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رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة

السيد /مهدي حياتي المصري
ممثال ً عن شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي
رئيس مجلس اإلدارة

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

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

السيد /أمجد عبد الحميد أبونبعة
ممثال ً عن شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي
عضو مجلس إدارة
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السيد /فادي عدلي جمعة
ممثال ً عن شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي
عضو مجلس إدارة

السيد /سامح مؤيد عطعوط
ممثال ً عن شركة مصانع الزيوت النباتية
عضو مجلس إدارة

السيد /محمد بشار سعدي الصيفي
ممثال ّ عن نفسه

عضو مجلس إدارة

مدقق الحسابات الخارجي
ارنست ويونغ
عمارة باديكو هاوس ،الطابق السابع
ص.ب 1372
رام هللا
هاتف022421011 :

المدير العام
السيد /عبد الناصر دويكات

المدقق الداخلي
السيد /غسان ابو زهرة

المستشار القانوين
مكتب المحامي هيثم الزعبي
شارع غرناطة ،عمارة الدبس ،الطابق
األول
ص.ب  79نابلس
هاتف092388388 :
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رسالة رئيس مجلــس اإلدارة

األخوات واإلخوة المساهمون األفاضل،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يسـرين وباألصالـ ِة عـن نفسـي واإلنابـة عـن زملايئ أعضـاء
ـب
مجل ِ
ـس إدارة الشـركة الوطنية لصناعـ ِة الكرتـون ،أن أرح َ
بكم يف اإلجتماع السنوي لهيئتِكم العامة ،لنقد َم لكم شرحا ً
ِ
حـول وض ِـع الشـركة ،وتقاريرِهـا الماليـ ِة واإلداريـة وغيرِهـا من
ـتقبل شـركتِنا الغـ ّراء ،التـي نتطل ُـع
ـائل التـي ته ّـم مس
َ
المس ِ
ً
َ
خلال الفتـر ِة القادمـة.
ـازات نوعيـة
جميعـا ً أن
تحقق انج ٍ
َ

السيد/مهدي حياتي المصري

ل ــم يكن الع ــام الماض ــي س ــهال ً عل ــى اإلقتص ــاد الوطن ــي،
فجائح ــة كورون ــا ترك ــت آث ــارا ً بالغ ــة عل ــى ش ــتى القطاع ــات
الفلس ــطينية م ــن حي ــث تعط ــل ج ــزء كبي ــر منه ــا أو توقفه ــا
عــن العمــل بســبب اإلغالقــات المتكــررة ،ممــا إنعكــس ســلبا ً
علــى واقــع شــركتنا ،فإضافــة اىل الجائحــة فقــد شــهد قطــاع
التعبئ ــة والتغلي ــف تحدي ــات وتقلب ــات أخ ــرى خ ــال الع ــام
 2020أهمه ــا المنافس ــة القو ي ــة وإغ ــراق الس ــوق م ــن دول
الجــوار ،كل ذلــك لــم يمنعنــا مــن تحقيــق إنجــازات ونجاحــات
جدي ــرة بالذك ــر ،فق ــد بلغ ــت مبيع ـ ُ
ـات الش ــركة مع نهاي ـ ِة ع ــام
 2020مبلــغ وقــدره  4,876,184دوالر أمريكــي مقارنــة مــع
ـكل بذلك ارتفاعـا ً
 3,752,685دوالر خــال العــام  2019لتشـ َ
بنســب ِة  %29.94و ُيعــزى هــذا اإلرتفــاع يف مبيعــات الشــركة
إىل رف ــع كف ــاءة الطواق ــم الفني ــة واإلداري ــة للش ــركة وتعزي ــز
إدارة العالق ــة م ــع زبائ ــن الش ــركة الرئيس ــيين.
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ـال ،2019
كم ــا بلغ دخ ــل الش ــرك ِة التش ــغيلي لعامِ  2020ما قيم ُت ــه  1,084,803دوالرا مقارنـ ـ ًة م ــع  289,597دوال ًرا خ ـ َ
ـاج أل ــواح الكرت ــون ،واإلدارة
َ
ليشكل نموا ً بنسبة  %275والس ـ ُ
ـبب الرئي ــس لذلك النم ــو ،يعو ُد للتش ــغيل الكف ــؤ لخ ـ ِّـط انت ـ ٍ
َ
ـل الكلف ِة للمــوا ّد المصنعــة ،وإدار ِة العالقـ ِة مــع مــوردي الشــركة
ـ
ي
وتقل
ـاج
ـ
ت
اإلن
ـات
ـ
خ
م
ـة
ـ
ف
وكا
ـدات
ـ
ي
التور
ـلة
ـ
س
لسل
ـيدة
الرشـ
ِ
دْ
ُ
ِ
اإلس ــتراتيجيين.
توجــد لــدى الشــركة خطــط مســتقبلية طموحــة لتطويــر خطــوط اإلنتــاج والتــي إبتدأتهــا يف العــام  2018مــن خــال إدخــال خــط
إنتــاج ألــواح جديــد ،مــا ســينعكس علــى توســيع ســلة منتجــات الشــركة وتعزيــز مكانتهــا الســوقية يف الســوق الفلســطينية.
إن صمــود الشــركة أمــام جائحــة كورونــا التــي إجتاحــت العالــم وكان لهــا تأثيــر مريــر علــى الســوق الفلســطيني ،يــأيت بفضــل
التخطي ــط اإلس ــتراتيجي المبك ــر للجائح ــة واإلج ــراءات اإلحترازي ــة وإتب ــاع الخط ــط الحكيم ــة يف سالس ــل اإلم ــداد والتش ــغيل
وكفــاءة اإلنتــاج وزيــادة اإليــرادات مــا ســاهم يف تقليــل أثــر هــذه الجائحــة علــى نتائــج أعمــال الشــركة حيــث إســتطعنا تحقيــق
نجــاح كبيــر للشــركة وتعزيــز أدائهــا المــايل يف العــام .2020
األخوات واالخوة المساهمون،

بلغ صايف
أرباح الشركة لعامِ  2020بعد الضريبة ،ما قيمتُه  804,308دوالراً ،مقارن ًة مع  285,534 دوالرا ً لعام .2019
ِ

ُ
ُ
ُ
ربح السنة  0.1610دوالر أمريكي مقارنة مع  0.057دوالر لعامِ .2019
وقد بلغت الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ِ

خالل .2019
وبلغت نسب ُة العائ ِد على اإلستثمار ِ  %10.32مقارن ًة مع ما نسبتُه %5.61
َ

ويف الختــام ،إن حجــم األعبــاء والمســؤوليات الواقعــة علــى عاتقنــا ،لتشــكل بالنســبة لنــا حافــزا لمزيــد مــن العطــاء ،يف ســبيل
تحقي ــق األه ــداف المنش ــودة ،والحف ــاظ عل ــى حق ــوق مس ــاهمينا ،وتعزي ــز مؤش ــرات األداء ،األم ــر ال ــذي س ــنواصل اإلضط ــاع
بــه كالمعتــاد أســوة بمــا دأبنــا علــى القيــام بــه علــى مــدار ســنوات.
كلنــا أمــل أن نلتقــي العــام المقبــل ،وقــد حققنــا وكل واحــد منكــم مزيــدا ً مــن النجــاح ،متمنيـا ً لــكل واحــد منكــم الســامة وأن
يحقــق أمانيــه علــى شــتى الصعــد ،والســام عليكــم ورحمــة هللا وبركاتــه.
مهدي حيايت المصري
رئيـس مجلــس االدارة

حول الشركة
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لمحة تاريخية
تعتبر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون من أوائل الشركات الفلسطينية التي عملت يف مجال التعبئة
والتغليف ،حيث تأسست عام 1989م كشركة مساهمة خاصة بمبادرة من مجموعة من رجال األعمال
الفلسطينيين برأسمال بلغ  600ألف دينار أردين ،ويف عام 1993م تحولت اىل شركة مساهمة عامة من
جدد ليرتفع رأسمال الشركة اىل  5ماليين دوالر أمريكي مما كان له األثر
خالل إستقطاب رؤوس أموال ّ
الكبير والملحوظ يف إتساع رقعة أعمالها وتطوير أدائها يف السوق الفلسطيني لتصبح من كبرى الشركات
الرائدة يف هذا المجال.
تمارس الشركة أعمالها وأنشطتها من خالل مركزها الرئيسي الواقع يف المنطقة الصناعية الشرقية من
مدينة نابلس ،حيث تعمل على انتاج العلب الكرتونية المغلقة والمفتوحة المطبوع منها والسادة وتصنيع
ً
عالوة على تصنيع أطباق /ألواح الكرتون من خالل قيامها يف بداية العام  2019بإضافة خط
روالت األثاث،
ً
انتاج ألواح الكرتون وهو األحدث تقنيا على مستوى فلسطين والدول المجاورة والذي يقوم بتصنيع األطباق
الكرتونية التي كانت الشركة سابقا ً تقوم بإستيرادها من الخارج ،حيث انها تقوم بجميع ما ذكر ضمن أعلى
وأحدث معايير ومقاييس الجودة المحلية واالقليمية والعالمية ،كما تعمل الوطنية للكرتون على تلبية
جميع متطلبات القطاعات اإلقتصادية والصناعية والزراعية والخدماتية المختلفة يف فلسطين من هذه
المنتجات ،ومن الجدير ذكره أن الشركة حاصلة على شهادة نظام إدارة الجودة العالمي ()ISO9001:2015
وهذا ما يجعلها يف مقدمة الشركات الفلسطينية العاملة يف مجال التعبئة والتغليف ،كما تتمتع الشركة
بقدرة استيعابية كبرى لتحمل المخاطر المحيطة ،ولديها مجموعة مميزة من الكوادر الوظيفية التي يبلغ
عددها حوايل  56موظف وموظفة من حملة الشهادات العلمية ومن ذوي القدرات والمؤهالت والمهارات
العملية والفنية بما ينسجم مع خطط التطور والر يقّ يف الشركة.

الرؤية

رواد صناعة الكرتون يف فلسطين.

الرسالة

المساهمة الفاعلة يف تطوير قطاع التعبئة والتغليف
بشكل عام وصناعة الكرتون بشكل خاص ورفد السوق
الفلسطيني بمنتجات وطنية تلبي متطلبات القطاعات
اإلقتصادية الفلسطينية سواء كانت خدماتية أو صناعية أو
زراعية ضمن أعلى معايير الجودة المحلية والعالمية بما
يعود بالنفع على زبائننا ومساهمينا ذوي العالقة.

القيم
gالمصداقية :الوفاء بما نلتزم به ركن أساسي يميز
تعامالتنا مع الغير.
gالجودة :رضى المتعاملين معنا ركيزة أساسية لعطائنا
المتميز من خالل التحسين المستمر لجودة منتجاتنا.
gالنزاهة والشفافية :الوضوح يف جميع قراراتنا
وتعامالتنا وتقاريرنا قاعدة مهمة ألداء عملنا.

gاإلستمرارية والنم ّو :المحافظة على أصولنا وتنميتها
أداة أساسية لتعزيز إمكانياتنا.
gاإلستقامة :األمانة إلتزام أساسي يف تأدية كافة
أعمالنا بمهنية عالية.
gاالهتمام بالعنصر البشري :العاملون لدينا أهم
مواردنا ونسعى لنوفر لهم بيئة عمل داعمة ومحفزة
ومعززة للتعلّم واإلبداع والنمو الوظيفي والشخصي
المستمر.
gالمسؤولية االجتماعية :التواصل والتفاعل المستمر
مع مجتمعنا عنصر أساسي يف سعينا لتحقيق
أهدافنا.
gالمسؤولية البيئية :تسعى الشركة إلدخال وتطبيق
مصادر بديلة للطاقة من أجل ترشيد اإلستهالك.

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
التقرير السنوي 2020

10

التوجهات اإلستراتيجية

تناغم ـا ً وانســجاما ً مــع رؤيــة الشــركة ورســالتها والتــي
تتمحــور حــول تنمية قطــاع التعبئــة والتغليــف يف فلســطين
واالســتثمار فيــه وانطالق ـا ً مــن حرصها علــى القيــم التــي
تؤمــن بهــا فإنهــا تســعى لتحقيــق مايلــي:
1 .توسيع ســلة منتجــات الشــركة مــن منتجــات التعبئــة
والتغليــف والتــي تلبــي متطلبات الســوق الفلســطيني.
2 .تطويــر خطــوط اإلنتــاج والمنتجــات الحاليــة بمــا
ينســجممع المعاييــر المحليــة واإلقليميــة والعالميــة.
3 .موا كبــة التطــور التكنولوجــي يف مجال صناعــة التعبئــة
والتغليــف بشــكل عــام وصناعــة الكرتــون بشــكل خــاص.
4 .خلــق منتــج فلســطيني وطنــي منافــس للمنتجــات
المســتوردة.
5 .القيــام بمســؤولية الشــركة اإلجتماعية مــن خــال خلــق
وظائــف جديــدة.
6 .تنمية حقوق مساهمي الشركة.
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الوضع التنافسي
بالرغم من العديد من التحديات التي واجهت الشركة يف
ظل المؤثرات والتطورات الخارجية والتقلبات المستمرة يف
السوق الفلسطيني الناتجة عن عدم االستقرار يف األوضاع
السياسية واإلقتصادية وكذلك التبعية القصرية لإلقتصاد
اإلسرائيلي وعمليات اإلغراق الكبيرة والمنافسة الشديدة
يف قطاع التعبئة والتغليف يف السوق الفلسطيني ،إال ّ أن
ذلك لم يضعف من عزيمة الشركة وإرادتها ،حيث تمكنت
من مواجهتها وقررت السير قدما ً يف خططها التطويرية
والتوسعية إليمانها الراسخ بأهميتها يف تطوير مجال
التعبئة والتغليف يف فلسطين وما لهذا القطاع من أهمية
يف دعم وتعزيز القطاعات الفلسطينية األخرى.
ون ــدرج فيم ــا يل ــي أه ــم التحدي ــات والصعوب ــات الت ــي
واجه ــت الش ــركة يف ظ ــل التقلب ــات والتغي ــرات اإلقتصادي ــة

الت ــي أث ــرت بش ــكل كبي ــر وبال ــغ عل ــى مختل ــف القطاع ــات
ونخ ــص بالذكر هن ــا قط ــاع التعبئ ــة والتغلي ــف:
1 .المنتجات اإلسرائيلية هي المنافس الرئيسي لمنتجات
الشركة.
2 .دخول العدي ــد م ــن المنافس ــين يف ه ــذا القط ــاع م ــن
ال ــدول العربي ــة المجاورة مس ــتفيدين م ــن أس ــعار
ص ــرف العم ــات األجنبي ــة مقاب ــل الش ــيكل.
3 .لج ــوء بع ــض الش ــركات يف فلس ــطين اىل البح ــث
ع ــن البدائ ــل األق ــل س ــعرا ً بغ ــض النظ ــر ع ــن الج ــودة
والخدم ــة المقدم ــة.

تطوير األعمال
قامت اإلدارة التنفيذية للشركة يف العام  2020بتنفيذ
العديد من الدراسات الهادفة اىل عمليات تطوير سوا ًء على
صعيد البنية التحتية للشركة ،أو خطوط اإلنتاج والمنتجات
أو أساليب وطرق العمل جنبا ً إىل جنب مع تطوير خبرة
وأداء العاملين على خطوط اإلنتاج المختلفة من خالل توفير
مدربين مختصين أو تدريب العاملين لدى شركات خارجية
تعمل يف ذات المجال وإلحاقهم ببرامج تدريبية لصقلهم
بالمهارات والخبرات الفنية التي تدعم مسيرة التطوير
يف الشركة ،ومن جانب آخر فإنه جاري العمل على إجراء
عمليات توسعة لمناطق اإلنتاج والمستودعات بشكل
يخدم التوجهات اإلستراتيجية للشركة ورؤيتها المستقبلية.
كما ودأبت الشركة وبفضل مجموعة من مهندسيها ذوي
الخبرة والكفاءة على رفع مستويات اإلنتاجية من خالل
عمليات تطويرية وتأهيلية تمت على المعدات وخطوط

اإلنتاج الموجودة يف الشركة مما كان لها األثر الكبير
والفعال يف زيادة القدرة التنافسية ورفع مستويات الجودة
ّ
للمنتجات النهائية وصوال ً اىل مستويات تحظى بثقة عالية
من قبل الزبائن الباحثين عن مستويات مرتفعة يف جودة
مواد التعبئة والتغليف لمنتجاتهم ،إضافة إىل حرصها
المستمر على تطوير كادرها البشري بإعتباره رأسمالها
الرئيسي من خالل إلحاقهم بشكل دوري ببرامج ودورات
تدريبية تعزز من قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية.
أما على مستوى تطوير األنظمة والسياسات الداخلية ،فإن
ّ
الشركة متمثلة بمجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية تعمل
بشكل دؤوب على تطوير األنظمة والسياسات الداخلية
وإجراءات العمل بشكل يتناسب ومقتضيات العمل
ولتحقيق التناغم واالنسجام المستمر ما بين عمليات
التطوير واألنظمة والسياسات المعمول بها.
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اإلستثمارات
لقد تركزت نشاطات الشركة الوطنية لصناعة الكرتون على
العمل يف مجال التعبئة والتغليف بشكل عام وصناعة
األلواح والعلب الكرتونية من الكرتون المع ّرج بشكل خاص،
وانسجاما ً مع مجال عملها حاكت سياساتها اإلستثمارية
والتي عززت من خاللها هويتها الفلسطينية كشركة
مساهمة عامة تعمل يف هذه المنطقة والتي تتطلب
وضعا ً خاصا ً لما فيها من مخاطر إستثمارية ،حيث عمدت
الشركة عند وضع خططها اإلستراتيجية والسنوية اىل
إستخدام معايير اختيار تفصيلية لتحقيق العوائد المجدية
والمستقرة على المدى البعيد وذلك من خالل تحديد
متعمقة
الفرص اإلستثمارية بعد إعداد دراسات جدوى
ّ
مع  األخذ بعين اإلعتبار حجم المخاطر اإلستثمارية التي قد
تطرأ على السوق العالمي بشكل عام والسوق الفلسطيني

بشكل خاص ،وتتلخص هذه االستثمارات فيما يلي:
1 .اإلستثمار يف خطوط اإلنتاج الموجودة واستغاللها
بالشكل األمثل سعيا ً منها لموا كبة التطورات
الحاصلة.
2 .ادخال خطوط إنتاج جديدة لتنويع سلة منتجات
الشركة وموا كبة التطورات التكنولوجية التي تطرأ
على قطاع التعبئة والتغليف.
3 .تطوير البنية التحتية بشكل يضمن مالءمتها لمتطلبات
هذه الصناعة وتهيئتها إلستيعاب خطوط انتاج جديدة.
4 .اإلستثمار يف محفظة اوراق مالية.

