
الصيانة

مشرف
الصيانة

سائق رافعة
شوكية

مهندس
تخطيط

فني

عمال

مشرف انتاج
األلواح

عمال

فني انتاج
العلب املغلقة

مدير دائرة
املصنع

عمال

فني انتاج
العلب املفتوحة

عمال

فني انتاج
الروالت

مشرف االنتاج
التحويلي

سائق رافعة
شوكية

عمال

مسؤول
عمال
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نبذة عن اإلدارة التنفيذية

السيد/عبد الناصر دويكات

السيدة/هديل أبوكشك

السيد /حسن علي

المدير العام
يشغل السيد دويكات حالياً منصب املدير
العام يف الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
منذ بداية العام  ،2019كما تقل ّد عدة
مناصب يف اإلدارة التنفيذية للعديد من
الشركات احمللية واإلقليمية.
السيد دويكات حاصل على درجة املاجستير
يف اإلدارة الهندسية من فلسطني وأملانيا
ودرجة البكالوريس يف الهندسة امليكانيكية
من جامعة النجاح الوطنية.

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 اخلاصة باملدير العام
إضافة الى صياغة محاضر اجتماعات
مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه ،وكذلك
إدارة العالقة مع املستشار القانوني للشركة
ومتابعة القضايا املقامة من الشركة وعليها
مع احملامني.
السيدة/أبوكشـــك حاصلـــة علـــى درجـــة
البكالوريـــس يف اللغـــة االجنليزيـــة وآدابهـــا
ولديهـــا خبـــرة ســـابقة يف إدارة املكاتـــب
والترجمـــة يف شـــركات عـــدة يف فلســـطني.

المدير المالي
يعمل على تطبيق استراتيجيات الشركة
املالية وإعداد التقارير الدورية ذات العالقة
وكذلك القيام باإلفصاحات عن البيانات
املالية للجهات املختصة ،وإدارة شؤون
املساهمني ،وتنسيق العالقة مع املستشار
الضريبي للشركة.
السيد/علي حاصل على درجة البكالوريس
يف احملاسبة ولديه خبرة واسعة يف مجال
احملاسبة وقد شغل عدة مناصب يف كبرى
الشركات الفلسطينية
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السيد/أنس الشايب

السيد/عاصم دبابسة

السيد /نمر دراغمة

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/الشــايب حاصــل علــى درجــة
البكالوريــوس يف الهندســة امليكانيكيــة ولديــه
خبــرة يف مجــال إدارة عمليــات اإلنتــاج
والصيانــة يف كبــرى الشــركات الفلســطينية.

مشرف دائرة التوريدات
يعمـــل علـــى إدارة أعمـــال املشـــتريات
واالشـــراف عليهـــا بشـــكل مباشـــر وتوفيـــر
األدوات الالزمــة لتنفيذهــا ،كمــا يعمــل علــى
متابعـــة الشـــؤون ذات العالقـــة بالتوريـــد
واللوجس ــتيات وعملي ــات االس ــتيراد وكذل ــك
اعـــداد خُ طـــط الشـــراء ومتابعـــة تنفيذهـــا
بشـــكل يضمـــن الفعاليـــة والكفـــاءة.
السيد/دبابسة حاصل على درجة
البكالوريس يف العلوم االدارية واالقتصادية
ولديه خبرة يف مجال إدارة سلسة اإلمداد
يف عدة شركات يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة وشركات كبرى يف فلسطني.

ق.أ مدير دائرة الجودة
يعمـــل علـــى متابعـــة واالشـــراف علـــى
تطبيـــق املواصفـــات واملقاييـــس اخلاصـــة
بالشـــركة مبـــا يتوافـــق مـــع نظـــام إدارة
اجلـــودة  ISO 9001:2015وكذلـــك التأكـــد
م ــن ج ــودة جمي ــع املدخ ــات واملخرج ــات
والعمليـــات ومطابقتهـــا ملعاييـــر اجلـــودة
املطلوبـــة.
الســـيد/دراغمة حاصـــل علـــى شـــهادة
البكالوري ــس يف الهندس ــة الصناعي ــة وعم ــل
يف شـــركات عـــدة يف فلســـطني.

السيد /عالم خلف
مشرف دائرة التسويق والمبيعات
العمل على إعداد ووضع اخلطط التسويقية والبيعية ورفع احلصة السوقية للشركة يف
االسواق املستهدفة ،كما يعمل على تخطيط وتنظيم العمليات البيعية والرقابة عليها.
السيد/خلف حاصل على درجة البكالوريس يف التسويق.
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مؤهالت اإلدارة التنفيذية

بلغ مجموع العاملني يف الشركة الوطنية لصناعة الكرتون بتاريخ  (58) 31/12/2019موظفاً مقابل ( )51موظفا يف
 ،31/12/2018موزعني حسب مؤهالتهم العلمية على النحو التالي:
املؤهل العلمي

2018

2019

دكتوراه

---

---

ماجستير

1

1

بكالوريوس

15

16

دبلوم

10

8

ثانوية عامة

15

17

أقل من توجيهي

10

16

املجموع

51

58

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية

بلغ مجموع رواتب ومنافع اإلدارة العليا للشركة خالل العام  (82,700) 2019دوالر 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 واالرتقاء بأدائه وسلوكياته مبا ينعكس إيجابا عليه من
خالل تنمية القدرات واملهارات ،والتركيز على اجلوانب الفنية املتعلقة بالطرق العلمية للتدريب 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 واكتساب املهارات اجلديدة ،ويبني اجلدول التالي البرامج التدريبية التي مت عقدها
وااللتحاق بها خالل العام .2019
اسم الدورة /ورشة عمل

عدد املوظفني املستفيدين

بناء األهداف واخلطط

8

تصنيع الواح الكرتون و الفحوصات املستخدمة

7

كتابة التقارير

8

كيف تبيع كمحترف

1

مؤشرات اداء املوارد البشرية

2

مشريف السالمة العامة

1

االكسل املالي و مهارات االكسل

3

EY “ International Financial Reporting Standards

1

مواصفات البيئة والسالمة العامة

6
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القضايا واإلجراءات القانونية
تظهر الشركة كم ّدعى عليها يف قضايا مقامة ضدها مببلغ  180,471دوالر أمريكي ،إ ّال أن املستشار القانوني للشركة
يعتقد بأن جناح هذه القضايا غير محتمل وبالتالي لم يتم إثبات أي التزام يف القوائم املالية.