أثر جائحة (فيروس كورونا) على أعمال الشركة
شهدت فلسطين وما تزال تشهد كبقية دول العالم
إنتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19والذي
ظهر ألول مرة يف جمهورية الصين الشعبية يف شهر كانون
األول ديسمبر من العام   ،2019وما زال الوباء يف مرحلة
اإلنتشار المتسارع خصوصا ً انه ليس هناك عالج فعال له
حتى اللحظة ولم يثبت لغاية اآلن مدى فعالية اللقاح لهذا
الفيروس يف ظل ظهور الساللة الثانية للفيروس ،وما ترتب
على ذلك من إتخاذ مجموعة   من اإلجراءات اإلحترازية
للسيطرة عليه   والحد من إنتشاره من خالل إعالن حالة
الطوارئ يف كافة األراضي الفلسطينية يف األسبوع األول
من شهر آذار 2020 /وإغالق لكافة القطاعات اإلقتصادية
والصناعية والحيوية يف فلسطين بشكل دوري ومستمر
حتى اللحظة .حيث كان لذلك األمر أثر ملحوظ جدا ً على
نتائج أعمال الدوائر يف الشركة خالل العام .2020
وبالرغم من ما تم إعداده من خطط طوارئ يف الشركة
ساهمت إىل ح ٍد ما يف التقليل من أثر الجائحة ،إال أنها
أثرت بشكل ملحوظ على العمليات التشغيلية للشركة
الداخلية والخارجية ،فعلى الصعيد الداخلي تمحور أثرها
يف تدين الطاقة اإلنتاجية للعاملين تبعا ً لألثر النفسي
السلبي للفيروس ،كما تأثرت عمليات إعداد الخطط بحالة

عدم اليقين يف المستقبل القريب وذلك بسبب التغييرات
واإلجراءات العديدة غير الثابتة التي كان يتم فرضها تبعا ً
للحالة الوبائية يف كل منطقة ،وعلى صعيد العمليات
اللوجستية يف الشركة  فقد كان للجائحة تأثير ملحوظ على
ذلك من حيث عرقلة عملية نقل وتوصيل العاملين من
واىل الشركة والذي بدوره أثر على كفاءة العمليات اإلنتاجية
والتشغيلية ،وعلى الصعيد الخارجي وبما يخص عملية
سلسة اإلمداد والتوريد فقد أثرث الجائحة بشكل كبير
على تأخر تصنيع وتوريد المواد الخام وخاصة المشتريات
الخارجية يف ظل اإلغالق العالمي ،إرتفاع أسعار المواد
الخام مع قلة العرض وازدياد الطلب ،إرتفاع أسعار الشحن
والنقل على مستوى العالم مما أثر على تكاليف المنتج،
وعرقلة عملية توصيل البضائع لزبائن الشركة ،أما على
صعيد إيرادات الشركة فقد تأثرت بشكل واضح يف ظل
إنخفاض مسحوبيات الزبائن من الكرتون نظرا ً لتزعزع
الوضع اإلقتصادي واإلغالق المستمر بين المدن وإغالق
بعض القطاعات ونخص بالذكر قطاع المناجر (األثاث)
والمطاعم باإلضافة اىل التأثير على السيولة النقدية للشركة
وخاصة مع رجوع العديد من الشيكات المحصلة من
عمالئها وعدم توفر السيولة النقدية الكافية لديها.
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مراكز اإلنتاج والربحية
تمتلك الشركة الوطنية لصناعة الكرتون مجموعة من خطوط اإلنتاج ذات الكفاءة العالية واإلنتاجية
المرتفعة التي تمتاز بتقديم منتجات بمواصفات وجودة تلبي إحتياجات الزبائن وتغطي قطاع كبير من
السوق الفلسطيني وهي كما يلي:

إنجلي ــزي الصن ــع م ــن إنت ــاج ش ــركة
( )S&Sوتعم ــل ه ــذه الخط ــوط عل ــى
تش ــكيل العل ــب الكرتوني ــة المغلق ــة
وطباعته ــا.

خط إنتاج ألواح (أطباق
الكرتون):

عمـ ـ ــلت الش ـ ــركة الوطن ـ ــية لصن ـ ـ ــاعة
الكرتـ ـ ـ ــون وضمـ ـ ـ ــن خططهـا الطموحـة
والهادف ـ ـ ـ ــة اىل رفـع مسـتوى اإلنتاجية
والجودة بما ينعكس على زيادة الحصة
السـ ـ ـ ــوقية وهوام ـ ـ ــش الربحية علـى
إضافـة خـط إنتـاج ألـ ـ ــواح جديـد يوفـر
جميـ ـ ـ ـ ــع المواصف ـ ـ ـ ــات المطلوبة مـن
االلـواح الكرتونيـة باإلضافـة اىل توسـيع
خيارات اإلنتاج وسلة المنتجات وذلك
مـن خلال إنتـاج أصنـاف خاصـة ال يتـم
إنتاجها محليـاً ،كمـا يوفـر هـذا الخـط
للشـركة القـدرة علـى التحكم بجميـع
عناصـر ومدخلات العمليـة اإلنتاجيـة
وبالتـايل التحكـم بمسـتوى جـودة
مرتفع يلبـي رغبـة وتطلعـات الزبائـن.

خطوط إنتاج العلب المغلقة:

تمتلك الش ــركة خط ــي إنت ــاج للعل ــب
المغلق ــة أحدهم ــا إيط ــايل الصن ــع م ــن
إنت ـ ـ ــاج شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة ( )CURIONIواآلخ ــر

خطوط إنتاج العلب المفتوحة:

تمتل ــك الش ــركة خط ــي إنت ــاج كوري ــة
الصنـ ـ ـ ـ ـ ــع إلنتـ ـ ـ ــاج العـ ـ ـ ـ ــلب الكرتوني ــة
المفتوحــة حســب التصاميــم المطلوبــة
م ــن قب ــل الزبائ ــن والتي يعتم ــد يف
تنفيذه ــا عل ــى قوال ــب التش ــكيل نظ ــرا ً
لكونه ــا ذات تصاميم دقيق ــة ومعق ــدة.

خط إنتاج روالت األثاث:

تمتلك الشركة خط إلنتاج روالت األثاث
المسـ ـ ــتخدمة يف عمليات التغليف
وبمواصفات متميزة تضمن سالمة
قطع االثاث المغلفة اثناء عمليات
النقل والتركيب أو التخزين.
ومن الجدير ذكره أن جميع منتجات
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون

مـ ـ ـ ـ ــن أل ـ ـ ــواح وعلب مغلقـ ـ ــة وعلب
مفتوحة وروالت أثاث يتم إنتاجها
تحـت إشـ ـ ـ ـ ــراف مهندسين مختصين
وفنيين مهرة وتخضع لمتابعة دقيقة
ومتكاملة من قبل دائرة الجودة يف
جميع المراحل منذ إستالمها كمواد
خام واثناء العملية اإلنتاجية إىل ما
بعد تسليمها للزبائن وذلك لضمان
مطابقة البضائع المنتجة للمواصفات
والمعايير المطلوبة.
كم ــا يت ــم تنفي ــذ أعم ــال التطوي ــر
والصيان ــة العالجي ــة والوقائي ــة له ــذه
الخط ــوط م ــن قب ــل فري ــق مخت ــص
وضم ــن برام ــج وخط ــط مع ــدة مس ــبقا ً
لضم ــان إس ــتمرارية العملي ــة اإلنتاجي ــة
ورف ــع كفاءته ــا وجودته ــا.
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األداء المالي للشركة
عمدت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون على دراسة جميع المخاطر والفرص التي تعرض لها قطاع التعبئة
والتغليف كما عمدت الشركة خالل العام  2020اىل البحث عن موردين جدد وبناء عالقات مستدامة معهم خصوصا ً
موردي الورق وذلك للحصول على أفضل جودة وبأسعار منافسة ،وهو األمر الذي كان له األثر المباشر على تحسن
مؤشرات األداء التشغيلية والمالية للشركة خالل العام  ،2020كما عملت على تطوير خطوط إنتاجها القائمة وزيادة
القدرة التشغيله لخط إنتاج ألواح الكرتون والذي يعد من األكثر تطورا ً يف فلسطين والمناطق المجاورة من حيث
التكنولوجيا المستخدمة والقدرة اإلنتاجية والذي ساهم بشكل كبير يف تخفيض التكاليف والحد من تأثر الشركة
من تذبذب أسعار المواد الخام ،وتلبية رغبات الزبائن من حيث السعر والجودة وسرعة اإلنتاج والتوريد وبناء دورة
إنتاجية تكاملية.
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أو ً
ال :اإليرادات التشغيلية

حققت الشركة صايف إيرادات تشغيلية بقيمة  4,876,184دوالر أمريكي للعام  ،2020مقابل  3,752,685دوالر خالل عام
 2019حيث إرتفعت اإليرادات عن العام السابق بنسبة .%29.94

وعملت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون على إعداد وتنفيذ مشاريع وخطط تطويرية لمواجهة التحديات التي تعرض لها
قطاع التعبئة والتغليف يف فلسطين ،وذلك من خالل زيادة سلة منتجاتها من جهة ،والتوسع يف األسواق المستهدفة من
خالل إستغالل خطوط اإلنتاج ال سيما رفع القدرة اإلنتاجية لخط إنتاج األلواح من جهة أخرى ،األمر الذي كان من شأنه
المحافظة على الحصة السوقية يف ظل وجود المنافسة الداخلية والخارجية يف هذا القطاع ،إضافة اىل إتباع سياسات
تسويقية وبيعية وتسعيرية تتناسب مع المتغيرات التي حصلت على هذا القطاع وبشكل سينعكس ايجابا ً على أعمال
الشركة وتطور إيراداتها خالل األعوام القادمة.

اإليرادات التشغيلية
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ثانيًا :مجمل الدخل

ساهمت العوامل المذكورة سابقا ً والتي من أهمها إنخفاض أسعار المواد الخام باإلضافة اىل رفع القدرة اإلنتاجية
والتشغيلية لخطوط اإلنتاج والمحافظة على الحصة السوقية يف إرتفاع مجمل دخل الشركة ،حيث بلغت قيمة مجمل
الدخل للعام  2020ما مجموعه  1,865,508دوالر أمريكي لتشكل نموا ً واضحا ً عن العام السابق.
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ثالثًا :الدخل التشغيلي

حققت الشركة نموا ً ملحوظا ً يف أرباح الشركة التشغيلية للعام  2020لتسجل نموا ً بنسبة  %275عن العام ،2019
حيث حققت الشركة أرباحا ً تشغيلية بقيمة  1,084,803دوالرا ً مقارنة مع  289,597دوالر للعام  ،2019وكان إلنخفاض
التكاليف للمواد الخام نتيجة التعاقد مع موردين جدد والبحث المستمر عن أفضل األسعار والمواصفات وكذلك مساهمة
خط إنتاج األلواح الجديد األثر األكبر على زيادة األرباح التشغيلية للفترة.

الربح التشغيلي
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رابعًا :صافي الدخل ونصيب السهم من األرباح

بلغ صايف أرباح الشركة بعد الضريبة للعام  2020ما قيمته  804,308دوالرا ً مقارنة مع  285,234دوالر أمريكي للعام
.2019

يف حين بلغ نصيب السهم من األرباح للعام  2020ما قيمته  0.161دوالر مقابل  0.057دوالر أمريكي يف العام السابق.
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خامسًا :المركز المالي للشركة

إرتفع مجموع أصول الشركة نهاية العام  2020بنسبة  %8.6مقارنة مع نهاية العام  ،2019حيث بلغت قيمة هذه األصول
 9.255مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  8.527مليون دوالر أمريكي نهاية العام  ،2019حيث نتج ذلك باألساس عن عما
تطلبه تشغيل خط األلواح الجديد من رفع لرأس المال العامل يف الشركة.
أما بما يخص إلتزامات الشركة ،فقد بلغت قيمتها  2.352دوالر أمريكي كما يف  31/12/2020مقارنة مع  2.804مليون
دوالر للعام السابق لتشكل إنخفاضا ً بنسبة  ،%16.10حيث عمدت الشركة خالل العام  2020على تمويل المشتريات
الخارجية وخاصة مشتريات المواد الخام األساسية عن طريق سقوف تمويل قصيرة األجل بالموازنة مع التمويل الذايت
من النقد المتوفر لديها ،بحيث توازن بين الحفاظ على سيولة نقدية كافية لتمويل عملياتها التشغيلية وإلتزاماتها قصيرة
األجل ،وبين تخفيض مصاريف التمويل اىل الحد المعقول.
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وبلغت حقوق مساهمي الشركة يف نهاية العام  2020ما قيمته  6.903مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  5.718مليون
دوالر أمريكي يف نهاية عام  ،2019لتشكل إرتفاعا ً بنسبة . %20.7

المركز المالي للشركة
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سادسًا :مؤشرات الربحية

تأثرت عوائد الشركة خالل العام بالتطورات التي حصلت على أداء المرا كز اإلنتاجية ،فبلغ العائد على أصول الشركة  
 %9.05خالل عام  2020مقارنة بـ   %3.53حققتها خالل عام .2019

وبلغ العائد على حقوق مساهمي الشركة  %11.65خالل العام  2020مقابل  %5.28كانت الشركة قد حققتها خالل عام
 ،2019كما حافظت الشركة على نسبة العائد على اإلستثمار «والذي يقيس العائد المتحقق على إستثمار الشركة يف
أصولها الثابتة ورأس مالها العامل» بمعدل   %10.32خالل عام  2020مقابل  %5.61خالل عام .2019
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سابعًا :هيكل رأس المال

عملت الشركة خالل السنوات الماضية على تمويل إستثماراتها ورأس مالها العامل من خالل مزيج من الديون وحقوق
الملكية بما يضمن تخفيض المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للحد األدىن الممكن لتحقيق الجدوى المطلوبة من
تشغيل أصولها.

يبلغ رصيد قروض الشركة يف نهاية عام  2020ما مجموعه  1,265,423دوالر أمريكي ،لتبلغ نسبة القروض اىل حقوق
المساهمين  %18.33ونسبة القروض اىل أصول الشركة .%13.67
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ثامنًا :سيولة الشركة

تعمل الشركة الوطنية لصناعة الكرتون على إدارة رأسمالها العامل بما يضمن توفير تدفقات نقدية كافية لتمويل
العمليات التشغيلية و الوفاء بإلتزاماتها قصيرة األجل تجاه مورديها ودائنيها ،كما تتبع الشركة سياسات إئتمانية مدروسة
تجاه زبائنها تتناسب مع إلتزاماتها قصيرة األجل ،إضافة اىل ذلك فإن الشركة تتمتع بعالقات جيدة مع معظم مورديها
تمكنها من الحصول على تسهيالت سداد وفترات إئتمانية أعلى لمواجهة أي تغيرات طارئة قد تواجه الشركة.
وبالنظر اىل معدالت دوران كل ٍمن الذمم المدينة والمخزون خالل العام  ،2020فقد بلغ معدل دوران الذمم المدينة 3.45
مرة مقارنة بـ  2.45مرة ،وهو ما يعكس كفاءة التحصيل خالل العام ،كما أن معدل دوران المخزون خالل العام  2020بلغ
 4.04مرة مقابل  4.45مرة خالل العام السابق ،ويعود السبب الرئيسي يف إنخفاض معدل دوران البضاعة اىل رفع حجم
مخزون الشركة من المواد الخام خصوصا ً مع الدخول يف عمليات تصنيع األلواح والحاجة لمخزون بكميات كافية لتلبية
حاجة اإلنتاج من المواد األولية.
وبلغت نسبة السيولة للعام  2020ما يعادل  3.96مرة مقارنة مع  3.13مرة للعام  ،2019كما بلغت نسبة السيولة
السريعة  3.34مرة مقارنة مع  2.58مرة للعام السابق.
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أما بما يخص التدفقات النقدية التشغيلية ،فقد بلغت قيمة هذه التدفقات نهاية العام  2020ما قيمته  1,308,677دوالر
أمريكي مقارنة مع  93,005دوالر نهاية العام .2019
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تاسعًا :النفقات الرأسمالية

بلغت قيمة النفقات الرأسمالية خالل عام  2020ما مجموعه  87,938دوالر أمريكي ،مقابل  110,962خالل عام ،2019
يف حين أن الشركة تمتلك خطة تطويرية طموحة إِعتُمدت من مجلس إدارة الشركة للعام .2021
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إدارة المخاطر
تسعى الش ــركة الوطني ــة لصناع ــة الكرت ــون وبش ــكل دائ ــم
إىل المحافظ ــة عل ــى حقوق مس ــاهميها ب ــل وتنميته ــا ونظ ــرا ً
لوجــود الشــركة يف بيئــة إســتثمارية ذات منــاخ متقلــب فهــي
تق ــوم وبش ــكل دوري بتقيي ــم المخاط ــر الت ــي تحيط به ــا
به ــدف وض ــع الخط ــط الوقائي ــة للتقلي ــل م ــن اآلث ــار الس ــلبية
التي ق ــد تنت ــج م ــن ه ــذه المخاط ــر ح ــال حدوثه ــا وبنظ ــرة
ش ــمولية هنالك العدي ــد م ــن المخاط ــر المرتبط ــة بالبيئ ــة
الخارجي ــة للش ــركات والمؤسس ــات الصناعي ــة والتي يمك ــن
إيجازه ــا بم ــا يل ــي:
gتذبذب الوضع االقتصادي :يعد عدم إستقرار الوضع
اإلقتصادي المتأثر بالوضع السياسي المحلي من
أحد أهم مخاطر اإلستثمار يف فلسطين حيث يعاين
اإلقتصاد الفلسطيني حالة من الركود اإلقتصادي بين
الحين واآلخر والذي يؤثر سلبا ً على قطاع الصناعة.
gالقيود اإلقتصادية :إن بعض البنود ذات العالقة
باإلتفاقيات اإلقتصادية الموقعة بين الجانب
الفلسطيني والجانب اإلسرائيلي تحد بشكل واضح
من إمكانية إتساع التجارة الخارجية وزيادة رصيد
العمالت األجنبية الواردة لألسواق الفلسطينية.
gتذبذب سعر صرف الدوالر األمريكي :حيث أن
تذبذب سعر صرف الدوالر األمريكي يعمل على زيادة
حجم المخاطر اإلستثمارية يف ظل أن عملة األساس
للشركات الفلسطينية المساهمة العامة هي الدينار
االردين أو الدوالر األمريكي علما ً بأن نشاطاتها المحلية
يف أغلبها هي بالشيقل االسرائيلي.
gالسيولة :تعتبر السيولة أحد أهم العوامل المؤثرة
يف اإلستثمار يف فلسطين ونقصها يف األسواق
الفلسطينية يؤثر سلبا ً وبشكل مباشر على أي
إستثمار وخاصة اإلستثمارات ذات العالقة بالقطاع
الصناعي.
gالمنافسة غير العادلة :تعتبر المنافسة من قبل
الشركات اإلسرائيلية أحد العوامل األساسية المؤثرة
سلبا ً على نمو الصناعة الفلسطينية حيث أن هذه
المنافسة غير متكافئة يف ظل ضعف الرقابة على
الواردات من الجانب اإلسرائيلي وعدم التحكم
بالمعابر.
gالوضع السياسي المحلي واإلقليمي :يعتبر الوضع
السياسي المحلي بشكل خاص واإلقليمي بشكل
عام أحد المخاطر اإلستثمارية ،كما يؤدي ذلك إىل

عزوف فئة كبيرة من المستثمرين عن الدخول يف أي
إستثمارات جديدة أو توسعة إلستثمارات قائمة.
وبنا ًء على ما ذكر وبعد تحليل مستفيض قامت
به إدارة الشركة ،فقد قامت بإتخاذ بعض اإلجراءات
والخطوات الوقائية والتي يمكن تلخيصها بما يلي:
gوض ــع الس ــيناريوهات المتوقع ــة عن ــد إع ــداد
الموازنة الس ــنوية والت ــي تش ــكل البيئ ــة االقتصادي ــة
والسياس ــية العبـ ـا ً رئيس ــيا ً به ــا ،كما تق ــوم الش ــركة
بإع ــداد قوائ ــم التدفق ــات النقدي ــة ومراجعته ــا بش ــكل
دوري بهدف التأ ك ــد م ــن توف ــر الس ــيولة النقدي ــة الت ــي
تت ــاءم وإلتزام ــات الش ــركة.
gتعمل الشركة على نقل المخاطر ذات العالقة بأصولها
من خالل التأمين على أصول الشركة بشكل خاص
والتأمينات العامة بكافة أنواعها بشكل عام.
gإيجاد موارد مالية فرعية من خالل اإلستثمار يف
محفظة إستثمارية تتكون من أسهم مستقرة إىل ح ٍد
ما وقليلة التقلب.
ً
gاإلحتفــاظ بســلة مــن العمــات وذلــك تفادي ـا لتذبذبــات
س ــعر ص ــرف الدوالر األمريك ــي (عمل ــة االس ــاس يف
الش ــركة).
gالتحوط وعدم الدخول بأي من الصفقات يف القطاعات
الصناعية ،الزراعية ،الخدماتية والتي يشكل التعامل
معها درجة مخاطرة عالية إال يف حال توفر الضمانات
التي تحد من حجم المخاطرة.
gوضع سياسات تحصيل واضحة ومراجعتها بشكل
دوري باإلضافة إىل دراسة سقوف الدين الممنوحة
لزبائن الشركة وتحديدها بشكل يقلل من درجة
المخاطرة عند عقد أي صفقة بيعية.
gعدم الدخول يف عمليات تطوير أو توسعة يف الشركة
أو طرح منتجات جديدة دون وجود دراسة جدوى
إقتصادية واضحة ومحددة وتشتمل على حجم
المخاطرة المتوقعة.
gإعداد سيناريوهات العمل والخطط البديلة والتي يتم
اللجوء إليها يف حال وجود أية مشاكل أو معيقات خاصة
بالعمليات التشغيلية سواء التصنيعية أو ذات العالقة
بتوريد المواد الخام.
gتجهيز البنية التحتية التي تتناسب وطبيعة المخاطر
المتوقعة والتي قد تتعرض لها الشركة مثل الحريق،
الكوارث الطبيعية ،السرقة ،حوادث عمل وما إىل ذلك.

اإلختالف بين البيانات المالية الختامية المدققة والبيانات المالية األولية لعام 2020
ال يوجد إختالف بين البيانات المالية الختامية المدققة والبيانات المالية األولية للعام 2020

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية
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مقدمة
تسعى الشركة الوطنية لصناعة الكرتون بشكل مستمر وبما يتوافق مع رؤية مجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية
بتطبيق األنظمة الخاصة بحوكمة الشركات لضبط وتنظيم العالقة بين مجلس اإلدارة والمساهمين واإلدارة التنفيذية،
ويتجلى ذلك بتطبيق الشركة لمبادىء الدقة والشفافية والنزاهة يف تسيير كافة أعمالها بإعتبارها مبدأ أساسي
يضبط إيقاع العمل االداري والسلوكي داخل الشركة ،وينظم عالقتها مع محيطها الخارجي ،كما إمتثلت الشرکة
لمتطلبات اإلفصاح المعمول بها يف  بورصة فلسطین وتعلیمات هیئة سوق رأس المال الفلسطينية ،فقد عملت
الشركة ايمانا ً منها بأهمية تطبيق سياسات الحوكمة الرشيدة على مايلي:
gوجود هيكل تنظيمي واضح يرسم بشكل دقيق خطوط الصالحيات والمسؤوليات لدوائر الشركة المختلفة.
gوجود مدونة قواعد السلوك األخاليق والتنظيمي ونظام تضارب المصالح يف الشركة.
gتطوير منظومة الصالحيات لإلدارة التنفيذية بمختلف مستوياتها اإلدارية ،وبما ينظم العالقة بينها وبين مجلس
اإلدارة والهيئة العامة.
gاإلفصاح عن أدائها المايل 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 المساهمين
يف الشركة الذي يجيب على كافة استفسارات المساهمين والمستثمرين بشفافية تامة.
gالتدقيق الداخلي على جميع أنظمة الشركة ضمن أعلى معايير المهنية من قبل دائرة التدقيق الداخلي يف
شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي ،وضمن إشراف ومتابعة مجلس إدارة الشركة ولجنة التدقيق الداخلي
المنبثقة عن مجلس إدارة شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي (الشركة األم).
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المسؤولية اإلجتماعية
منذ تأسيسها تعتبر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون مسؤوليتها اتجاه المجتمع الفلسطيني من أولويات عملها ،وكون
المسؤولية االجتماعية تشكل جزءا ً أساسيا ً من منظومة قيم الشركة ،فقد قامت بتكثيف دورها يف مجال المسؤولية
االجتماعية واالقتصادية والبيئية خالل جائحة كورونا ،وحيث إستكملت الدور يف خدمة المجتمع المحلي فقد قامت
بتخصيص موازنة للمسؤولية المجتمعية للعام  ،2020وحيث تبلور دور الشركة يف الخدمة المجتمعية خالل عام 2020
من خالل:
gنشر الوعي بإجراءات السالمة العامة الخاصة بكوفيد
 19من خالل اعداد تصاميم خاصة توعوية و تحفيزية
من اجل اإللتزام بالتعليمات الصادرة و نشرها على
صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بالشركة.
gقامت الشركة بعقد سلسلة محاضرات و حوارات
تهم الصناعة عبر منصة ( ،)Zoomحيث تناولت فيها
مواضيع عدة تهم الشركات و المصانع الفلسطينية  
وتم إستضافة عدة خبراء محلين و عالمين للحديث
يف مواضيع تهم الصناعة خالل الجائحة.
gقامت الشركة وموظفيها بالتبرع لصندوق وقفة ع ّز
الذي تم إنشاءه خالل فترة جائحة فايروس كورونا
لدعم صمود األهايل ،حيث تبرعت الشركة الوطنية
بمبلغ  24,134دوالر أمريكي.
gتوف ـ ـ ـي ـ ـ ــر الف ــرص لط ـ ـ ــلب ـ ــة الج ـ ـ ــامع ـ ـ ــات والك ـ ـ ــليـ ـ ـ ــات
الفلسطينية للحصول على التدريب العملي يف الشركة
ومساعدتهم يف مشاريع تخرجهم.
gتوقيع مذكرات تفاهم مع العديد من الجامعات

والكليات الفلسطينية الهادفة اىل منح الطالب اإلنخراط
يف سوق العمل وهو على رأس تعليمه الجامعي من
خالل نظام التعليم التكاملي.
gتوقي ــع مذك ــرات تفاه ــم م ــع اإلتح ــادات والمؤسس ــات
الفلس ــطينية الهادف ــة اىل دع ــم المنت ــج الفلس ــطيني
بش ــكل مس ــتمر.
gالتب ــرع لع ــدد م ــن الجمعيات والمؤسس ــات الخيري ــة
الفلس ــطينية.
gالمساهمة يف دعم األنشطة المجتمعية المختلفة.
gرعاية العديد من المعارض الفلسطينية ،والنشاطات
اإلقتصادية وتقديم الدعم لحمالت المناصرة وحمالت
الطرود الغذائية خالل شهر رمضان.
gتنفيذ عدة فعاليات ونشاطات مجتمعية ،تهدف
اىل تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية مثل فعالية
التبرع بالدم ،عقد ورشات تعريفية بمنتجات الشركة
وبرامج تدريبية لعمالئها.

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
التقرير السنوي 2020

25

المسؤولية البيئية
تؤمن الشركة بأهمية المحافظة على البيئة المحيطة بها
وذلك من خالل حرصها المستمر على توافق المنتج الذي
تقدمه للمجتمع مع البيئة ،والمبادرة بتقديم ما يخدم البيئة
ويحسن من الظروف البيئية المحيطة يف المجتمع وكذلك
العمل على تحقيق التنمية المستدامة من جهة ،وتجنب
العوامل التي تؤثر على سوء إستغالل موارد الطبيعة من
جهة أخرى فعلى سبيل المثال ال الحصر فإن الشركة تقوم
وبشكل رئيسي بفرم زوائد الكرتون الناتجة من خطوط
اإلنتاج المختلفة لديها وتدويرها ،وحيث يتم تحويلها إىل
باالت من الورق تكون جاهزة لإلستخدام يف مصانع تدوير
الورق لتصنيعه واستخدامه كورق خام ليشكل بذلك
تكامال ً بين الصناعة والتدوير الذي ساهم بالحفاظ على
الموارد الطبيعية ،وحيث أن ذلك من شأنه أن يساعد يف
الحفاظ على البيئية المحيطة.

إن الشركة الوطنية تسعى بشكل دائم اىل ترشيد االستهالك
يف الطاقة والمياه وحيث أنها شرعت مؤخرا يف إعداد
دراسة جدوى لمشروع طاقة شمسية يف الشركة لتوليد
حاجة المصنع من الكهرباء من خالل الطاقة بحيث يصبح
المصنع يعمل بنسبة  %100من مصادر طاقة بديلة.
كما أن الشركة الوطنية لصناعة الكرتون ومن خالل
مبادراتها البيئية تقوم بالتوعية البيئية حول مفاهيم
التدوير للورق والكرتون من خالل أساليب إبداعية تسهم
يف خلق بيئة توعوية لألفراد والذي يساعد يف ترشيد
اإلستهالك و نشر ثقافة التدوير يف مجتمعنا و كان أخرها
مبادرة اإلبداع بالكرتون.
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مجلس اإلدارة
تراعي الشركة ضمن تركيبة مجلس إدارتها وجود اعضاء مستقلين وفقا ً لقواعد مدونة الحوكمة الفلسطينية والتي تعرف
العضو المستقل بأنه العضو الذي ال تربطه بالشركة أي عالقة أخرى غير عضويته يف مجلس اإلدارة ،األمر الذي يجعل
حكمه على األمور ال يتأثر بأي إعتبارات أو أمور خارجية.
تتمثل مهام وواجبات رئيس واعضاء مجلس اإلدارة تجاه الشركة ومساهميها:
gوضع اإلستراتيجيات والخطط واعتماد السياسات وإقرار الموازنات واألنظمة والسياسات المالية واإلستثمارية
وإعتماد البيانات المالية ،بحيث يتم تنفيذ هذه المهام من خالل اللجان المنبثقة عنه.
gإلتزام رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بتحمل المسؤولية اتجاه المساهمين عن تقصيرهم المتعمد أو إهمالهم الشديد.
gوضع مجلس اإلدارة نظاما ً مكتوبا ً لتجنب تضارب المصالح.
gاستخدام التصويت الترا كمي عند اإلقتراع إلختيار مرشحي المجلس ،وذلك عن طريق إعطاء كل مساهم عددا ً من
األصوات يساوي مجموع أسهمه التي تتمتع بحق التصويت مضروبا ً بعدد أعضاء مجلس اإلدارة.
gضمان مجلس اإلدارة أن جميع المساهمين ،بما يف ذلك صغارهم والمساهمون المقيمون خارج فلسطين ،يتمتعون
بكافة الحقوق المخولة لهم بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات ،ووفقا ً لهذه المدونة والنظام الداخلي للشركة.
gتهيئة رئيس واعضاء مجلس اإلدارة بيئة مواتية للمناقشة وطرح األسئلة واإلجابات خالل إجتماعات الهيئات العامة.
gإخطار المساهمين بكافة الصفقات والمخاطر والقضايا الرئيسية التي قد تؤثر على الشركة.
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نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة:
السيد /مهدي حياتي المصري

رئيس مجلس اإلدارة

ممثال ً عن شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي

يش ــغل الس ــيد مه ــدي المص ــري حالي ـا ً منص ــب القائ ــم بأعم ــال المدي ــر الع ــام لش ــركة وصحيف ــة األي ــام،
كم ــا ش ــغل منص ــب نائ ــب المدي ــر الع ــام للصحيف ــة من ــذ الع ــام  ،1996يمل ــك الس ــيد المص ــري خب ــرات
كبي ــرة يف مج ــال العم ــل اإلداري واالقتص ــادي بالت ــايل فق ــد تقل ــد مناص ــب مهم ــة م ــن أبرزه ــا منص ــب
رئي ــس مجل ــس إدارة اإلتح ــاد الع ــام للصناع ــات الفلس ــطينية ،ونائ ــب رئي ــس مجل ــس إدارة مؤسس ــة
المواصفــات والمقاييــس الفلســطينية (منــذ حزيــران  2009حتــى تشــرين الثــاين  )2011يحمــل الســيد
المص ــري درج ــات علمي ــة يف اإلدارة والمحاس ــبة والتوعي ــة البيئي ــة ،وه ــو خبي ــر يف إدارة المش ــاريع ،كم ــا
حــاز مناصــب رفيعــة المســتوى يف شــركات متعــددة الجنســيات يف الداخــل والخــارج ،ويشــغل الســيد
المص ــري أيض ــا منص ــب عض ــو مجل ــس إدارة ش ــركة فلس ــطين لإلس ــتثمار الصناع ــي.

السيد /أيمن حاتم أبوغزالة

ممثال ً عن شركة الحاج طاهر المصري

نائب رئيس مجلس اإلدارة

يعمــل كمديــر عــام لشــركة الحــاج طاهــر المصــري
ويش ــغل منص ــب نائ ــب رئي ــس مجل ــس إدارة
ش ــركة مصان ــع الزي ــوت النباتي ــة .كم ــا ش ــغل
مناصــب إداريــة وقياديــة عــدة يف شــركات كبــرى
يف فلس ــطين والخ ــارج.