مساهمي الشركة
الكشف أدناه يبني املساهمني الرئيسيني يف الشركة وعدد أسهمهم كما يف 31/12/2019
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

املساهم
شركة فلسطني لالستثمار الصناعي
شركة املسيرة الدولية
شركة احلاج طاهر املصري
شركة مصانع الزيوت النباتية
هشام أحمد عبد الوهاب سلمودي
محمد بشار" سعدي عبد اهلل الصيفي"
زياد علي رزق مصري
عبداهلل محمد رضا حجاب
شكيب "محمد مروان" شكيب يعيش

عدد االسهم

املساهمة من رأس املال %

2,152,212
347,222
247,200
173,001
113,800
92,000
64,999
51,000
50,000

43.04
6.94
4.94
3.46
2.27
1.84
1.29
1.02
1.00

ملخص أداء السهم وبيانات التداول

بلغ سعر سهم الشركة الوطنية لصناعة الكرتون يف نهاية عام  2019ما قيمته  1.00دوالر أمريكي مقابل  0.93دوالر
يف نهاية عام .2018

ويف املقابل فقد أغلق مؤشر القدس (مؤشر السوق املالي) عند  529.96نقطة منخفضاً عن مستوى إغالق عام 2018
والبالغ  529.35نقطة.

تطور سعر سهم الشركة مقارنة بمؤشر القدس
2.0

650
600
550
500
450
400
350
300
250

1.5
1.0
0.5
0.0
Dec/2019

Apr/2019

Aug/2019

Jan/2019

Dec/2018

Aug/2018

Apr/2018

Jan/2018

Dec/2017

Aug/2017

Jan/2017

Apr/2017

Dec/2016

Apr/2016

Aug/2016

Jan/2016

Dec/2015

Aug/2015

Jan/2015

Apr/2015

Dec/2014

Apr/2014

Aug/2014

Jan/2014

Dec/2013

Aug/2013

Apr/2013

Jan/2013

مؤشر القدس

سعر السهم

دينار أردني
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وفيما يلي أهم مؤشرات أداء السهم خالل السنوات املاضية:
2014
عدد األسهم املكتتب بها
القيمة اإلسمية للسهم (دوالر
أمريكي)
القيمة الدفترية للسهم
القيمة السوقية للسهم
القيمة السوقية حلقوق املساهمني
(دوالر أمريكي)
القيمة السوقية الى القيمة
الدفترية
عدد األسهم املتداولة
عدد املساهمني
عدد جلسات التداول خالل العام
عدد العقود
أعلى سعر إغالق
أدنى سعر إغالق
معدل دوران السهم
نصيب السهم من األرباح ()EPS
القيمة السوقية الى العائد
()Price Earnings Ratio
معدل عائد السهم (Earning
)yield
التوزيعات السنوية (دوالر للسهم)
عائد التوزيعات (Dividend
)Yield
نسبة التوزيعات املدفوعة
()Dividend Pay-out Ratio

2015

2016

2017

2018

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

2019
5,000,000

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.13

1.14

1.13

1.2

1.02

1.14

1.01

1.01

1.13

1.03

0.93

1.00

4,650,000 5,150,000 5,650,000 5,050,000 5,050,000
0.90

0.90

0.99

مؤشرات التداول

1.16

1.1

5,000,000
0.87

899,998

369,260

369,265

207,103

261,614

84,176

729

750

730

722

725

713

115

76

76

66

51

44

416

236

189

126

116

113

1.05

1.09

1.16

1.15

1.06

1.10

0.87

0.91

1.00

1.00

0.84

0.81

%18.0

%7.4

%7.4

%4.1

%5.2

%1.7

مؤشرات عوائد السهم

0.063

0.097

0.061

0.032

)(0.033

0.057

16.0

10.4

18.6

32.2

)(2.8

17.5

%6.2

%9.6

%5.4

%3.1

)%(3.5

%5.7

0.08

0.08

0.06

-

-

-

%7.9

%7.9

%5.3

-

-

-

%127.0

%82.9

%99.0

-

-

-
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توزيع املساهمني حسب الفئات
فئة املساهمة

سهم فأقل 100
سهم  500وحتى 101
سهم  1000وحتى 501
سهم  5000وحتى 1001
سهم  10000وحتى 5001
سهم  50000وحتى 10001
سهم  100000وحتى 50001
سهم فأكثر 100001

عدد املساهمني
123
239
93
179
30
41
3
5
713

املجموع

نسبة مساهمتهم
% 0.15
% 1.38
% 1.51
% 8.22
% 4.36
% 19.55
% 4.16
% 60.67
%100

عدد األسهم
7,741
69,213
75,581
410,936
217,841
977,254
207,999
3,033,435
5,000,000

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 وصفحة التواصل االجتماعي
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 للمساهمني.