السيد /سام عبد القادر
الفقهاء

ممثال ً عن شركة المسيرة الدولية
عضو مجلس إدارة

يعم ــل كمحاض ــر يف قس ــم التس ــويق يف جامع ــة
النج ــاح الوطني ــة من ــذ الع ــام  ،2008كم ــا ش ــغل
منص ــب مدي ــر ع ــام التنمي ــة اإلداري ــة يف وزارة
التخطي ــط ع ــام .2007

السيد /أمجد عبد الحميد
أبونبعة

ممثال ً عن شركة فلسطين لإلستثمار
الصناعي

عضو مجلس إدارة
يعم ــل حاليـ ـا ً كمدي ــر ع ــام لش ــركة دواج ــن
فلس ــطين (عزي ــزا) ،وش ــغل منص ــب نائ ــب
المدي ــر الع ــام للش ــؤون اإلداري ــة والمالي ــة يف
الش ــركة نفس ــها ،وش ــغل منص ــب المدي ــر الم ــايل
للمجموع ــة يف ش ــركة فلس ــطين لالس ــتثمار
الصناع ــي (باديك ــو الصناعي ــة) ،كم ــا عم ــل
مســاعد للمديــر العــام للشــؤون اإلداريــة والماليــة
يف شــركة القــدس للمســتحضرات الطبيــة وعضــو
هيئــة المديريــن يف شــركة نهــر االردن للصناعــات
الدوائي ــة وعض ــو مجل ــس إدارة الق ــدس ف ــارم يف
الجزائ ــر وعم ــل س ــابقا يف بن ــك االردن.
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السيد /فادي عدلي جمعة

ممثال ً عن شركة فلسطين لإلستثمار
الصناعي
عضو مجلس إدارة

يشغل منصب المدير المايل لمجموعة
شركات فلسطين لإلستثمار الصناعي (باديكو
الصناعية) ،كما يشغل منصب عضو مجلس
إدارة شركة البينار للتجارة العامة وهو حاصل
على درجة الماجستير يف العلوم المالية
واإلقتصاد من جامعة روما يف ايطاليا ،ولديه
خبرة واسعة يف اإلدارة المالية وتقييم وإدارة
اإلستثمارات حيث عمل يف شركات كبرى يف
فلسطين يف هذه المجاالت.

السيد /سامح مؤيد عطعوط

ممثال ً عن شركة مصانع الزيوت النباتية
عضو مجلس إدارة

يعمل كمحاضر يف كلية اإلقتصاد يف
جامعة النجاح الوطنية منذ العام  ،2010وتوىل
عمادة كلية اإلقتصاد والعلوم اإلجتماعية من
العام  2017وحتى العام  ،2019وعمل لمدة
أربع سنوات محاضر يف الجامعة العربية
األمريكية ،كما يشغل منصب المستشار المايل
لعدد من الشركات الكبرى يف فلسطين وعلى
رأسها الشركة العالمية للتأمين.

السيد /محمد بشار سعدي
الصيفي
ممثال ّ عن نفسه

عضو مجلس إدارة

يعمل يف قطاع التجارة وقطاعات أخـ ــرى
متن ــوعة مثــل المفروشـ ــات ،المالبس ،األقمشة
واألدوات الصحية.

إجتماعات مجلس اإلدارة

عقد مجلس اإلدارة ( )6إجتماعات خالل العام  2020وهي حسب ما هو موضح أدناه:
االجتماع

تاريخ االنعقاد

الثاين

20/06/2020

األول

08/02/2020

الثالث

25/07/2020

الخامس

14/11/2020

الرابع

السادس

26/09/2020
26/12/2020
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
بلغت مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للعام  2020ما مجموعه  20,250دوالر أمريكي وذلك بدل أتعاب
ومصاريف حضور جلسات مجلس اإلدارة /اللجنة التنفيذية /لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي /تكليف رئيس أو أي من
أعضاء مجلس اإلدارة بمهام رسمية للشركة عن العام  2020بمعدل  353دوالر أمريكي عن كل جلسة لكل عضو ،مع
مراعاة أن اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي موضحة يف الجزء الخاص بها يف هذا التقرير.
الجدول التايل يبين سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لجلسات المجلس خالل العام  2020حيث يتبين منه أن نسبة
الحضور بلغت  ،%97.6حيث عقدت الجلسة الثانية ولغاية الجلسة السادسة عبر تقنية ( )Video Conferenceباستخدام
تطبيق  Zoomبسبب جائحة كورونا:
االسم

مهدي حيايت المصري

جلسة 1

جلسة 2

جلسة 3

جلسة 4

جلسة 5
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سام الفقهاء

محمد بشار الصيفي
أيمن أبوغزالة
فادي جمعة

أمجد أبونبعة

سامح عطعوط

جلسة ) 6المجموع( جلسات
6

6

6

5

6

6

6

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى بأسهم الشركة كما في 31/12/2020
#

مجلس اإلدارة

ممثال عن

الجنسية

1

السيد مهدي حيايت
المصري

شركة فلسطين لالستثمار
الصناعي

فلسطيني

2

السيد فادي عديل جمعة

شركة فلسطين لالستثمار
الصناعي

فلسطيني

3

السيد أمجد خليل أبونبعة

4

السيد سام عبد القادر
الفقهاء

شركة فلسطين لالستثمار
الصناعي

فلسطيني

عدد االسهم
التمثيل

عدد االسهم المملو
كة له أو من الدرجة
األوىل
0

2,152,212

0

0

شركة المسيرة الدولية

فلسطيني

347,222

0

5

السيد أيمن حاتم أبوغزالة

شركة الحاج طاهر المصري

فلسطيني

247,200

1,250

7

السيد محمد بشار الصيفي

نفسه

فلسطيني

92,000

92,000

 6السيد سامح مؤيد عطعوط شركة مصانع الزيوت النباتية
المجموع

فلسطيني

173,001

3,011,635

0

93,250
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اللجان الدائمة والمؤقتة المنبثقة عن مجلس اإلدارة
تمـارس اللجـان الدائمـة والمؤقتـة المنبثقـة عـن مجلـس
إدارة الشركة وشـركة فلسـطين لإلستثمار الصناعـي
«الشـركة األم» مهامهـا وصالحياتها علـى الشـركات
التابعـة بهدف تعزيز فاعليتها الرقابية واإلشراف على سير
أعمالها ،وهـذه اللجـان هـي:

يف الشركة وإقتراح اإلجراءات التصحيحية من أجل
تحقيق النزاهة والشفافية وتحقيق الحماية للمساهمين
مع مراعاة مصلحة العمل إضافة إىل متابعة مجريات
العمل يف مجاالت الكفاءة والفعالية يف تنفيذ االعمال التي
تقوم بها الشركة ومتابعة التقارير المالية.

اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة:

هدف اللجنة:
صياغـ ــة اإلستراتيجيات والسياس ـ ـ ـ ـ ــات ورفـ ـ ــع التوصي ــات
المـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالئم ـ ـ ـ ــة اىل مج ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــس االدارة وك ـ ـ ـ ـ ـ ــذلك مناقش ـ ـ ـ ـ ــة
الفرص اإلســتثمارية المتعلقــة بتطويــر العمليــات الصناعيــة
والمنتج ـ ـ ـ ـ ــات ،وم ــن ناحيـ ـ ـ ــة أخ ــرى مناقش ــة تقارير األداء
واإلنج ــاز م ــن الموازن ــات التقديري ــة.
أعضاء اللجنة:
gالسيد /أيمن حاتم ابوغزالة  -مقرر اللجنة
gالسيد /سام عبد القادر الفقهاء
gالسيد« /محمد بشار» الصيفي
gالسيد /فادي عديل جمعة

اجتماعات اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية ( )3اجتماعات خالل العام 2020
حسب الجدول ادناه وذلك لدراسة المشاريع التطويرية
المستقبلية للشركة وخطط العمل والموازنة التقديرية
للعام .2021
االجتماع

تاريخ االنعقاد

الثاين

19/09/2020

األول

الثالث

29/08/2020
05/12/2020

أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل العام:

gمناقشة الخطط والمشاريع التطويرية للشركة ورفع
التوصيات المناسبة بشأنها لمجلس اإلدارة.

gإعتماد سياسات ائتمانية للشركة ومراجعتها بشكل
دوري.
gمناقشة الفرص اإلستثمارية المستقبلية للشركة.

gاإلطالع على الموازنة التقديرية للشركة للعام 2021
ورفع التوصيات المناسبة للمجلس.

لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي

هدف اللجنة:
متابعة المواضيع ذات العالقة بتطبيق مدونة الحوكمة

gالسيد /مهدي حيايت المصري  -مقرر اللجنة

gالسيد /سامح مؤيد عطعوط

gالسيد /أمجد عبد الحميد أبونبعة

اجتماعات لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي:

عقــدت اللجنــة ( )3اجتماعــات خــال العــام  2020موضحــة
يف الج ــدول أدن ــاه وذل ــك لمتابع ــة ملف ذم ــم الزبائ ــن،
الس ــقوف اإلئتماني ــة ومتابع ــة توصي ــات تقاري ــر التدقي ــق
الداخل ــي والخارج ــي.

االجتماع
األول
الثاين
الثالث

تاريخ االنعقاد
04/07/2020
25/07/2020
21/12/2020

أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل العام:
gمتابعة تطبيق واإللتزام بسياسة اإلئتمان المعتمدة يف
الشركة.

gمتابعة ومراجعة السقوف اإلئتمانية لزبائن الشركة
ورفع التوصيات المناسبة لمجلس اإلدارة بشأنها.

لجنة التدقيق والحوكمة (الشركة األم):

ته ــدف اللجن ــة إىل التأ كـ ــد مـ ــن إس ــتقاللية ومهنيـ ــة التدقيـ ــق
الخارجـ ــي وأن دائـ ــرة التدقيـ ــق الداخلـ ــي فـ ــي الشـ ــركة
تقـ ــوم بمهامهـ ــا بأعلـ ــى مسـتوى مـ ــن الكفـ ــاءة والحياديـ ــة
ووضـ ــع الخطـ ــط الكفيلـ ــة بالتطبيـ ــق األمي ــن لمتطلبـ ــات
مدونـة الحوكم ــة ،واإلشراف عل ــى سالمة تطبيقه ــا م ــن قب ــل
إدارة الشـ ــركة ،حيـث تتلخـ ــص بعـ ــض مهامهـ ــا فيم ــا يلـ ــي:
gالقيـام بأعمـال التدقيـق التشـغيلي والمالـي (تدقيـق
العمليـات) واإلمتثال للقوانيـن والتشـريعات واألنظمة
التـي تخضـع لهـا الشـركة.
gالتأكد من حماية موارد الشركة والتأكد من اإلستخدام
األمثل لها بكفاءة وفاعلية.
gتقييـ ــم المخاطـ ــر التـ ــي تواجههـ ــا الشـ ــركة وفحـ ــص
اإلج ــراءات الرقابيـة التـ ــي تضعهـ ــا اإلدارة التنفيذيـ ــة
ومـ ــدى قدرتهـ ــا علـ ــى الحـ ــد مـ ــن هـذه المخاطـ ــر.
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gإجراء تقييم ألوضاع الحوكمة يف الشركة والتوصية باإلجراءات التصويبية الالزمة.
gالتأ كــد مــن إلتــزام الشــركة باألطر القانونيــة والتشــريعية الســائدة ،ومــدى التزامهــم بمدونــة قواعد الحوكمــة
الفلســطينية والتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات الرقابيــة المختلفــة المختصــة.
gتقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس من خالل استبيان تقييم ذايت.
لقـد كان لتشـكيل هذه اللجان أثـر إيجابـي علـى سـير العمـل بالشـركة وتنظيمـه وعمـل اإلجراءات الرقابيـة التـي تنظـم العمـل
وتحد من المخاطـر التي قد تواجه عمل الشـركة.
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الهيكل التنظيمي للشركة
مجلس اإلدارة
اللجنة التنفيذية
المستشارون
المدير العام
مديرة مكتب المدير العام

لجنة الحوكمة
والتدقيق الداخلي

وحدة تطوير األعمال
(لجنة تطوير العمال)

لجنة
السالمة العامة

مدير الدائرة
المالية

مدير دائرة
التسويق
والمبيعات

مدير دائرة
المصنع

مدير دائرة
التوريد

مدير دائرة
الجودة

مدير دائرة
البحث
والتطوير
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نبذة عن اإلدارة التنفيذية

السيد /عبد الناصر دويكات

السيدة /هديل أبوكشك

المدير العام

مديرة مكتب المدير العام

يشغل السيد دويكات حاليا ً منصب المدير العام يف الشركة
الوطنية لصناعة الكرتون منذ بداية العام  ،2019كما تقل ّد
عدة مناصب يف اإلدارة التنفيذية للعديد من الشركات
المحلية واإلقليمية.
السيد دويكات حاصل على درجة الماجستير يف اإلدارة
الهندسية من فلسطين وألمانيا ودرجة البكالوريس يف
الهندسة الميكانيكية من جامعة النجاح الوطنية.

تعمل على تنسيق وتنظيم الشؤون ذات العالقة بمكتب
المدير العام بشكل يضمن سير عمل المكتب بفعالية ،كما
تعمل على تنسيق اإلجتماعات الخاصة بالمدير العام
إضافة اىل صياغة محاضر إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان
المنبثقة عنه ،وكذلك إدارة العالقة مع المستشار القانوين
للشركة ومتابعة القضايا المقامة من الشركة وعليها مع
المحامين.
السيدة /أبوكشك حاصلة على درجة البكالوريس يف اللغة
اإلنجليزية وآدابها ولديها خبرة سابقة يف إدارة المكاتب
والترجمة يف شركات عدة يف فلسطين.
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السيد /أنس الشايب

السيد /عاصم دبابسة

مدير دائرة المصنع

مشرف دائرة التوريدات

يعمل على تنظيم وإدارة كافة عمليات التصنيع والصيانة
المخطط له ،كما يعمل على إعداد
بما ُيحقق العائد ُ
ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والتطويرية ذات العالقة
التي تهدف اىل رفع مستويات الجودة واإلنتاجية يف الشركة.

يعم ــل عل ــى إدارة أعم ــال المش ــتريات واإلش ــراف عليه ــا
بش ـ ـ ــكل مباشـ ـ ـ ــر وت ـ ــوفير األدوات الالزمة لتنفيذه ــا ،كم ــا
يعم ــل عل ــى متابع ــة الش ــؤون ذات العالق ــة بالتوري ــد
واللوجس ــتيات وعمليات اإلس ــتيراد وكذل ــك اع ــداد ُ
خط ــط
الشــراء ومتابعــة تنفيذهــا بشــكل يضمن الكفــاءة والفعاليــة.

السيد/الش ــايب حاصـ ـ ـ ــل عل ــى درج ــة البكالوري ــوس يف
الهندس ــة الميكانيكية ولدي ــه خب ــرة يف مج ــال إدارة عملي ــات
اإلنت ــاج والصيان ــة يف كبرى الش ــركات الفلس ــطينية.

السيد/دبابسة حاصل على درجة البكالوريس يف العلوم
اإلدارية واإلقتصادية ولديه خبرة يف مجال إدارة سلسة
اإلمداد يف عدة شركات يف دولة اإلمارات العربية المتحدة
وشركات كبرى يف فلسطين.

السيد /نمر دراغمة

السيد /عالم خلف

ق.أ مدير دائرة الجودة

مشرف دائرة التسويق والمبيعات

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

يعمل على إعداد ووضع الخطط التسويقية والبيعية
ورفع الحصة السوقية للشركة يف األسواق المستهدفة،
كما يعمل على تخطيط وتنظيم العمليات البيعية والرقابة
عليها.

السيد /دراغمة حاصل على شهادة البكالوريس يف الهندسة
الصناعية وعمل يف شركات عدة يف فلسطين.