املسائل التي أحيلت للتصويت من قبل املساهمني

مت يف اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة املنعقد بتاريخ  24/4/2019مناقشة وإقرار البنود التالية بإجماع
احلاضرين:

»
»
»
»
»
»

»تالوة تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف .31/12/2018
»تالوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية يف .31/12/2018
»مناقشة البيانات املالية للشركة واملصادقة عليها للسنة املالية املنتهية يف .31/12/2018
»إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف .31 /12/2018
»انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة.
»انتخاب مدققي حسابات الشركة عن سنة .2019

موعد اجتماع الهيئة
العامة العادية:

ستقوم الشركة بتحديد موعد اإلجتماع الحق ًا.
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تقرير مدقق الحسابات الخارجي
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون املساهمة العامة احملدودة

القوائم المالية
 31كانون األول 2019
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي
 31كانون األول 2019
إيضاح

2019

دوالر أمريكي

2018

دوالر أمريكي

الموجودات
موجودات غير متداولة
عقارات وآالت ومعدات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل
مشاريع تحت التنفيذ

3
4
5

موجودات متداولة
بضاعة
ذمم مدينة
موجودات متداولة أخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك

3,892,523
636,218
4,528,741

3,684,572
659,472
106,233
4,450,277

6
7
8
9

640,056
1,773,196
622,996
956,238
3,992,486

579,167
1,380,211
717,081
492,490
3,168,949

مجموع الموجودات

8,521,227

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

7,619,226

10
11
4

5,000,000
274,288
()330,463
737,699
36,196

5,000,000
245,765
()203,986
262,394
()220,515

مطلوبات غير متداولة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
قروض وتمويالت طويلة األجل

12
16

210,422
1,318,516

192,580
1,308,777

مطلوبات متداولة
ذمم دائنة
مطلوبات متداولة أخرى
أقساط قروض تستحق خالل عام وتمويالت مرابحة

13
15
16

5,717,720

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

الش ــركة الوطني ــة لصناع ــة الكرت ــون
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1,528,938

577,651
236,302
460,616

5,083,658

1,501,357

578,736
181,337
274,138

1,274,569

1,034,211

8,521,227

7,619,226

2,803,507

اإليضاحات المرفقة من  1إلى  31جزءاً من هذه القوائم المالية.
1

2,535,568
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

إيضاح

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

اإليرادات من العقود مع العمالء

17

3,752,685

4,117,667

كلفة المبيعات

18

()2,852,787

()3,407,684

899,898

709,983

مصاريف بيع وتوزيع

19

()221,071

()238,715

مصاريف إدارية وعامة

20

()389,230

()378,218

289,597

93,050

مجمل الربح

أخرى
أرباح محفظة موجودات مالية

21

61,361

58,309

إيرادات (مصاريف) أخرى ،بالصافي

22

115,622

()218,334

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

7

()55,199

()64,486

عموالت وفوائد بنكية

()101,763

()14,033

ربح (خسارة) السنة قبل الضريبة

309,618

()145,494

()24,384

()17,113

285,234

()162,607

0,0570

()0,0325

14

مصروف ضريبة الدخل
ربح (خسارة) السنة
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة

40
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اإليضاحات المرفقة من  1إلى  31جزءاً من هذه القوائم المالية.
2
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

285,234

ربح (خسارة) السنة

بنود الدخل الشامل األخرى

()162,607

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

()126,477

()31,712

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

475,305

()343,530

مجموع بنود الدخل الشامل األخرى

348,828

()375,242

صافي الدخل الشامل للسنة

634,062

()537,849

بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  31جزءاً من هذه القوائم المالية
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2018
الرصيد كما في  1كانون الثاني  – 2018قبل التعديل
أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 9
الرصيد كما في  1كانون الثاني  – 2018بعد التعديل
خسارة السنة
بنود الدخل الشامل األخرى
الرصيد كما في  31كانون األول 2018

2019
كانون
الثاني 2019
الرصيد كما في 1
ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى
صافي الدخل الشامل للسنة
المحول إلى االحتياطي اإلجباري
الرصيد كما في  31كانون األول 2019

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

245,765

245,765
-

281,878
()36,113

274,288

245,765
28,523

دوالر أمريكي

احتياطي
إجباري

()203,986

()172,274
()31,712

()172,274
-

()330,463

()203,986
()126,477
()126,477
-

دوالر أمريكي

احتياطي القيمة
العادلة

262,394

605,924
()343,530

605,924
-

737,699

262,394
475,305
475,305
-

دوالر أمريكي

فروقات ترجمة
عمالت أجنبية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  31جزءاً من هذه القوائم المالية.
4

5,000,000

5,000,000
-

5,000,000
-

5,000,000

5,000,000
-

رأس المال
المدفوع
دوالر أمريكي

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة

()515,220

267,107
()325,015

5,083,658

5,982,635
()361,128
()57,908
()162,607
-

36,196

5,621,507
()162,607
()375,242

5,717,720

()515,220
285,234
285,234
()28,523

دوالر أمريكي

5,083,658
285,234
348,828
634,062
-

دوالر أمريكي

أرباح
مدورة
(خسائر متراكمة)

صافي حقوق
الملكية
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

أنشطة التشغيل

ايضاح

ربح (خسارة) 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

3
12
7
6
8

التغير في رأس المال العامل
الذمم المدينة
البضاعة
الموجودات المتداولة األخرى
الذمم الدائنة
المطلوبات المتداولة األخرى

دفعات ضريبة الدخل
دفعات تعويض نهاية الخدمة

صافي النقد من (المستخدم في) أنشطة التشغيل

أنشطة اإلستثمار

شراء عقارات وآالت ومعدات
بيع عقارات وآالت ومعدات
التغير في النقد مقيد السحب
مشاريع تحت التنفيذ
عوائد توزيعات أسهم

14
12

3

5

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل
سحوبات قروض
تسديدات قروض
أرباح نقدية موزعة