السيد /خلف حاصل على درجة البكالوريس يف التسويق.
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مؤهالت اإلدارة التنفيذية

بل ــغ مجم ــوع العاملي ــن يف الش ــركة الوطني ــة لصناع ــة الكرت ــون ( )56موظفـ ـا ً بتاريخ  31/12/2020مقابل( )58موظفـ ـا ً
يف  ،31/12/2019موزعي ــن حس ــب مؤهالته ــم العلمي ــة عل ــى النح ــو الت ــايل:
المؤهل العلمي

2019

2020

ماجستير

1

2

دكتوراه

---

---

بكالوريوس

16

15

ثانوية عامة

17

15

دبلوم

8

أقل من توجيهي

9

16

المجموع

15
56

58

الدورات التدريبية لموظفي الشركة

إيمانا ً من إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكرتون بأهمية تأهيل وتدريب كافة كوادرها البشرية بمختلف مستوياتهم اإلدارية،
وتجسيدا ً لرؤية مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية بالعمل المستمر يف سبيل تطوير كادر الشركة واالرتقاء بأدائه
وسلوكياته بما ينعكس إيجابا ً عليه ،تم التسجيل والمشاركة بعدد من البرامج التدريبية لتشمل جميع النواحي التقنية،
المهنية ،السلوكية والمهارات اإلدارية ورفدهم كذلك بأحدث األساليب العلمية والعملية يف مجال التعبئة والتغليف.
ويبين الجدول التايل البرامج التدريبية التي تم عقدها واإللتحاق بها خالل العام .2020
اسم الدورة /ورشة عمل

عدد الموظفين المستفيدين

محاسبة لغير المحاسبين

7

السالمة العامة

58

السالمة والصحة المهنية

1

دورة الضرائب

2

السياسات المتعلقة بالطاقة المستدامة

2

نظام إدارة المخاطر ISO 31000: 2018

10

التسويق االلكتروين

6

ممارسات وتطبيقات قانون العمل الفلسطيني

3

تطوير صناعة وخدمات التغليف يف فلسطين

5

مقدمة يف التغليف

2

الحشد والتأييد

2

دورة البيع الفعال

6

القضايا واإلجراءات القانونية
تظهر الشركة كمدّعى عليها يف قضايا مقامة ضدها بمبلغ  151,650دوالر أمريكي ،إال ّ أن المستشار القانوين للشركة
يعتقد بأن نجاح هذه القضايا غير محتمل وبالتايل لم يتم إثبات أي إلتزام يف القوائم المالية.
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مساهمي الشركة
الكشف أدناه يبين المساهمين الرئيسيين يف الشركة وعدد أسهمهم كما يف 31/12/2020
المساهم

#

 1شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

عدد االسهم

المساهمة من رأس المال %

347,222

6.94

2,152,212

 2شركة المسيرة الدولية

 3شركة الحاج طاهر المصري

43.04

247,200

 4شركة مصانع الزيوت النباتية

4.94

173,001

 5هشام أحمد عبد الوهاب سلمودي

3.46

113,800

( 6محمد بشار) سعدي عبد هللا الصيفي

2.27

1.84

92,000

المساهمون والتداول على سهم الشركة

بلغ عدد مساهمي الشركة  716مساهم كما يف  ،31/12/2020مقابل  713مساهم كما يف  ،31/12/2019وكان حجم
التداول على أسهم الشركة يف سوق فلسطين لألوراق المالية خالل العام  2020كما يلي:
317,973

عدد األسهم المتداولة

قيمة األسهم المتداولة (دوالر)

370,251

أعلى سعر تداول 2020

$1.48

معدل دوران السهم

%6.36

203

عدد العقود المنفذة

$0.87

أدىن سعر تداول 2020

$1.00

سعر االفتتاح 2020

$1.48

سعر اإلغالق 2020

أداء السهم وبيانات التداول

وفيما يلي أهم مؤشرات أداء السهم خالل السنوات الماضية:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

القيمة اإلسمية للسهم (دوالر أمريكي)

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

القيمة الدفترية للسهم

1.13

1.14

1.13

1.2

1.02

1.14

1.38

القيمة السوقية للسهم

1.01

1.01

1.13

1.03

0.93

1.00

1.48

عدد األسهم المكتتب بها

القيمة السوقية لحقوق
المساهمين (دوالر أمريكي)
القيمة السوقية اىل القيمة الدفترية

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

7.400.000 5,000,000 4,650,000 5,150,000 5,650,000 5,050,000 5,050,000
0.90

0.90

0.99

1.16

1.1

0.87

1.07

899,998

369,260

369,265

207,103

261,614

84,176

317,973

عدد المساهمين

729

750

730

722

725

713

712

عدد جلسات التداول خالل العام

115

76

76

66

51

44

55

عدد العقود

416

236

189

126

116

113

203

مؤشرات التداول

عدد األسهم المتداولة
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أعلى سعر إغالق

1.05

1.09

1.16

1.15

1.06

1.10

1.48

أدىن سعر إغالق

0.87

0.91

1.00

1.00

0.84

0.81

0.87

معدل دوران السهم

%18.0

%7.4

%7.4

%4.1

%5.2

%1.7

%6.36

نصيب السهم من األرباح ()EPS

0.063

0.097

0.061

0.032

)(0.033

0.057

0.161

القيمة السوقية اىل العائد
)(Price Earnings Ratio

16.0

10.4

18.6

32.2

)(2.8

17.5

9.2

معدل عائد السهم (Earning
)yield

%6.2

%9.6

%5.4

%3.1

)%(3.5

%5.7

%10.9

التوزيعات السنوية (دوالر للسهم)

0.08

0.08

0.06

-

-

-

0.10

عائد التوزيعات ()Dividend Yield

%7.9

%7.9

%5.3

-

-

-

%6.8

%127.0

%82.9

%99.0

-

-

-

%62.1

نسبة التوزيعات المدفوعة
)(Dividend Pay-out Ratio

مؤشرات عوائد السهم

توزيع المساهمين حسب الفئات
فئة المساهمة

100سهم فأقل

101وحتى  500سهم

 501وحتى  1000سهم

 1001وحتى  5000سهم

 5001وحتى  10000سهم

عدد المساهمين

نسبة مساهمتهم

عدد األسهم

240

%1.40

69,773

177

%8.21

41

%19.61

980,480

%60.67

3,033,435

123
98

29

 10001وحتى  50000سهم

 50001وحتى  100000سهم
 100001سهم فأكثر

المجموع

3

5

716

%0.15

%1.58

%4.22

%4.16
%100

7,741

79,197

410,478

210,897
207,999

5,000,000

آليات إيصال المعلومات للمساهمين

تهتم الشركة بإيصال المعلومات والتقارير الصادرة عنها إىل مساهميها وذلك بوسائل متعددة منها:
gيتم توجيه دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوية لكافة المساهمين بواسطة مكتب البريد قبل أسبوعين على
األقل من تاريخ إنعقاد اإلجتماع.
gيتم نشر إعالن دعوة إنعقاد الهيئة العامة يف الصحف المحلية والموقع اإللكتروين وصفحة التواصل اإلجتماعي
للشركة وذلك قبل أسبوعين من إنعقاد اإلجتماع.
gيتم ارسال رسائل نصية عبر األجهزة المحمولة.

gيتم وضع التقرير السنوي للشركة لدى قسم المساهمين يف مقر الشركة وأيضا ً لدى سوق فلسطين لألوراق المالية
وشركات الوساطة ويتم إرساله عبر البريد اإللكتروين للمساهمين.
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المسائل التي أحيلت للتصويت من قبل المساهمين

gتم يف اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ  21/05/2020مناقشة وإقرار البنود التالية بإجماع
الحاضرين:

gمناقشة وإقرار تقرير مجلس اإلدارة عن العام المايل .2019
gقراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية يف .31/12/2019
gمناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية يف  31/12/2019والمصادقة عليها.
gإبراء ذمة مجلس اإلدارة عن العام .2019
gانتخاب مدققي الحسابات للعام  2020وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

موعد اجتماع الهيئة العامة العادية:
سيعقد إجتماع الهيئة العامة العادي
السنوي للشركة

األربعاء

28
نيسان

2021

تقرير مدقق الحسابات الخارجي
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة
المحدودة

القوائم المالية
 31كانون األول 2020
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ال�ر�ة الو�ن�ة لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
قائمة المر�ز المالي
� 31انون اﻷول 2020
إ�ضاح

2020

دوﻻر أمر��ي

2019

دوﻻر أمر��ي

الموجودات
موجودات غ�ر متداولة
عقارات وآﻻت ومعدات
موجودات مال�ة �ال��مة العادلة من خﻼل بنود الدخل ال�امل
اﻷخر�

3

3,886,423

3,892,523

4

572,998

636,218

موجودات متداولة
�ضاعة
ذمم مدينة
موجودات متداولة أخر�
نقد وأرصدة لد� البنوك

5
6
7
8

4,459,421

4,528,741

744,382
1,637,669
348,995
2,064,310
4,795,356

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

9,254,777

م�موع الموجودات

8,521,227

حقوق الملك�ة والم�لو�ات
حقوق الملك�ة
رأس المال المدفوع
إحت�ا�ي إج�ار�
إحت�ا�ي ال��مة العادلة
فروقات ترجمة عمﻼت أجنب�ة
أر�اح مدورة
صافي حقوق الملك�ة

6,902,697

م�لو�ات غ�ر متداولة
م�صص تعو�ض نها�ة ال�دمة
قروض وتمو�ﻼت �و�لة اﻷجل

11
15

249,392
890,423

1,139,815

1,528,938

م�لو�ات متداولة
ذمم دائنة
م�صص ضر��ة الدخل
أقسا� قروض تستحق خﻼل عام
م�لو�ات متداولة أخر�

12
13
15
14

346,446
45,132
375,000
445,687

577,651
460,616
236,302

9
10
4

م�موع الم�لو�ات
م�موع حقوق الملك�ة والم�لو�ات

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
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5,000,000
354,719
)(467,163
1,255,068
760,073

5,000,000
274,288
)(330,463
737,699
36,196
5,717,720

210,422
1,318,516

1,212,265

1,274,569

9,254,777

8,521,227

2,352,080

اﻹ�ضاحات المرفقة من  1إلﻰ  29جزءاً من هذه القوائم المال�ة.
1

2,803,507
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قائمة الدخل
للسنة المنته�ة في � 31انون اﻷول 2020

إ�ضاح

اﻹيرادات من العقود مع العمﻼء
كلفة المب�عات

16
17

م�مل الر�ح
مصار�� ب�ع وتوز�ع
مصار�� إدار�ة وعامة

18
19

أخر�
أر�اح محف�ة موجودات مال�ة
)مصار��( إيرادات أخر�� ،الصافي
م�صص خسائر إئتمان�ة متوقعة
عموﻻت وفوائد بنك�ة

20
21
6

ر�ح السنة ق�ل الضر��ة
13

مصروف ضر��ة الدخل
ر�ح السنة
الحصة اﻷساس�ة والم�فضة للسهم من ر�ح السنة

44

22

2020

2019

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

4,876,184

3,752,685

)(3,010,676

)(2,852,787

1,865,508

899,898

1,084,803

289,597

61,556
)(28,652
)(134,113
)(71,528

61,361
115,622
)(55,199
)(101,763

912,066

309,618

)(107,758

)(24,384

804,308

285,234

0,1609

0,0570

)(306,640
)(474,065

اﻹ�ضاحات المرفقة من  1إلﻰ  29جزءاً من هذه القوائم المال�ة.
2

)(221,071
)(389,230

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
التقرير السنوي 2020

ال�ر�ة الو�ن�ة لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل ال�امل

للسنة المنته�ة في � 31انون اﻷول 2020

ر�ح السنة

2020

2019

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

804,308

بنود الدخل ال�امل اﻷخر�

285,234

بنود لن يتم إعادة تصن�فها إلﻰ اﻷر�اح أو ال�سائر في فترات ﻻحقة:
التغ�ر في ال��مة العادلة موجودات مال�ة �ال��مة العادلة من خﻼل بنود
الدخل ال�امل اﻷخر�

)(136,700

)(126,477

فروقات ترجمة عمﻼت أجنب�ة

م�موع بنود الدخل ال�امل اﻷخر�

517,369

475,305

380,669

348,828

صافي الدخل ال�امل للسنة

1,184,977

634,062

بنود س�تم إعادة تصن�فها إلﻰ اﻷر�اح أو ال�سائر في فترات ﻻحقة:

تعتبر اﻹ�ضاحات المرفقة من  1إلﻰ  29جزءاً من هذه القوائم المال�ة

3
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صافي الدخل ال�امل للسنة
المحول إلﻰ اﻻحت�ا�ي اﻹج�ار�
الرص�د �ما في � 31انون اﻷول 2019

2019
الرص�د �ما في � 1انون الثاني 2019
ر�ح السنة
بنود الدخل ال�امل اﻷخر�

صافي الدخل ال�امل للسنة
المحول إلﻰ اﻻحت�ا�ي اﻹج�ار�
الرص�د �ما في � 31انون اﻷول 2020

الرص�د �ما في � 1انون الثاني 2020
ر�ح السنة
بنود الدخل ال�امل اﻷخر�

2020

قائمة التغ�رات في حقوق الملك�ة
للسنة المنته�ة في � 31انون اﻷول 2020

-

274,288

28,523

245,765
-

354,719

80,431

274,288
-

دوﻻر أمر��ي

احت�ا�ي
إج�ار�

)(330,463

)(126,477
-

)(203,986
)(126,477

)(467,163

)(136,700
-

)(330,463
)(136,700

دوﻻر أمر��ي

احت�ا�ي ال��مة
العادلة

737,699

475,305
-

262,394
475,305

1,255,068

517,369
-

737,699
517,369

دوﻻر أمر��ي

فروقات ترجمة
عمﻼت أجنب�ة

تعتبر اﻹ�ضاحات المرفقة من  1إلﻰ  30جزءاً من هذه القوائم المال�ة.
4

5,000,000

-

5,000,000
-

5,000,000

5,000,000
-

رأس المال
المدفوع
دوﻻر أمر��ي

ال�ر�ة الو�ن�ة لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة

760,073

6,902,697

36,196

5,717,720

285,234
)(28,523

634,062
-

)(220,515
285,234
-

5,083,658
285,234
348,828

804,308
)(80,431

1,184,977
-

36,196
804,308
-

دوﻻر أمر��ي

5,717,720
804,308
380,669

دوﻻر أمر��ي

أر�اح
مدورة
)خسائر متراكمة(

صافي حقوق
الملك�ة
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ال�ر�ة الو�ن�ة لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقد�ة
�انون
اﻷول 2020
للسنة المنته�ة في 31
ا�ضاح

2020

دوﻻر أمر��ي

2019

دوﻻر أمر��ي

أن��ة الت�غ�ل
ر�ح السنة قبل الضر��ة

912,066

309,618

استهﻼك عقارات واﻻت ومعدات

369,727

313,925

66,716
134,113
)(19,898

33,042
55,199
-

1,392,352

644,784

)(138,017
)(87,131
222,087

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

)(13,517

-

تعديﻼت:

أر�اح ب�ع عقارات وآﻻت ومعدات

-

م�صص تعو�ض نها�ة ال�دمة
م�صص خسائر إئتمان�ة متوقعة
استرداد م�صص �ضاعة تالفة ومتقادمة

)(61,556
)(8,816

أر�اح محف�ة الموجودات المال�ة
بنود أخر� غ�ر نقد�ة
التغ�ر في رأس المال العامل
الذمم المدينة
ال�ضاعة
الموجودات المتداولة اﻷخر�

)(231,205
209,385

الذمم الدائنة
الم�لو�ات المتداولة اﻷخر�

دفعات ضر��ة الدخل

)(45,277

دفعات تعو�ض نها�ة ال�دمة

1,308,677

صافي النقد من أن��ة الت�غ�ل
أن��ة اﻹست�مار

)(5,639

)(61,361
-

)(1,085
59,105

)(31,069
93,005

شراء عقارات وآﻻت ومعدات
ب�ع عقارات وآﻻت ومعدات
التغ�ر في النقد مق�د السحب

)(87,938
)(83,257

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

صافي النقد المست�دم في أن��ة اﻻست�مار

)(109,639

)(89,359

61,556

عوائد توز�عات أسهم
أن��ة التمو�ل

سحو�ات قروض
تسديدات قروض
أر�اح نقد�ة موزعة

262,825

صافي النقد )المست�دم في( من أن��ة التمو�ل

النقد والنقد المعادل في بدا�ة السنة

النقد والنقد المعادل في نها�ة السنة
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8

986,239

)(776,534
-

)(790,022
)(4,140

685,329
339,486

195,723
222,628

)(513,709

الز�ادة في النقد والنقد المعادل
فروقات ترجمة عمﻼت أجنب�ة

61,361

910,841
1,935,656

تعتبر اﻹ�ضاحات المرفقة من  1إلﻰ  29جزءاً من هذه القوائم المال�ة.
5

192,077

492,490
910,841
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ال�ر�ة الو�ن�ة لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة
إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
� 31انون اﻷول 2020
.1

ال�ر�ة ون�ا�ها

تأسست ال�ر�ة الو�ن�ة لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة )ال�ر�ة( ،ومر�زها الرئ�سي في مدينة نابلس�� ،ر�ة مساهمة
عامة محدودة في عام  1993وسجلت لد� مراقب ال�ر�ات في فلس��ن تحت رقم ).(562600379

يتر�ز ن�ا� ال�ر�ة الرئ�سي في عمل�ة است�راد ألواح الكرتون ال�ـام ومعالجته وتحو�له إلﻰ علب �رتون جاهزة لﻼستعمال وتسو�قها
في فلس��ن.
تعتبر ال�ر�ة تا�عة ل�ر�ة فلس��ن لﻼستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة )الصنا��ة( والتي تملك ما نسبته %43,05
و�تم توح�د قوائمها المال�ة مع القوائم المال�ة الموحدة للصنا��ة.
تم إقرار القوائم المال�ة لل�ر�ة �ما في � 31انون اﻷول  2020من قبل مجلس إدارة ال�ر�ة بتار�خ  30آذار .2021
2

الس�اسات المحاس��ة

2,1

أسس اﻹعداد

تم إعداد القوائم المال�ة وفقاً لمعاي�ر التقار�ر المال�ة الدول�ة الصادرة عن مجلس معاي�ر المحاس�ة الدول�ة.
تمثل عملة ال��قل اﻹسرائ�لي عملة اﻷساس لل�ر�ة و�تم إ�هار القوائم المال�ة �عملة الدوﻻر اﻻمر��ي.
تم إعداد القوائم المال�ة وفقاً لمبدأ الكلفة التار���ة �استثناء الموجودات المال�ة �ال��مة العادلة من خﻼل بنود الدخل ال�امل اﻷخر�
وعقود العمﻼت اﻵجلة والتي يتم ��اسها �ال��مة العادلة في تار�خ القوائم المال�ة.

2,2

التغ�رات في الس�اسات المحاس��ة

ان الس�اسات المحاسب�ة المت�عة في اعداد القوائم المال�ة متفقة مع تلك التي ات�عت في إعداد القوائم المال�ة للسنة المنته�ة في

بتداء من � 1انون الثاني :2020
� 31انون اﻷول � 2019استثناء ��ام ال�ر�ة بت�ب�ق �عض المعاي�ر والتعديﻼت نافذة المفعول ا ً
تعديﻼت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم ) (1وم��ار المحاس�ة الدولي رقم ) :(8تعر�� "ال�وهر�"

أصدر المجلس الدولي للمحاس�ة تعديﻼت علﻰ م��ار المحاس�ة الدولي رقم ) - (1عرض القوائم المال�ة وم��ار المحاس�ة الدولي

رقم ) - (8الس�اسات المحاسب�ة والتغ��رات في التقديرات واﻷخ�اء المحاسب�ة لتوح�د تعر�� ما هو "جوهر�" ضمن المعاي�ر �افة

وتوض�ح جوانب مع�نة من التعر�� .ينص التعر�� الجديد علﻰ أن "المعلومات تعتبر جوهر�ة إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو

إخفاءها ،تأث�ر ���ل معقول علﻰ الق اررات التي يت�ذها المست�دمون اﻷساس�ون للقوائم المال�ة لﻸغراض العامة علﻰ أساس تلك
القوائم المال�ة ،والتي توفر معلومات مال�ة محددة حول المن�أة ".
لم ينتج أ� أثر عن ت�ب�ق هذه التعديﻼت علﻰ القوائم المال�ة لل�ر�ة.
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تعديﻼت على م��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم ) :(3تعر�� "اﻷعمال"
أصدر مجلس معاي�ر المحاس�ة الدول�ة تعديﻼت علﻰ تعر�� "اﻷعمال" في م��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم )" (3اندماج

اﻷعمال" ،لمساعدة المن�آت علﻰ تحديد ما إذا �انت مجموعة اﻷن��ة والموجودات المستحوذ عل�ها ين�بق عل�ها تعر��

"اﻷعمال" أم ﻻ .توضح هذه التعديﻼت الحد اﻷدنﻰ لمت�ل�ات اﻷعمال ،تلغي تق��م ما إذا �ان الم�ار�ون في السوق قادر�ن
علﻰ استبدال أ� عناصر أعمال غ�ر موجودة ،وتض�� توج�هات لمساعدة المن�آت علﻰ تق��م ما إذا �انت العمل�ة المستحوذ
عل�ها جوهر�ة ،وتض��ق تعر�فات اﻷعمال والم�رجات ،وادخال اخت�ار تر��ز ال��مة العادلة اﻻخت�ار�.

تعديل معدﻻت الفائدة على م��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم ) (9وم��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم )(7

إن تعديﻼت معاي�ر معدﻻت الفائدة لم��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم ) (9وم��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم ) (7ت�مل عدد من
عمل�ات اﻹعفاءات التي تن�بق علﻰ جم�ع عﻼقات التحو� التي تتأثر ���ل م�اشر بتعديل معاي�ر معدﻻت الفائدة .تتأثر عﻼقة

التحو� إذا أد� التعديل إلﻰ حالة من عدم الت�قن ��أن توق�ت و  /أو حجم التدفقات النقد�ة المستندة إلﻰ الم��ار ،لبند التحو�

أو أداة التحو� .نت�جة لهذا التعديل ،قد ��ون هناك عدم ت�قن حول توق�ت و  /أو حجم التدفقات النقد�ة المستندة إلﻰ الم��ار،
لبند التحو� أو أداة التحو� ،خﻼل الفترة السا�قة ﻻستبدال م��ار معدل الفائدة الحالي �سعر فائدة خالي من الم�ا�ر ).(RFR
قد ي�د� ذلك إلﻰ عدم الت�قن ��ما إذا �انت المعاملة المتوقعة محتملة للغا�ة وما إذا �ان من المتوقع أن تكون عﻼقة التحو�

فعالة للغا�ة.

لم ينتج أ� أثر عن ت�ب�ق هذه التعديﻼت علﻰ القوائم المال�ة لل�ر�ة.
تعديﻼت على م��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم )" (16اﻹ��ارات" -ت���ضات او تأج�ﻼت اﻹ��ار المتعلقة بو�اء �وف�د19-

قام المجلس الدولي للمعاي�ر المحاسب�ة بتار�خ  28أ�ار � 2020إصدار تعديﻼت علﻰ م��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم )(16

"اﻹ�جارات" والتي تتعلق بت���ضات او تأج�ﻼت اﻹ�جار الناتجة عن و�اء �وف�د .19-تمنح هذه التعديﻼت إعفاءات للمستأجر

من ت�ب�ق مت�ل�ات م��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم ) (16حول التعديﻼت المحاسب�ة لعقود اﻹ�جار علﻰ ت���ضات او تأج�ﻼت
اﻹ�جار الناتجة ���ل م�اشر عن و�اء �وف�د .19-يتعلق هذا التعديل بت���ض لدفعات اﻹ�جار المستحقة قبل  30حز�ران
� .2021حل عملي� ،جوز للمستأجر اخت�ار عدم اعت�ار ت���ضات او تأج�ﻼت اﻹ�جار الناتجة عن و�اء �وف�د� 19-تعديل
علﻰ عقد اﻹ�جار.
تم ت�ب�ق هذه التعديﻼت اعت�ا ار من  1حز�ران  ،2020مع السماح �الت�ب�ق الم��ر .لم ينتج عن ت�ب�ق هذه التعديﻼت أثر
جوهر� علﻰ القوائم المال�ة لد� ال�ر�ة.
3,2

معاي�ر التقار�ر المال�ة الدول�ة والتفس�رات ال�ديدة والتعديﻼت الصادرة وغ�ر النافذة �عد

إن المعاي�ر المال�ة الدول�ة والتفس�رات الجديدة والتعديﻼت الصادرة وغ�ر النافذة �عد حتﻰ تار�خ القوائم المال�ة مدرجة أدناه ،وستقوم

ابتداء من تار�خ الت�ب�ق اﻻلزامي:
ال�ر�ة بت�ب�ق هذه التعديﻼت
ً
م��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم ) (17عقود التأم�ن

�قدم الم��ار نموذجاً شامﻼً لﻼعتراف وال��اس والعرض واﻹ�ضاحات المتعلقة �عقود التأم�ن .و�حل هذا الم��ار محل م��ار
التقار�ر المال�ة الدولي رقم ) – (4عقود التأم�ن .ين�بق الم��ار علﻰ جم�ع أنواع عقود التأم�ن )مثل عقود الح�اة وغ�رها من عقود

التأم�ن الم�اشرة وعقود إعادة التأم�ن( دون الن�ر للمن�أة المصدرة لعقد التأم�ن� ،ما ين�بق علﻰ �عض الضمانات واﻷدوات
المال�ة التي تحمل خاص�ة الم�ار�ة .إن اﻹ�ار العام للم��ار يتضمن است�دام �ر�قة الرسوم المتغ�رة و�ر�قة توز�ع اﻷقسا�.

س�تم ت�ب�ق هذا الم��ار اعت�ا ار من � 1انون الثاني  2023مع أرقام المقارنة ،مع السماح �الت�ب�ق الم��ر شر��ة أن المن�أة
��قت م��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم ) (9وم��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم ) (15قبل أو مع ت�ب�ق م��ار التقار�ر المال�ة
الدولي رقم ) .(17من غ�ر المتوقع أن ��ون للتعديﻼت أثر جوهر� علﻰ القوائم المال�ة لل�ر�ة.
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تعديﻼت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم ) :(1تصن�� الم�لو�ات المتداولة مقابل غ�ر المتداولة

قام المجلس الدولي للمعاي�ر المحاس ـ ـ ـ ــب�ة خﻼل �انون الثاني � 2020إص ـ ـ ـ ــدار تعديﻼت علﻰ فقرات ) (69الﻰ ) (76من م��ار

المحاس�ة الدولي رقم ) (1لتحديد مت�ل�ات تصن�� الم�لو�ات المتداولة مقابل غ�ر المتداولة .توضح هذه التعديﻼت:
-

تعر�� الحق لتأج�ل التسو�ة،

-

الحق لتأج�ل التسو�ة �جب أن ��ون موجود عند تار�خ إعداد القوائم المال�ة،

-

إن التصن�� ﻻ يتأثر �احتمال�ة المن�أة ممارسة حقها في التأج�ل،

-

وفي حال �انت الم�تقات المتضمنة في الم�لو�ات القابلة للتحو�ل في حد ذاتها أداة حقوق ملك�ة عند اذ ﻻ ت�ثر شرو�
الم�لو�ات علﻰ تصن�فها.

س�تم ت�ب�ق التعديﻼت �أثر رجعي اعت�ا اًر من � 1انون الثاني .2023
الممتلكات واﻵﻻت والمعدات :المتحصل من ال��ع ق�ل اﻻست�دام المعني  -تعديﻼت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم )(16

قام المجلس الدولي للمعاي�ر المحاسب�ة خﻼل أ�ار � 2020إصدار تعديﻼت علﻰ م��ار المحاس�ة الدولي رقم ) (16الممتلكات

واﻵﻻت والمعدات :المتحصل من الب�ع قبل اﻻست�دام المعني والذ� �منع المن��ات من ت���ض �لفة الممتلكات واﻵﻻت والمعدات
���مة الم�الغ المتحصلة من ب�ع منتج تم إنتاجه في الفترة خﻼل إحضار اﻷصل إلﻰ الموقع وتجه�زه للحالة الﻼزمة للعمل �ال�ر�قة

المقصودة التي تحددها اﻹدارة .وفقاً لذلك �جب علﻰ المن�أة اﻻعتراف �الم�الغ المتحصلة من ب�ع هذه المنتجات وتكلفة إنتاجها
في اﻷر�اح أو ال�سائر.

س�تم ت�ب�ق التعديﻼت �أثر رجعي اعت�ا اًر من � 1انون الثاني  2022علﻰ بنود الممتلكات واﻵﻻت والمعدات والتي تم البدء
�است�دامها في بدا�ة أول فترة مال�ة تم عرضها في السنة المال�ة التي ت�بق ف�ها التعديﻼت للمرة اﻷولﻰ.
من غ�ر المتوقع أن ��ون للتعديﻼت أثر جوهر� علﻰ القوائم المال�ة لل�ر�ة.
العقود ال�اسرة – �لفة التزامات العقود  -تعديﻼت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم )(37

قام المجلس الدولي للمعاي�ر المحاسب�ة خﻼل أ�ار � ،2020إصدار تعديﻼت علﻰ م��ار المحاس�ة الدولي رقم ) (37والتي تحدد

التكال�� التي �جب علﻰ المن�أة أن تأخذها �ع�ن اﻻعت�ار عند تق��م ما إذا �ان العقد خاس اًر أو س�نتج عنه خسارة.
ت�بق التعديﻼت �ر�قة "التكلفة الم�اشرة" .إن التكال�� الم�اشرة المتعلقة �عقود ب�ع ال�ضائع أو ال�دمات تتضمن �ﻼ من التكال��
اﻹضا��ة والتكال�� الموزعة المتعلقة �أن��ة العقد ���ل م�اشر.
ﻻ تتعلق المصار�� اﻹدار�ة والعموم�ة �العقود ���ل م�اشر ولذلك يتم است�عادها إﻻ إذا تم تحم�لها الﻰ ال�رف اﻻخر �موجب
شرو� العقد.

س�تم ت�ب�ق التعديﻼت اعت�ا اًر من � 1انون الثاني  .2022ت�بق هذه التعديﻼت علﻰ العقود التي لم يتم الوفاء �جم�ع شرو�ها
كما في بدا�ة السنة المال�ة التي ت�بق ف�ها التعديﻼت للمرة اﻷولﻰ.

من غ�ر المتوقع أن ��ون للتعديﻼت أثر جوهر� علﻰ القوائم المال�ة لل�ر�ة.
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م��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم ) (9اﻷدوات المال�ة – اخت�ار ’ ’%10ﻹلغاء اﻻعتراف �الم�لو�ات المال�ة

كجزء من التحس�نات علﻰ معالجة معاي�ر التقار�ر المال�ة الدول�ة لﻸعوام من  ،2020-2018أصدر مجلس معاي�ر المحاس�ة
تعديﻼ علﻰ م��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم ) .(9يوضح التعديل الرسوم التي تأخذها ال�ر�ة �ع�ن اﻻعت�ار عند تق��م
الدول�ة
ً

ما إذا �انت شرو� الم�لو�ات المال�ة الجديدة أو المعدلة ت�تلف اختﻼفاً جوهر�اً عن شرو� الم�لو�ات المال�ة اﻷصل�ة .ت�مل

هذه الرسوم فق� تلك المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض� ،ما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل
المقترض أو المقرض ن�ا�ة عن اﻵخر.

تقوم ال�ر�ة بت�ب�ق التعديل علﻰ الم�لو�ات المال�ة التي يتم تعديلها أو ت�ادلها في أو �عد بدا�ة السنة المال�ة التي ت�بق ف�ها
ال�ر�ة التعديل.
س�تم ت�ب�ق هذه التعديﻼت اعت�ا اًر من � 1انون الثاني  ،2022مع السماح �الت�ب�ق الم��ر.
من غ�ر المتوقع أن ��ون للتعديﻼت أثر جوهر� علﻰ القوائم المال�ة ال�ر�ة.
2,3

اﻷسس والتقديرات

إن إعداد القوائم المال�ة وفقاً لمعاي�ر التقار�ر المال�ة الدول�ة يت�لب است�دام عدة تقديرات و�فتراضات محاسب�ة ت�ثر علﻰ م�الغ

اﻹيرادات والمصار�� والموجودات والم�لو�ات وعرض اﻹلتزامات المحتملة �ما في تار�خ القوائم المال�ة .ن� اًر ﻻست�دام هذه

التقديرات واﻹفتراضات ،قد ت�تلف النتائج الفعل�ة عن التقديرات ،وقد �ستدعي ذلك تعديل ال��م الدفتر�ة للموجودات أو الم�لو�ات
في المستقبل.
��ما يلي تفاص�ل اﻹجتهادات الجوهر�ة التي قامت بها ال�ر�ة:
م�صص ذمم متدن�ة ال��مة )م�صص خسائر إئتمان�ة متوقعة(

تقدم ال�ر�ة خدماتها للعمﻼء ضمن شرو� تسه�ﻼت مع�نة .تست�دم إدارة ال�ر�ة تقديرات مع�نة لتحديد م�الغ وتوق�ت التدفقات

النقد�ة المستقبل�ة و�ذلك تق��م ما إذا �انت الم�ا�ر اﻻئتمان�ة علﻰ الموجودات المال�ة قد زادت ���ل جوهر� منذ اﻹث�ات المبدئي
وتضم�ن المعلومات المستقبل�ة في ��اس ال�سائر اﻻئتمان�ة المتوقعة.

تدني ��مة الم�زون واﻷلواح ال��ب�ة

بناء علﻰ ال�برات السا�قة ،و�تم ت���ض
تقوم إدارة ال�ر�ة بتقدير صافي ��مة الم�زون المتوقع تح��قها في تار�خ القوائم المال�ة ً
ال��مة الدفتر�ة للم�زون ،إن لزم اﻷمر.
اﻷعمار اﻹنتاج�ة للعقارات واﻵﻻت والمعدات
تقوم إدارة ال�ر�ة �إعادة تقدير اﻷعمار اﻹنتاج�ة للعقارات واﻵﻻت والمعدات وتقوم بتعديلها ،إن لزم اﻷمر ،في نها�ة �ل سنة
مال�ة.

م�صص ضر��ة الدخل

تست�دم إدارة ال�ر�ة تقديرات مع�نة لتحديد مبلغ م�صص ضر��ة الدخل.
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ال��مة العادلة لﻸدوات المال�ة
يتم تحديد ال��مة العادلة للموجودات والم�لو�ات المال�ة ال�اهرة في قائمة المر�ز المالي والتي ﻻ �م�ن الحصول علﻰ ��متها

العادلة من أسواق مال�ة ن��ة ،من خﻼل �رق مناس�ة للتق��م ت�مل التدفقات النقد�ة المتوقعة الم�صومة .يتم الحصول علﻰ

مدخﻼت التق��م من خﻼل أسواق �م�ن مﻼح�تها إن أم�ن ،وح�ن ﻻ ��ون من المناسب اﻻعتماد علﻰ هذه المدخﻼت يتم اعتماد

درجة من التقديرات واﻻفتراضات لتحديد ال��مة العادلة .ت�مل هذه اﻻفتراضات عوامل ت�ص المدخﻼت التي يتم اﻻعتماد عل�ها

في تحديد ال��مة العادلة �م�ا�ر الس�ولة وم�ا�ر اﻻئتمان والتقل�ات اﻷخر� .قد ت�ثر التغ�رات في اﻻفتراضات علﻰ م�الغ ال��مة
العادلة للموجودات المال�ة ال�اهرة في القوائم المال�ة.
م�صصات منافع المو�ف�ن
تست�دم إدارة ال�ر�ة تقديرات مع�نة لتحديد مبلغ م�صصات منافع المو�ف�ن .تعتقد إدارة ال�ر�ة �أن هذه التقديرات واﻹفتراضات
معقولة .وتم تحم�ل السنة المال�ة �ما ��صها من مصروف م�صص تعو�ض نها�ة ال�دمة وفقاً لقانون العمل الفلس��ني و�ما
يتوافق مع معاي�ر المحاس�ة الدول�ة.