2019

دوالر أمريكي

309,618
313,925

186,657

)(5,639
33,042
55,199
-

()61,361
-

()575,171
()68,190
64,631

366,520
33,167
()377,114

()31,069

()51,111
()52,122

()1,085
59,105

93,005

()252,896
1,745

()112,693

()110,962
5,639
()45,397
-

()105,762
()1,192,165

()89,359

()1,239,618

986,239

1,582,915

61,361

58,309

()790,022
()4,140

()144,200

195,723
222,628

86,404
()226,348

النقد والنقد المعادل في بداية السنة

910,841

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  31جزءاً من هذه القوائم المالية.
5
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()58,309
()10,597

644,784

492,490

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

35,751
64,486
81,923
64,701

219,118

صافي النقد من أنشطة التمويل

9

دوالر أمريكي

()145,494

192,077

الزيادة في النقد والنقد المعادل
فروقات ترجمة عمالت أجنبية

2018

1,438,715

632,434
492,490
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إيضاحات حول القوائم المالية

 31كانون األول 2019
.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  2019من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  23آذار .2020
 2السياسات المحاسبية
 2,1أسس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية وفقاً 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 وعقود
العمالت اآلجلة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ القوائم المالية.

2,2

التغيرات في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية متفقة مع تلك التي اتبعت في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في

بتداء من  1كانون الثاني :2019
 31كانون األول  2018باستثناء قيام الشركة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت نافذة المفعول ا ً
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16اإليجارات

حل معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16اإليجارات بدالً من معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17عقود اإليجار وتفسير لجنة

تفسير معايير التقارير المالية الدولية رقم (" )4تحديد ما إذا كان االتفاق يحتوي على عقد إيجار وتفسيرات لجنة تفسير معايير
المحاسبة الدولية رقم ( )15عقود االيجار التشغيلية – الحوافز ورقم (" )27تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية

لعقود اإليجار" .يحدد المعيار المبادئ المتعلقة باالعتراف والقياس والعرض واالفصاح لإليجارات .ويتطلب المعيار من المستأجرين

االعتراف بمعظم عقود اإليجار وفقاً لنموذج موحد في قائمة المركز المالي.

إن االعتراف بعقود االيجار للمؤجرين بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16لم يتغير إلى حد كبير بالمقارنة مع متطلبات
معيار المحاسبة الدولي رقم ( .) 17سيستمر المؤجر في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود تشغيلية أو تمويلية باستخدام مبادئ
مماثلة لتلك المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)17وبالتالي ،لم يؤثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()16

على عقود اإليجار التي تكون فيها الشركة هي المؤجر.

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية للشركة.
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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 التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تؤثر على

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

الدولي رقم ( )12وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبية الغير مؤكدة .يجب على المنشأة

تحديد ما اذا كان يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدى أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.
المعايير الصادرة وغير نافذة المفعول

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض المعايير والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من قبل الشركة .إن

المعيار التاليي هو التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكون لتطبيقه ،عند سريان مفعوله ،أثر على المركز أو األداء المالي أو حول
إفصاحات القوائم المالية للشركة .سيتم تطبيق هذا المعيار عندما يصبح نافد المفعول.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)8تعريف الجوهري

أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )1عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي

رقم ( - )8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو "جوهري" ضمن المعايير كافة

وتوضيح جوانب معي نة من التعريف .ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو

إخفاءها ،تأثير بشكل معقول على الق اررات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك
القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية محددة حول المنشأة ".

من غير المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف ما هو "جوهري" أي أثر على القوائم المالية للشركة.
 2,3األسس والتقديرات

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

اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات وعرض اإللتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية .نظ اًر 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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التقرير السنوي ٢٠١٩

7

45

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 االعتماد على هذه المدخالت يتم اعتماد

درجة من التقديرات واالفتراضات لتحديد القيمة العادلة .تشمل هذه االفتراضات عوامل تخص المدخالت التي يتم االعتماد عليها
في تحديد القيمة العادلة كمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات األخرى .قد تؤثر التغيرات في االفتراضات 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 .إن حق االرجاع وخصم الكميات يؤدي إلى وجود سعر
متغير .يتم تقدير السعر المتغير عند بداية العقد.
حق االرجاع:

عندما يعطي العقد العميل الحق في ارجاع البضائع خالل فترة زمنية محددة ،تقوم بتقدير قيمة مردودات المبيعات المتوقعة

باستخدام طريقة المتوسط المرجح المحتملة.

وفًقا 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 وإدراجه في سعر البيع.

تحقق اإليرادات األخرى

تتحقق إيرادات أرباح األسهم عند نشوء حق الستالمها.
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.
المصاريف
يتم تحقق المصاريف وفقاً لمبدأ االستحقاق.
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:
−
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−

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.
ضريبة الدخل
تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقاً 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 االستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدت .تشمل كلفة العقارات
واآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة الستبدال أي من مكونات العقارات واآلالت والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية

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

يتم احتساب االستهالك باستخدام 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 اقتصادية

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 االستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقاً 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 والتكاليف 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

يتم قيد الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء المباشرة ،في حال عدم كونها موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .الحقاً لالعتراف المبدئي ،يتم قيد جميع الموجودات المالية إما بالقيمة العادلة أو
بالكلفة المطفأة ،كما يلي:

موجودات مالية بالقيمة العادلة

يشمل هذا البند أدوات الملكية والمشتقات المالية والتي يتم االعتراف بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،ويحق

للمنشأة تصنيف أدوات الملكية غير المحتفظ بها ألغراض المتاجرة ،باختيار ال يمكن التراجع عنه ،من خالل بنود الدخل الشامل

األخرى.

في حال تم اختيار تصنيف أدوات الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ،فإنه يتم قيد

التغير في القيمة العادلة في حساب خاص ضمن حقوق الملكية ،وعند التخلص منها يتم قيد األرباح أو الخسائر في حساب األرباح

المدورة مباشرة ،وال يتم قيدها في قائمة الدخل .ال تخضع هذه الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل

األخرى الختبار خسائر تدني في الموجودات المالية.