تعتقد إدارة ال�ر�ة �أن هذه التقديرات واﻻفتراضات معقولة.
2,4

مل�ص ﻷهم الس�اسات المحاس��ة

تحقق اﻹيرادات من العقود مع العمﻼء:

تتضمن عقود ب�ع ال�ضائع لد� ال�ر�ة التزامات تنف�ذ .توصلت ال�ر�ة أنه �جب اﻻعتراف �إيرادات ب�ع ال�ضائع عند نق�ة
مع�نة من الزمن في الوقت الذ� يتم ��ه نقل الس��رة علﻰ اﻷصل إلﻰ العم�ل ،و���ل عام عند تسل�مه ال�ضائع.
السعر المقابل المتغ�ر:
تتضمن �عض عقود ب�ع ال�ضائع حق اﻻرجاع وخصم �م�ات للعمﻼء .إن حق اﻻرجاع وخصم الكم�ات ي�د� إلﻰ وجود سعر
متغ�ر .يتم تقدير السعر المتغ�ر عند بدا�ة العقد.
حق اﻻرجاع:

عندما �ع�ي العقد العم�ل الحق في ارجاع ال�ضائع خﻼل فترة زمن�ة محددة ،تقوم بتقدير ��مة مردودات المب�عات المتوقعة

�است�دام �ر�قة المتوس� المرجح المحتملة.
وفًقا لم��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم )�� ،(15ون السعر المقابل المستلم من العم�ل متغ� اًر ﻷن العقد �سمح للعم�ل �إعادة

ال�ضائع .تقوم ال�ر�ة بت�ب�ق المت�ل�ات في م��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم ) (15لتقدير السعر المقابل المتغ�ر الواجب تأج�له

لتحديده و�دراجه في سعر الب�ع.
تحقق اﻹيرادات اﻷخر�

تتحقق إيرادات أر�اح اﻷسهم عند ن�وء حق ﻻستﻼمها.
تتحقق أر�اح أو خسائر تداول اﻻستثمارات في الموجودات المال�ة عند إتمام عمل�ة التداول ،و�تم اﻻعتراف �أر�اح توز�عات اﻷسهم
من ال�ر�ات المستثمر بها عند ن�وء حق ﻻستﻼمها.

إيرادات الفوائد

بناء علﻰ المعدل المست�دم ل�صم التدفقات النقد�ة المستقبل�ة
يتم إث�ات إيرادات الفوائد عند تحققها �است�دام �ر�قة العائد الفعليً ،
المتوقعة خﻼل العمر اﻹنتاجي المتوقع للموجود المالي نس�ة إلﻰ صافي ��مته الدفتر�ة.

52
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المصار��
يتم تحقق المصار�� وفقاً لمبدأ اﻻستحقاق.
تصن�� ال�نود المتداولة وغ�ر المتداولة
تقوم ال�ر�ة �عرض الموجودات والم�لو�ات في قائمة المر�ز المالي علﻰ أساس تصن�فها �متداولة أو غ�ر متداولة .تكون
الموجودات متداولة في الحاﻻت التال�ة:


من المتوقع أن تتحقق أو ان ��ون الهدف منها ب�عها أو استهﻼكها في دورة الت�غ�ل العاد�ة



محتف� بها لغرض المتاجرة



من المتوقع أن تتحقق خﻼل فترة اثني ع�ر شه اًر �عد تار�خ القوائم المال�ة



النقد والنقد المعادل �استثناء النقد المق�د ﻷغراض الت�ادل أو المست�دم لتقس�� م�لو�ات تستحق خﻼل فترة تتجاوز اثني
ع�ر شه اًر �عد تار�خ القوائم المال�ة

أما �اقي الموجودات اﻷخر� ف�تم تصن�فها موجودات غ�ر متداولة.
تكون الم�لو�ات متداولة في الحاﻻت التال�ة:


من المتوقع تسديدها ضمن دورة الت�غ�ل العاد�ة



محتف� بها لغرض المتاجرة



مستحقة الدفع ضمن فترة اثني ع�ر شه اًر �عد تار�خ القوائم المال�ة



ﻻ يوجد ق�ود أو شرو� لتأج�ل تسديد الم�لو�ات �مدة تتجاوز اثني ع�ر شه اًر �عد تار�خ القوائم المال�ة.

أما �اقي الم�لو�ات اﻷخر� ف�تم تصن�فها م�لو�ات غ�ر متداولة.
ضر��ة الدخل
تقوم ال�ر�ة �اقت�اع م�صص لضر��ة الدخل وفقاً لقانون ضر��ة الدخل الفلس��ني وم��ار المحاس�ة الدولي رقم ) (12والذ�
�قتضي اﻻعتراف �الفروقات الزمن�ة الم�قتة� ،ما بتار�خ القوائم المال�ة� ،ضرائب م�جلة.

بناء علﻰ الر�ح الضر�بي لل�ر�ة .قد ��تلف الر�ح الضر�بي
�مثل مصروف ضر��ة الدخل الضر��ة المستحقة والتي تم احتسابها ً
عن الر�ح المحاسبي ال�اهر في القوائم المال�ة �سبب إدراج إيرادات غ�ر خاضعة لضر��ة الدخل أو مصار�� ﻻ �م�ن تنز�لها من
ضر��ة الدخل .إن مثل هذه اﻹيرادات /المصار�� قد تكون خاضعة� /م�ن تنز�لها في السنوات الﻼحقة.
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عقارات وآﻻت ومعدات
ت�هر العقارات واﻵﻻت والمعدات �الكلفة �عد تنز�ل اﻻستهﻼك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدت .ت�مل �لفة العقارات
واﻵﻻت والمعدات الكلفة المتكبدة ﻻستبدال أ� من م�ونات العقارات واﻵﻻت والمعدات ومصار�� التمو�ل للم�ار�ع اﻹن�ائ�ة

�و�لة اﻷجل إذا تحققت شرو� اﻻعتراف .يتم إث�ات جم�ع النفقات اﻷخر� في قائمة الدخل عند تحققها .ﻻ يتم استهﻼك اﻷراضي.

يتم احتساب اﻻستهﻼك �است�دام �ر�قة القس� الثابت وفقاً للعمر اﻹنتاجي المتوقع �ما يلي:

العمر اﻹنتاجي
)سنوات(
50

إن�اءات وم�اني
آﻻت ومعدات

15-7

أثاث وأجهزة م�تب�ة

10-5

آل�ات وس�ارات

7-5
3

لوازم ��اعة

يتم ش�ب أ� بند من العقارات واﻵﻻت والمعدات وأ� أجزاء جوهر�ة منها عند الت�لص منها أو عند عدم وجود منفعة اقتصاد�ة

متوقعة من است�دام للبند أو الت�لص منه .يتم ق�د أ� ر�ح او خسارة ناتجة عن ش�ب البند ،والذ� �مثل الفرق ب�ن العائد من
الت�لص وصافي ال��مة الدفتر�ة للبند ،في قائمة الدخل.

تتم مراجعة ال��م المت���ة للموجودات واﻷعمار اﻹنتاج�ة و�رق اﻻستهﻼك في �ل سنة مال�ة و�تم تعديلها ﻻحقاً إن لزم اﻷمر.
است�مارات في موجودات مال�ة

يتم ق�د الموجودات المال�ة عند ال�راء �ال��مة العادلة مضافاً إل�ها مصار�� اﻻقتناء الم�اشرة ،في حال عدم �ونها موجودات مال�ة
�ال��مة العادلة من خﻼل اﻷر�اح أو ال�سائر .ﻻحقاً لﻼعتراف المبدئي ،يتم ق�د جم�ع الموجودات المال�ة إما �ال��مة العادلة أو
�الكلفة الم�فأة� ،ما يلي:

موجودات مال�ة �ال��مة العادلة
��مل هذا البند أدوات الملك�ة والم�تقات المال�ة والتي يتم اﻻعتراف بها �ال��مة العادلة من خﻼل اﻷر�اح أو ال�سائر ،و�حق
للمن�أة تصن�� أدوات الملك�ة غ�ر المحتف� بها ﻷغراض المتاجرة� ،اخت�ار ﻻ �م�ن التراجع عنه ،من خﻼل بنود الدخل ال�امل
اﻷخر�.

في حال تم اخت�ار تصن�� أدوات الملك�ة �موجودات مال�ة �ال��مة العادلة من خﻼل بنود الدخل ال�امل اﻷخر� ،فإنه يتم ق�د

التغ�ر في ال��مة العادلة في حساب خاص ضمن حقوق الملك�ة ،وعند الت�لص منها يتم ق�د اﻷر�اح أو ال�سائر في حساب اﻷر�اح
المدورة م�اشرة ،وﻻ يتم ق�دها في قائمة الدخل .ﻻ ت�ضع هذه الموجودات المال�ة �ال��مة العادلة من خﻼل بنود الدخل ال�امل
اﻷخر� ﻻخت�ار خسائر تدني في الموجودات المال�ة.

يتم ق�د أر�اح توز�عات اﻷسهم من اﻻستثمار في اﻷوراق المال�ة في قائمة الدخل عند ن�وء الحق في استﻼمها.
موجودات مال�ة �الكلفة الم�فأة
��مل هذا البند أدوات الدين التي يتوافر بها ال�ر��ن التال��ن:

54



أن تكون أداة الدين متضمنة في نموذج أعمال يهدف إلﻰ اﻻحتفا� �أدوات الدين لتحص�ل تدفقات نقد�ة تعاقد�ة.



أن تتضمن ال�رو� التعاقد�ة ﻷداة الدين توار�خ محددة للتدفقات النقد�ة والتي تمثل فق� دفعات أصل الدين والفوائد عل�ها.
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وفي حال عدم توفر أحد ال�ر��ن ،أو �ل�هما ،يتم تصن�� اﻷداة المال�ة �موجودات مال�ة �ال��مة العادلة من خﻼل اﻷر�اح أو

ال�سائر� .ما يتوفر لل�ر�ة ال��ار �اعتماد تصن�� اﻷداة المال�ة �موجودات مال�ة �ال��مة العادلة من خﻼل اﻷر�اح أو ال�سائر

حتﻰ لو توفرت ال�رو� المذ�ورة في حال أن �قلل هذا التصن�� أ� اعتراف غ�ر ثابت أو غ�ر مﻼئم.

تعتبر الذمم المدينة من أدوات الدين �الكلفة المتوقعة .ت�هر الذمم المدينة ���مة الفوات�ر الصادرة للعمﻼء �عد تنز�ل م�صص

ال�سائر اﻹئتمان�ة المتوقعه .تست�دم إدارة ال�ر�ة تقديرات مع�نة لتحديد م�الغ وتوق�ت التدفقات النقد�ة المستقبل�ة و�ذلك تق��م ما
إذا �انت الم�ا�ر اﻻئتمان�ة علﻰ الموجودات المال�ة قد زادت ���ل جوهر� منذ اﻹث�ات المبدئي وتضم�ن المعلومات المستقبل�ة
في ��اس ال�سائر اﻻئتمان�ة المتوقعة.

ﻻحقاً لﻼعتراف المبدئي ،يتم ق�د أدوات الدين �الكلفة الم�فأة )ت�مل الذمم المدينة(� ،است�دام �ر�قة الفائدة الفعل�ة� ،عد تنز�ل
خسائر التدني ،إن وجدت .تقوم ال�ر�ة بدراسة وجود أدلة علﻰ تدني ال��مة الدفتر�ة لهذه الموجودات المال�ة ،وفي حال وجود هذه

اﻷدلة يتم احتساب وق�د مبلغ التدني في قائمة الدخل .يتم ق�د إيرادات الفوائد من الموجودات المال�ة �الكلفة الم�فأة في قائمة
الدخل.

است�عاد الموجودات المال�ة
يتم است�عاد الموجودات المال�ة عند انتهاء الحق التعاقد� لﻼنتفاع من التدفقات النقد�ة لهذه الموجودات ،أو عند تحو�ل الموجودات
المال�ة وجم�ع الم�ا�ر وعوائد الملك�ة إلﻰ من�أة أخر� .في حال لم تقم ال�ر�ة بتحو�ل أو إ�قاء �ل الم�ا�ر والعوائد اﻷساس�ة

وأ�قت الس��رة علﻰ اﻷصول المحولة ،تسجل ال�ر�ة حصتها المت���ة في الموجودات وتسجل الم�لو�ات ���مة الم�الغ المتوقع

دفعها .إذا أ�قت ال�ر�ة �ل الم�ا�ر وعوائد الملك�ة لملك�ة الموجودات المال�ة المحولة ،تستمر ال�ر�ة في تسج�ل الموجودات

المال�ة.

تدني ��مة الموجودات المال�ة
يتم إث�ات م�صص ال�سائر اﻻئتمان�ة المتوقعة )م�صص التدني( ﻷدوات الدين التي ﻻ يتم ��اسها من خﻼل اﻷر�اح أو ال�سائر.
ﻻ يتم إث�ات خسائر تدني علﻰ اﻻستثمارات في اﻷسهم.

قامت ال�ر�ة بت�ب�ق ال�ر�قة الم�س�ة من الم��ار لتسج�ل ال�سائر اﻻئتمان�ة المتوقعة علﻰ جم�ع أدوات الدين ،وحساب ال�سائر

اﻻئتمان�ة المتوقعة علﻰ �امل عمر أدوات الدين.
��اس ال��مة العادلة

ال��مة العادلة هي المقابل المالي لب�ع موجودات أو سداد م�لو�ات وذلك من خﻼل عمل�ة من�مة ب�ن الم�ار��ن في السوق في
تار�خ ال��اس� .عتمد ��اس ال��مة العادلة علﻰ فرض�ة ب�ع الموجودات او سداد الم�لو�ات إما في:
-

سوق رئ�سي للموجودات أو الم�لو�ات.

-

أو في حال ��اب السوق الرئ�سي ،في سوق أكثر مﻼئمة للموجودات والم�لو�ات.

�جب أن ��ون لل�ر�ة القدرة علﻰ الوصول للسوق الرئ�سي أو السوق اﻷكثر مﻼءمة.
يتم ��اس ال��مة العادلة للموجودات أو الم�لو�ات �است�دام الفرض�ات التي س�ست�دمها الم�ار��ن عند تسع�ر الموجودات
الم�لو�ات ،علﻰ فرض ان الم�ار��ن في السوق هدفهم تحق�ق منافع اقتصاد�ة.

تست�دم ال�ر�ة أسال�ب التق��م المناس�ة حسب ال�روف التي توفر معلومات �ا��ة ل��اس ال��مة العادلة ،وذلك من خﻼل ز�ادة
است�دام مع��ات ذات صلة �م�ن مﻼح�تها والتقل�ل من است�دام المع��ات التي ﻻ �م�ن مﻼح�تها.
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جم�ع الموجودات والم�لو�ات التي تقاس �ال��مة العادلة المصرح عنها في القوائم المال�ة تصنف ضمن هرم ال��مة العادلة� ،ما
هو موضح أدناه:
المستو� اﻻول� :است�دام أسعار التداول ﻷدوات مال�ة م�ابهة تماماً في أسواق مال�ة ن��ة.
المستو� الثاني� :است�دام مع��ات غ�ر أسعار التداول ولكن �م�ن مﻼح�تها ���ل م�اشر أو غ�ر م�اشر.
المستو� الثالث� :است�دام مع��ات ﻻ تستند لب�انات سوق �م�ن مﻼح�تها.
في نها�ة �ل فترة مال�ة تحدد ال�ر�ة ��ما إذا �انت هنالك عمل�ات نقل ب�ن المستو�ات في التسلسل الهرمي من خﻼل إعادة تق��م

التصن�� )استناداً إلﻰ أقل مستو� مع��ات له اثر جوهر� علﻰ ��اس ال��مة العادلة ��ل( للموجودات والم�لو�ات والتي يتم

اﻻعتراف بها في القوائم المال�ة علﻰ أساس متكرر.

لغرض اﻹفصاح عن ال��مة العادلة ،قامت ال�ر�ة بتحديد شرائح من الموجودات والم�لو�ات وفقا ل�ب�عة وخصائص وم�ا�ر
ومستو� ال��مة العادلة لهذه الموجودات والم�لو�ات.

�ضاعة
يتم إ�هار ال�ضاعة �الكلفة� ،است�دام �ر�قة المتوس� المرجح ،أو ال��مة المتوقع تح��قها أيهما أقل .تمثل الكلفة �افة النفقات
التي تتكبدها ال�ر�ة من أجل إ�صال المواد إلﻰ حالتها وموقعها لتكون جاهزة لﻺست�دام.

تقاص اﻷدوات المال�ة
يتم إجراء تقاص ب�ن الموجودات المال�ة والم�لو�ات المال�ة و��هار المبلغ الصافي في قائمة المر�ز المالي فق� عندما تتوفر
الحقوق القانون�ة الملزمة و�ذلك عندما يتم تسو�تها علﻰ أساس التقاص أو ��ون تحقق الموجودات وتسو�ة الم�لو�ات في نفس
الوقت.