يتم قيد أرباح توزيعات األسهم من االستثمار في األوراق المالية في قائمة الدخل عند نشوء الحق في استالمها.
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موجودات مالية بالكلفة المطفأة
يشمل هذا البند أدوات الدين التي يتوافر بها الشرطين التاليين:
−

أن تكون أداة الدين متضمنة في نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بأدوات الدين لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية.

−

أن تتضمن الشروط التعاقدية ألداة الدين تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تمثل فقط دفعات أصل الدين والفوائد عليها.

وفي حال عدم توفر أحد الشرطين ،أو كليهما ،يتم تصنيف األداة المالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو

الخسائر  .كما يتوفر للشركة الخيار باعتماد تصنيف األداة المالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
حتى لو توفرت الشروط المذكورة في حال أن يقلل هذا التصنيف أي اعتراف غير ثابت أو غير مالئم.

الحقاً لالعتراف المبدئي ،يتم قيد أدوات الدين بالكلفة المطفأة (تشمل الذمم المدينة) ،باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،بعد تنزيل
خسائر التدني ،إن وجدت .تقوم الشركة بدراسة وجود أدلة على تدني القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية ،وفي حال وجود هذه
األدلة يتم احتساب وقيد مبلغ التدني في قائمة الدخل .يتم قيد إيرادات الفوائد من الموجودات المالية بالكلفة المطفأة في قائمة

الدخل.

استبعاد الموجودات المالية
يتم استبعاد الموجودات المالية عند انتهاء 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 وعوائد الملكية لملكية الموجودات المالية المحولة ،تستمر الشركة في تسجيل الموجودات

المالية.

تدني قيمة الموجودات المالية
بعد التطبيق لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما في  1كانون الثاني  2018يتم 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).

نتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (( ) 9األدوات المالية) تغيير المعالجة المحاسبية لتدني قيمة الموجودات المالية
للشركة من خالل استبدال المعالجة المحاسبية بنموذج الخسائر االئتمانية المتكبدة بنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.

قامت الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة من المعيار لتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على جميع أدوات الدين ،وحساب الخسائر

االئتمانية المتوقعة على كامل عمر أدوات الدين.
قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي المقابل المالي لبيع موجودات أو سداد مطلوبات وذلك من خالل عملية منظمة بين المشاركين في السوق في

تاريخ القياس .يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية بيع الموجودات او سداد المطلوبات إما في:
-

سوق رئيسي للموجودات أو المطلوبات.

-

أو في حال غياب السوق الرئيسي ،في سوق أكثر 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.

الش ــركة الوطني ــة لصناع ــة الكرت ــون
التقرير السنوي ٢٠١٩

11

49

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.
تقاص األدوات المالية

يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار 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.

الذمم المدينة
تظهر الذمم المدينة بقيمة الفواتير الصادرة للعمالء بعد تنزيل مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعه .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.
النقد والنقد المعادل

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

لها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل ،بعد تنزيل حسابات الجاري مدين القائمة ،إن وجدت.
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.
العمالت األجنبية
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يمثل الشيقل اإلسرائيلي عملة األساس للشركة .يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الشيقل اإلسرائيلي خالل
السنة إلى الشيقل اإلسرائيلي وفقاً 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 وفقاً 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 وفقاً 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 مضافاً إليه المعدل المرجح لعدد األسهم
العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
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1,017,230

-

-

-

-

1,017,230

77,159

-

-

-

940,071

دوالر أمريكي

أراضي

942,073

517,860

37,388

-

40,776

439,696

1,459,933

109,878

-

-

18,570

1,331,485

دوالر أمريكي

إنشاءات
ومباني

1,708,380

1,980,437

140,205

-

215,792

1,624,440

3,688,817

278,738

106,233

-

23,071

3,280,775

دوالر أمريكي

آالت
ومعدات

22,733

185,702

13,737

-

7,515

164,450

208,435

15,772

-

-

832

191,831

دوالر أمريكي

أثاث وأجهزة
مكتبية

136,305

226,165

16,492

()17,677

31,962

195,388

362,470

25,710

-

()17,677

56,098

298,339

دوالر أمريكي

آليات وسيارات

65,802

508,941

37,775

-

17,880

453,286

574,743

3,892,523

3,419,105

245,597

()17,677

313,925

2,877,260

7,311,628

43,021

106,233

()17,677

110,962
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تم خالل عام  2019تحميل مبلغ  277,158دوالر أمريكي من مصروف االستهالك إلى حساب كلفة المبيعات.

550,278

-

-

12,391

519,331

دوالر أمريكي

المجموع

6,561,832

دوالر أمريكي

لوازم
طباعة

بلغت قيمة العقارات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت مستخدمة في أعمال الشركة مبلغ  1,863,207دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2019

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2019

كما في  31كانون األول 2019

فروقات عملة

إستبعادات

اإلستهالك للسنة

كما في  1كانون الثاني 2019

اإلستهالك المتراكم

كما في  31كانون األول 2019

فروقات عملة

محول من مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح )5

إستبعادات

إضافات

كما في  1كانون الثاني 2019

الكلفة

2019

 .3عقارات وآالت ومعدات
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940,071

-

-

-

-

940,071

()71,708

-

1,011,779

دوالر أمريكي

أراضي

891,789

439,696

()32,347

32,498

439,545

1,331,485

88,469
()94,637

4,881

1,332,772

دوالر أمريكي

إنشاءات
ومباني

1,656,335

1,624,440

()120,272

99,215

1,645,497

3,280,775

1,275,979
()214,969

64,038

2,155,727

دوالر أمريكي

آالت
ومعدات

27,381

164,450

()12,295

6,848

169,897

191,831

()14,210

11,564

194,477

دوالر أمريكي

أثاث وأجهزة
مكتبية

102,951

195,388

()13,753

31,374

177,767

298,339

()22,704

1,437

319,606

دوالر أمريكي

آليات وسيارات

66,045

453,286

()33,963

16,722

470,527

519,331

()38,740

23,842

534,229

3,684,572

2,877,260

()212,630

186,657

2,903,233

6,561,832

1,364,448
()456,968

105,762
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تم خالل عام  2018تحميل مبلغ  143,919دوالر أمريكي من مصروف االستهالك إلى حساب كلفة المبيعات.

دوالر أمريكي

المجموع

5,548,590

دوالر أمريكي

لوازم
طباعة

بلغت قيمة العقارات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت مستخدمة في أعمال الشركة مبلغ  1,620,849دوالر أمريكي كما في  31كانون األول .2018

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2018

كما في  31كانون األول 2018

فروقات عملة

اإلستهالك للسنة

كما في  1كانون الثاني 2018

اإلستهالك المتراكم

كما في  31كانون األول 2018

محول من مشروع تحت التنفيذ (إيضاح )5
فروقات عملة

إضافات

كما في  1كانون الثاني 2018

الكلفة

2018

عقارات وآالت ومعدات (تابع)
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 .4موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

636,218

659,472

636,218

659,472

تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ما يلي:

أسهم مدرجة في بورصة فلسطين
أسهم مدرجة في بورصة عمان

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

626,283

648,837

636,218

659,472

10,635

9,935

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

رصيد بداية السنة

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

التغير في القيمة العادلة

()203,986
()126,477

()172,274

رصيد نهاية السنة

()330,463

()203,986

()31,712

تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل كما في  31كانون األول  2019أسهم بقيمة دفترية 485,755
دوالر أمريكي مرهونة لصالح بنك محلي كضمان مقابل تمويل ممنوح للشركة (إيضاح .)16

 .5مشاريع تحت التنفيذ
قد كانت الحركة على مشاريع تحت التنفيذ خالل السنة كما يلي:

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية السنة

106,233

282,574

المحول الى عقارات وآالت ومعدات (إيضاح *)3

()106,233

()1,364,448

رصيد نهاية السنة

-

106,233

-

اإلضافات

-

فروقات عملة

1,192,165

()4,058

* تم خالل عام  2019اإلنتهاء من تركيب قطع تكميلية لخط إنتاج ألواح كرتون معرج ،باإلضافة الى لوحة تحكم كهربائية
لماكنات الطباعة ،وعليه تم تحويله إلى حساب عقارات وآالت ومعدات.

 .6بضاعة
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روالت كرتون خام

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

371,339

142,884

مواد مساعدة في اإلنتاج

50,763

58,840

قطع غيار ومواد صيانة

36,955

195,916

بضاعة جاهزة للبيع
ألواح كرتون

39,406

مخصص بضاعة تالفة ومتقادمة

258,421
196,838
37,704

694,379

694,687

640,056

579,167

()54,323

()115,520

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص البضاعة التالفة والمتقادمة خالل عامي  2019و:2018

رصيد بداية السنة

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

115,520

43,160

بضاعة متلفة خالل السنة

()68,498

()3,623

رصيد نهاية السنة

54,323

115,520

-

إضافات خالل السنة

7,301

فروقات عملة

81,923

()5,940

 .7ذمم مدينة

ذمم العمالء

شيكات برسم التحصيل

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2,485,118

2,170,617

3,481,093

2,905,922

995,975

مخصص خسائر إئتمانية متوقعة

735,305

()1,707,897

()1,525,711

1,773,196

1,380,211
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فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص خسائر إئتمانية متوقعة خالل عامي  2019و:2018
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية السنة

1,525,711

1,214,111

تعديالت أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9

-

361,128

1,525,711
إضافات خالل السنة

1,575,239

فروقات عملة

55,199

126,987

64,486

()114,014

رصيد نهاية السنة

1,707,897

1,525,711

 .8موجودات متداولة أخرى

دفعات مقدمة لموردين

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

436,222

323,323

35,333

32,652

صافي دفعات مقدمة لدائرة ضريبة الدخل (إيضاح )14

51,914

مستحق من ضريبة القيمة المضافة

22,550

تأمينات نقدية

10,499

تأمينات مستردة

21,618

ألواح خشبية

10,744

مصاريف مدفوعة مقدماً
أخرى

34,116

مخصص تدني موجودات متداولة أخرى

71,229

194,420
88,479
35,485
16,768
17,046

622,996

779,402

622,996

717,081

-

()62,321
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فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص تدني موجودات متداولة أخرى خالل عام :2019
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

رصيد بداية السنة

62,321

-

إضافات خالل السنة

-

64,701

موجودات متداولة أخرى متلفة خالل السنة
فروقات عملة

()62,321
-

رصيد نهاية السنة

-

()2,380
62,321

 .9نقد وأرصدة لدى البنوك
ألغراض قائمة التدفقات النقدية  ،يتألف النقد وأرصدة لدى البنوك كما في  31كانون األول  2019و 2018من اآلتي:

نقد في الصندوق

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

8,820

8,497

حسابات جارية لدى البنوك

947,418

483,993

نقد مقيد السحب *

()45,397

-

956,238
910,841

492,490
492,490

* يمثل النقد مقيد السحب تأمينات نقدية لدى البنوك كضمان مقابل عقود عمالت آجلة.
 .10رأس المال المدفوع
يتألف رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع كما في  31كانون األول  2019و 2018من  5مليون سهماً عادياً 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.
 .12مخصص تعويض نهاية الخدمة

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

2019

دوالر أمريكي

192,580
33,042
()31,069
15,869
210,422

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

2018

دوالر أمريكي

224,242
35,751
()52,122
()15,291
192,580

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.
 .13ذمم دائنة

ذمم موردين

شيكات اجلة

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

496,944

430,573

577,651

578,736

80,707

148,163
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 .14ضريبة الدخل
فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على رصيد (الدفعات المقدمة لدائرة ضريبة الدخل) مخصص ضريبة الدخل:

رصيد بداية السنة

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

()71,229

()41,417

-

()51,111

إضافات خالل السنة

24,384

فروقات عملة

()5,069

4,186

()51,914

()71,229

دفعات خالل السنة

رصيد نهاية السنة (إيضاح )8
فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

17,113

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الربح (الخسارة) المحاسبية قبل ضريبة الدخل

309,618

()145,494

إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل

()156,882

()58,309

الربح الضريبي

162,559

42,787

الضريبة وفق معدل ضريبة الدخل القانوني

24,384

6,418

مخصص الضريبة المكون

24,384

17,113

9,823

مصروفات غير مقبولة ضريبياً

246,590

توصلت الشركة الى مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها لعام  .2017قامت الشركة بتقديم اإلق اررات الضريبية

عن عام  ،2018ويتابع المستشار الضريبي للشركة إجراء التسويات النهائية مع الدوائر الضريبية.
 .15مطلوبات متداولة أخرى

2019

دوالر أمريكي

124,464
48,994
48,787
14,057
-

توزيعات ارباح مستحقة
مصاريف مستحقة
عقود عمالت آجلة
مخصص إجازات مستحقة
أخرى

236,302

2018

دوالر أمريكي

128,604
39,449
12,250
1,034
181,337
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 .16قروض وتمويالت

قروض طويل األجل

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1,318,516

أقساط قروض تستحق خالل عام وتمويالت مرابحة

460,616

1,779,132

1,308,777

274,138

1,582,915

وقعت الشركة خالل عام  2018اتفاقية قرض طويل األجل مع بنك إقليمي بمبلغ  1,500,000دوالر بهدف تمويل شراء خط

إنتاج الواح كرتون معرج .يستحق على هذا القرض 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 تم 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  485,755دوالر أمريكي (إيضاح .)4

فيما يلي جدول استحقاق رصيد القروض والتمويالت:
ما يستحق خالل عام

ما يستحق بعد عام

460,616

2020

2021

375,000

2023

375,000

2022

375,000

2024

193,516
1,779,132

 .17المبيعات
2019

علب وصفائح كرتون وروالت أثاث
أخرى

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

3,809,236
()56,551

4,230,761
()113,094

3,772,329
36,907

مرتجعات وخصم على المبيعات

2018

3,752,685

4,201,367
29,394

4,117,667

يتم تحقق اإليرادات عند نقطة معينة من الزمن كما تتحقق جميع اإليرادات في فلسطين.
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 .18كلفة المبيعات
2019

كلفة اإلنتاج:
مواد
أجور
تكاليف صناعية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2,185,325
238,008
367,049

2,598,620
257,758
356,757

2,790,382
258,321
()195,916

بضاعة جاهزة في بداية السنة
بضاعة جاهزة في نهاية السنة

كلفة المبيعات

2018

2,852,787

3,213,135
452,970
()258,421
3,407,684

 .19مصاريف بيع وتوزيع
2019

دوالر أمريكي

74,041
68,289
45,557
25,524
7,660

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

221,071

2018

دوالر أمريكي

74,727
65,922
58,694
31,374
7,998

238,715

 .20مصاريف إدارية وعامة
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

214,206

209,403

41,723

27,869

مصاريف ومكافآت مجلس اإلدارة

21,171

18,693

رسوم ورخص واشتراكات

17,732

12,162

16,796

18,761

14,702

12,346

13,286

14,600

11,243

11,364

9,410

8,504

4,426

7,235

2,650

2,741

21,885

34,540

389,230

378,218

الرواتب واألجور ومنافع الموظفين
أتعاب مهنية وإستشارية

خدمات عامة
مصاريف تنقل وسفريات
تأمين
استهالك عقارات وآالت ومعدات
بريد وهاتف وإنترنت
ضيافة
قرطاسية
أخرى
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 .21أرباح محفظة موجودات مالية

توزيعات أرباح للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

61,361

58,309

61,361

58,309

( .22إيرادات) مصاريف أخرى ،بالصافي

فروقات عمالت أجنبية

خسارة عقود عمالت آجلة

2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

()157,264

51,851

()5,639

-

-

64,701

47,281

أرباح بيع ممتلكات واالت ومعدات

مخصص بضاعة تالفة ومتقادمة (إيضاح )6

-

مخصص تدني موجودات متداولة أخرى (إيضاح )8
مصاريف إعادة ترتيب أالت ومعدات المصنع

81,923
19,859

()115,622

218,334

 .23الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة
لقد كانت الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنتين لعامي  31كانون األول  2019و 2018على التوالي كما يلي:
2019

دوالر أمريكي

285,234

ربح (خسارة) السنة

2018

دوالر أمريكي

()162,607

المعدل المرجح لعدد األسهم المكتتب بها

5,000,000

5,000,000

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح (خسارة) السنة

0,0570

()0,0325

 .24معامالت مع جهات ذات عالقة
يمثل هذا البند األرصدة والمعامالت مع الجهات ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة

العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها .يتم إعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة باألرصدة
والمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الشركة.

تشمل قائمة المركز المالي األرصدة التالية مع جهات ذات عالقة:

ذمم مدينة
ذمم دائنة

طبيعة العالقة

شركات شقيقة
شركات شقيقة

2019

دوالر أمريكي

52,307
-

2018

دوالر أمريكي

47,761
9,157
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تشمل قائمة الدخل المعامالت التالية مع جهات ذات عالقة:
2019

2018

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

مبيعات

شركات شقيقة

465,388

519,576

مشتريات

شركات شقيقة

49,745

203,435

مصروفات:

تعويضات اإلدارة العليا:

رواتب ومكافآت اإلدارة العليا

80,785

58,333

تعويض نهاية الخدمة

5,635

2,986

مصاريف ومكافآت مجلس اإلدارة

21,171

18,693

باإلضافة إلى ذلك ،تم منح الشركة قرض طويل األجل مقابل كفالة شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي المساهمة العامة (الشركة
األم) (إيضاح .)16

 .25قياس القيمة العادلة
يمثل الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة .فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة

العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات والمطلوبات كما في  31كانون األول :2019

قياس القيمة العادلة باستخدام

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

 31كانون األول 2019

أسعار التداول في

معطيات يمكن

معطيات ال يمكن

اسواق مالية نشطة

مالحظتها

مالحظتها

المجموع

(المستوى األول)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

636,218

636,218

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي
-

-

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة:

عقود عملة آجلة

 31كانون األول 2019

48,787

48,787

-

-

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

 31كانون األول 2018

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

659,472

659,472

-

-

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

الثالث.

25
الش ــركة الوطني ــة لصناع ــة الكرت ــون
التقرير السنوي ٢٠١٩

63

 .26القيمة العادلة لألدوات المالية
تتألف األدوات المالية من موجودات ومطلوبات مالية .تتكون الموجودات المالية من الذمم المدينة موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل وبعض الموجودات المتداولة األخرى والنقد والنقد المعادل .تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة

والقروض والتمويالت 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 وفقاً 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.
 .27إدارة المخاطر
إن المخاطر األساسية الناجمة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر التغير في أسعار

العمالت األجنبية ومخاطر التغير في أسعار األسهم .يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة ،والموافقة على ،سياسات إدارة هذه
المخاطر والتي تتلخص كما يلي:

مخاطر االئتمان
تقوم الشركة ببيع منتجاتها لعدد من العمالء يمثل أكبر عشرة منهم ما نسبته  %14من الذمم المدينة التجارية كما في  31كانون

األول  .2019إن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة لمخاطر االئتمان هو مبلغ الذمم المدينة المبينة في إيضاح رقم (.)7

بالنسبة لمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى التي تشمل بعض 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  2019و 2018حسب فترة

االستحقاق:

 31كانون األول 2019
قروض وتمويالت
ذمم دائنة
مطلوبات أخرى
 31كانون األول 2018
قروض وتمويالت
ذمم دائنة
مطلوبات أخرى

تحت
الطلب

أقل
من  3أشهر

12 – 3
شهر

5–1
سنوات

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

1,486,723
-

2,021,711
577,651
173,458

524,587
124,671
649,258
450,956
169,087
620,043

479,209
53,064
532,273
280,769
109,550
390,319

55,779
48,787

1,486,723

104,566

1,451,145
1,451,145

18,230
18,230

2,772,820

1,731,914
578,736
169,087
2,479,737

مخاطر التغير في أسعار العمالت األجنبية
فيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في سعر صرف الشيقل اإلسرائيلي والذي يمثل عملة األساس للشركة مقابل

العمالت األجنبية على قائمة الدخل وحقوق الملكية ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في

أسعار صرف العمالت األجنبية مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

الزيادة في سعر صرف

الشيقل اإلسرائيلي مقابل

األثر على

األرباح والخسائر

حقوق الملكية

%

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الدوالر األمريكي

2019

دوالر أمريكي

2018

دوالر أمريكي

5
5

88,957
79,146

األثر على

249,001
241,063
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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

2019

10

أسهم مدرجة بورصة فلسطين

10

أسهم مدرجة بورصة عمان
2018

10

أسهم مدرجة بورصة فلسطين

10

أسهم مدرجة بورصة عمان

الملكية

62,628

994

64,884
1,063

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 وإجراء 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

 5,717,720دوالر أمريكي كما في  31كانون األول  2019مقابل  5,083,658دوالر أمريكي كما في  31كانون األول
.2018

 .28التزامات محتملة
تظهر الشركة كمدعى عليها في عدة قضايا مقامة ضدها بمبلغ  385,848دوالر أمريكي ،وفي رأي المستشار القانوني للشركة
وبناء على كتاب
أن هذه القضايا تتضمن مبالغات كبيرة ،كما انها ال تستند إلى أي أساس قانوني سليم ،تعتقد إدارة الشركة
ً
المستشار القانوني بأنه لن يترتب على الشركة أية التزامات جوهرية باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهتها.
قامت الشركة بإصدار كفالة بنكية لصالح بورصة فلسطين بمبلغ  10,000دوالر أمريكي.
 .29تركز 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.
 .30أرقام المقارنة

تم إعادة تبويب بعض إيضاحات القوائم المالية كما في  31كانون األول  2018لتتناسب مع عرض القوائم المالية للفترة الحالية.

إن هذه التبويبات ال تؤثر على أرباح السنوات السابقة أو حقوق الملكية.
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 .31أحداث الحقة
الحقا لتاريخ القوائم المالية ،ونتيجة استمرار تأثير فيروس كورونا ) (COVID 19على االقتصاد العالمي وقطاعات األعمال المختلفة
وما رافق ذلك من قيود وإجراءات فرضتها الحكومة الفلسطينية ودول الجوار وبقية دول العالم ،فإنه من الممكن أن تتأثر أنشطة
الشركة التشغيلية بالتطورات العالمية والتي تؤثر حالياً على أسواق السلع بمختلف أنواعها وسلسلة االمداد لمختلف المواد والبضائع .
ال يزال م دى وفترة هذه اآلثار غير واضح ويعتمد على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الحالي،
وبالتالي لم تتمكن الشركة من تقدير حجم األثر المحتمل بتاريخ اعتماد القوائم المالية .علماً بأنه قد يكون لهذه التطورات أثر على
النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي للشركة.
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