النقد والنقد المعادل
لغرض قائمة التدفقات النقد�ة ،فإن النقد والنقد المعادل ��مل النقد في الصندوق وأرصدة لد� بنوك وودائع قص�رة اﻷجل والتي

لها توار�خ استحقاق ثﻼثة أشهر أو أقل� ،عد تنز�ل حسا�ات الجار� مدين القائمة ،إن وجدت.
توز�عات أر�اح مدفوعة

تقوم ال�ر�ة �اﻻعتراف �م�لو�ات مقابل التوز�عات النقد�ة الموافق عل�ها من قبل مساهمي ال�ر�ة في اجتماع اله��ة العامة ،و�تم
اﻻعتراف بهذا المبلغ في قائمة حقوق الملك�ة.
ذمم دائنة ومستحقات
يتم إث�ات الم�لو�ات للم�الغ المستحقة السداد في المستقبل لل�ضائع أو ال�دمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم الم�ال�ة بها من
قبل المورد.
م�صصات
يتم احتساب م�صصات عندما يترتب علﻰ ال�ر�ة التزامات )قانون�ة أو ضمن�ة( ناش�ة عن أحداث سا�قة علﻰ أن ��ون من
المرجح ن�وء هذه اﻹلتزامات وتوافر إم�ان�ة تحديد ��متها ���ل موضوعي.
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العمﻼت اﻷجن��ة
�مثل ال��قل اﻹسرائ�لي عملة اﻷساس لل�ر�ة .يتم تحو�ل المعامﻼت التي تتم �العمﻼت اﻷخر� غ�ر ال��قل اﻹسرائ�لي خﻼل

السنة إلﻰ ال��قل اﻹسرائ�لي وفقاً ﻷسعار الصرف �ما في تار�خ المعاملة .يتم تحو�ل الموجودات والم�لو�ات النقد�ة وتلك التي
تستحق ال��ض أو الدفع �العمﻼت اﻷخر� في نها�ة السنة إلﻰ ال��قل اﻹسرائ�لي وفقاً ﻷسعار الصرف �ما في تار�خ القوائم
المال�ة .ت�هر فروقات التحو�ل من ر�ح أو خسارة في قائمة الدخل.

ﻷغراض إعداد القوائم المال�ة �عملة الدوﻻر اﻷمر��ي ،تم تحو�ل بنود الموجودات والم�لو�ات من عملة ال��قل اﻹسرائ�لي إلﻰ
عملة الدوﻻر اﻷمر��ي وفقاً ﻷسعار الصرف السائدة في تار�خ القوائم المال�ة وتم تحو�ل بنود حقوق الملك�ة �است�دام أسعار

الصرف التار���ة� ،ما تم تحو�ل بنود قائمة الدخل وقائمة الدخل ال�امل �است�دام معدل أسعار الصرف خﻼل السنة .ت�هر
فروقات ترجمة العمﻼت اﻷجنب�ة في بند مستقل ضمن حقوق الملك�ة.

الر�ح لكل سهم
يتم إحتساب الحصة اﻷساس�ة للسهم في اﻷر�اح من خﻼل قسمة ر�ح السنة العائد إلﻰ حملة اﻷسهم العاد�ة لل�ر�ة علﻰ المعدل
المرجح لعدد اﻷسهم العاد�ة خﻼل العام.
يتم إحتساب الحصة الم�فضة للسهم من خﻼل قسمة ر�ح السنة العائد إلﻰ حملة اﻷسهم العاد�ة لل�ر�ة )�عد تنز�ل الفوائد المتعلقة
�اﻷسهم الممتازة القابلة للتحو�ل( علﻰ المعدل المرجح لعدد اﻷسهم العاد�ة خﻼل العام مضافاً إل�ه المعدل المرجح لعدد اﻷسهم
العاد�ة التي �ان �جب إصدارها ��ما لو تم تحو�ل اﻷسهم القابلة للتحو�ل إلﻰ أسهم عاد�ة.
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1,094,553

997,711

605,602

42,599

45,143

517,860

1,603,313

113,140

30,240

1,459,933

دوﻻر أمر��ي

إن�اءات
وم�اني

1,612,256

2,396,215

168,272

247,506

1,980,437

4,008,471

283,020

36,634

3,688,817

دوﻻر أمر��ي

آﻻت
ومعدات

21,386

206,855

14,586

6,567

185,702

228,241

16,108

3,698

208,435

دوﻻر أمر��ي

أثاث وأجهزة
م�تب�ة

115,341

274,682

19,286

29,231

226,165

390,023

27,553

-

362,470

دوﻻر أمر��ي

آل�ات وس�ارات

45,176

41,643

508,941

637,040

3,886,423

286,386

3,419,105

7,961,641

591,864

41,280

44,931

87,938

16

تم خﻼل عام  2020تحم�ل مبلغ  337,187دوﻻر أمر��ي من مصروف اﻻستهﻼك إلﻰ حساب �لفة المب�عات ضمن بند تكال�� صنا��ة.

4,075,218

369,727

562,075

17,366

574,743

دوﻻر أمر��ي

المجموع

7,311,628

دوﻻر أمر��ي

لوازم
��اعة

بلغت ��مة العقارات واﻵﻻت والمعدات المستهلكة �الكامل والتي ما زالت مست�دمة في أعمال ال�ر�ة مبلغ  2,115,086دوﻻر أمر��ي �ما في � 31انون اﻷول .2020

صافي ال��مة الدفتر�ة
كما في � 31انون اﻷول 2020

كما في � 31انون اﻷول 2020
-

فروقات عملة

-

اﻹستهﻼك للسنة

-

كما في � 1انون الثاني 2020

1,094,553

77,323

-

1,017,230

أراضي

دوﻻر أمر��ي

-

اﻹستهﻼك المتراكم

كما في � 31انون اﻷول 2020

فروقات عملة

إضافات

كما في � 1انون الثاني 2020

الكلفة

2020

 .3عقارات وآﻻت ومعدات
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1,017,230

-

-

-

-

-

1,017,230

77,159

-

-

940,071

دوﻻر أمر��ي

أراضي

942,073

517,860

37,388

-

40,776

439,696

1,459,933

109,878

-

-

18,570

1,331,485

دوﻻر أمر��ي

إن�اءات
وم�اني

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

دوﻻر أمر��ي

آﻻت
ومعدات

22,733

185,702

13,737

-

7,515

164,450

208,435

15,772

-

-

832

191,831

دوﻻر أمر��ي

أثاث وأجهزة
م�تب�ة

65,802

3,892,523

245,597

136,305

226,165

16,492

508,941

37,775

-

)(17,677

313,925

195,388

17

تم خﻼل عام  2019تحم�ل مبلغ  277,158دوﻻر أمر��ي من مصروف اﻻستهﻼك إلﻰ حساب �لفة المب�عات ضمن بند تكال�� صنا��ة.

3,419,105

)(17,677

31,962

17,880

453,286

2,877,260

362,470

574,743

7,311,628

25,710

106,233

)(17,677

110,962

43,021

-

-

12,391

519,331

6,561,832

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

المجموع

550,278

-

)(17,677

56,098

298,339

دوﻻر أمر��ي

آل�ات وس�ارات

لوازم
��اعة

بلغت ��مة العقارات واﻵﻻت والمعدات المستهلكة �الكامل والتي ما زالت مست�دمة في أعمال ال�ر�ة مبلغ  1,863,207دوﻻر أمر��ي �ما في � 31انون اﻷول .2019

صافي ال��مة الدفتر�ة
كما في � 31انون اﻷول 2019

كما في � 31انون اﻷول 2019

فروقات عملة

إست�عادات

اﻹستهﻼك للسنة

كما في � 1انون الثاني 2019

اﻹستهﻼك المتراكم

كما في � 31انون اﻷول 2019

محول من م�ار�ع تحت التنف�ذ
فروقات عملة

إست�عادات

إضافات

كما في � 1انون الثاني 2019

الكلفة

2019

عقارات وآﻻت ومعدات )تا�ع(
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 .4موجودات مال�ة �ال��مة العادلة من خﻼل بنود الدخل ال�امل اﻷخر�
ت�مل الموجودات المال�ة �ال��مة العادلة من خﻼل بنود الدخل ال�امل ما يلي:
2020

2019

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

أسهم مدرجة في بورصة فلس��ن

566,000

626,283

أسهم مدرجة في بورصة عمان

6,998

9,935

572,998

636,218

��ما يلي مل�ص الحر�ة التي تمت علﻰ حساب احت�ا�ي ال��مة العادلة:
2020

2019

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

رص�د بدا�ة السنة

)(330,463

)(203,986

التغ�ر في ال��مة العادلة

)(136,700

)(126,477

رص�د نها�ة السنة

)(467,163

)(330,463

تتضمن الموجودات المال�ة �ال��مة العادلة من خﻼل الدخل ال�امل �ما في � 31انون اﻷول  2020أسهم ���مة دفتر�ة 438,861
دوﻻر أمر��ي مرهونة لصالح بنك محلي �ضمان مقابل تمو�ل ممنوح لل�ر�ة )إ�ضاح .(15
� .5ضاعة

روﻻت �رتون خام

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

�ضاعة جاهزة للب�ع

508,016
138,598

371,339

مواد مساعدة في اﻹنتاج

53,567

50,763

9,677

39,406

ألواح �رتون

ق�ع ��ار ومواد ص�انة
م�صص �ضاعة تالفة ومتقادمة
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2020

2019

195,916

71,652

36,955

781,510

694,379

)(37,128

)(54,323

744,382

640,056
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��ما يلي مل�ص الحر�ة التي تمت علﻰ م�صص ال�ضاعة التالفة والمتقادمة خﻼل عامي  2020و:2019

رص�د بدا�ة السنة

2020

2019

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

54,323

115,520

)إسترداد( إضافات خﻼل السنة

)(19,898

-

فروقات عملة

2,703

7,301

رص�د نها�ة السنة

37,128

54,323

�ضاعة متلفة خﻼل السنة

-

)(68,498

 .6ذمم مدينة

ذمم العمﻼء

ش��ات برسم التحص�ل

2020

2019

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

2,613,881

2,485,118

3,619,110

3,481,093

1,005,229

م�صص خسائر إئتمان�ة متوقعة

995,975

)(1,981,441

)(1,707,897

1,637,669

1,773,196

��ما يلي مل�ص الحر�ة التي تمت علﻰ م�صص خسائر إئتمان�ة متوقعة خﻼل عامي  2020و:2019
2020

2019

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

رص�د بدا�ة السنة

1,707,897

1,525,711

إضافات خﻼل السنة
فروقات عملة

134,113

139,431

55,199

رص�د نها�ة السنة

1,981,441

1,707,897

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
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 .7موجودات متداولة أخر�
2020

2019

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

دفعات مقدمة لموردين

264,916

436,222

تأم�نات مستردة

22,443

35,333

مصار�� مدفوعة مقدماً

10,716

10,744

صافي دفعات مقدمة لدائرة ضر��ة الدخل )إ�ضاح (13

-

51,914

أخر�

32,934

34,116

348,995

622,996

15,488

ألواح خ�ب�ة

2,498

تأم�نات نقد�ة

-

مستحق من ضر��ة ال��مة المضافة

21,618
10,499
22,550

 .8نقد وأرصدة لد� ال�نوك
ﻷغراض قائمة التدفقات النقد�ة  ،يتألف النقد وأرصدة لد� البنوك �ما في � 31انون اﻷول  2020و 2019من اﻵتي:
2020

2019

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

نقد في الصندوق

4,038

8,820

حسا�ات جار�ة لد� البنوك

2,060,272

2,064,310

947,418

956,238

نقد مق�د السحب *

)(128,654

)(45,397

1,935,656

910,841

* �مثل النقد مق�د السحب تأم�نات نقد�ة لد� البنوك �ضمان مقابل عقود عمﻼت آجلة.
 .9رأس المال المدفوع
يتألف رأس مال ال�ر�ة المصرح والم�تتب �ه والمدفوع �ما في � 31انون اﻷول  2020و 2019من  5مل�ون سهماً عاد�اً ���مة
إسم�ة دوﻻر أمر��ي واحد لكل سهم.
 .10احت�ا�ي إج�ار�
تمثل الم�الغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحو�له بنس�ة  %10من اﻷر�اح السنو�ة الصا��ة وفقاً لقانون ال�ر�ات الفلس��ني
وهو غ�ر قابل للتوز�ع علﻰ المساهم�ن.

20
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 .11م�صص تعو�ض نها�ة ال�دمة
��ما يلي مل�ص الحر�ة علﻰ حساب م�صص تعو�ض نها�ة ال�دمة خﻼل السنة:

2020

دوﻻر أمر��ي

210,422
66,716
)(45,277
17,531

رص�د بدا�ة السنة
إضافات خﻼل السنة
تعو�ضات مدفوعة خﻼل السنة
فروقات ترجمة

249,392

رص�د نها�ة السنة

2019

دوﻻر أمر��ي

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

يتم الت�ص�ص لتعو�ض نها�ة ال�دمة للمو�ف�ن وفقاً لقانون العمل السار� المفعول في فلس��ن ون�ام ش�ون المو�ف�ن ال�اص
�ال�ر�ة.

 .12ذمم دائنة

ذمم موردين

ش��ات اجلة

2020

2019

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

256,566

496,944

346,446

577,651

89,880

80,707

 .13ضر��ة الدخل
��ما يلي مل�ص الحر�ة التي تمت علﻰ رص�د )الدفعات المقدمة لدائرة ضر��ة الدخل( م�صص ضر��ة الدخل:

رص�د بدا�ة السنة

2020

2019

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

)(51,914

)(71,229

إضافات خﻼل السنة

108,775

24,384

خصم علﻰ دفعات مقدمة

)(1,017

-

دفعات خﻼل السنة

)(13,517

-

فروقات عملة

2,805

)(5,069

45,132

)(51,914

صافي سل��ات تم ق�دها �موجودات أخر�

-

51,914

رص�د نها�ة السنة

45,132

-
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��ما يلي مل�ص تسو�ة الر�ح المحاسبي مع الر�ح الضر�بي:

2020

2019

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

الر�ح المحاسب�ة قبل ضر��ة الدخل

912,066

309,618

مصروفات غ�ر مقبولة ضر�ب�اً

251,250

9,823

إيرادات غ�ر خاضعة لضر��ة الدخل

)(444,930

)(156,882

الر�ح الضر�بي

718,386

162,559

الضر��ة وفق معدل ضر��ة الدخل القانوني

107,758

24,384

م�صص الضر��ة الم�ون

107,758

24,384

معدل ضر��ة الدخل الفعلي

%11,81

%7,87

توصلت ال�ر�ة الﻰ م�الصة نهائ�ة مع دائرة ضر��ة الدخل عن نتائج أعمالها لعام  .2017قامت ال�ر�ة بتقد�م اﻹق اررات الضر�ب�ة
عن عامي  2018و ،2019و�تا�ع المست�ار الضر�بي لل�ر�ة إجراء التسو�ات النهائ�ة مع الدوائر الضر�ب�ة.

��ضع الر�ح الضر�بي لل�ر�ة إلﻰ ما نسبته  %60من الدخل ال�اضع للضر��ة لضر��ة دخل بنس�ة  %5لمدة خمسة أعوام تنتهي

في � 31انون اﻷول  ،2023و�نس�ة  %10لثﻼثة أعوام أخر� تنتهي بتار�خ � 31انون اﻷول  .2026أما النس�ة المت���ة من

الدخل ال�اضع والتي ت��ل  %40فإنها ت�ضع لضر��ة الدخل حسب قانون ضر��ة الدخل سار� المفعول.
 .14م�لو�ات متداولة أخر�
2020

دوﻻر أمر��ي

124,281
152,118
73,329
50,000
31,923
14,036

توز�عات ار�اح مستحقة
عقود عمﻼت آجلة
مصار�� مستحقة
مصار�� م�اف�ات مستحقة
مستحق لضر��ة ال��مة المضافة
م�صص إجازات مستحقة

445,687

2019

دوﻻر أمر��ي

124,464
48,787
48,994
14,057
236,302

 .15قروض وتمو�ﻼت

قروض �و�ل اﻷجل
أقسا� قروض تستحق خﻼل عام

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

890,423

1,318,516

1,265,423

1,779,132

375,000
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2019
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وقعت ال�ر�ة خﻼل عام  2018اتفا��ة قرض �و�ل اﻷجل مع بنك إقل�مي �مبلغ  1,500,000دوﻻر بهدف تمو�ل شراء خ�

إنتاج الواح �رتون معرج� .ستحق علﻰ هذا القرض فائدة سنو�ة تعادل سعر اﻹقراض في أسواق لندن )ل�بور( شهر للدوﻻر

اﻷمر��ي مضافاً إل�ها هام� ر�ح بنس�ة � %3حد أدنﻰ  ،%4و�سدد القرض �موجب  48قس� شهر� تبدأ �عد  18شه ار من

تار�خ سحب اخر دفعه ،علماً �إنه تم سحب اخر دفعة في عام  .2019تم منح هذا القرض مقابل �فاله شر�ة فلس��ن لﻺستثمار
الصناعي المساهمة العامة )ال�ر�ة اﻷم(.

كما وقعت ال�ر�ة في ت�ر�ن أول عام  2018علﻰ اتفا��ة تمو�ل مرا�حة قص�ر اﻷجل مع بنك اسﻼمي محلي ���مة 500,000
دوﻻر وذلك لتمو�ل شراء مواد خام� .ستحق علﻰ تمو�ل المرا�حة نس�ة ر�ح �معدل  ،%4,5و�سدد خﻼل  3دفعات �عد انتهاء فترة

سماح مدتها  3أشهر من تار�خ تسل�م �ل إتفا��ة مرا�حة .تم منح التمو�ل من خﻼل رهن أسهم مدرجة في بورصة فلس��ن ���مة
دفتر�ة  438,861دوﻻر أمر��ي )إ�ضاح  .(4لم ��ن هناك أ� رص�د مستغل من هذه التمو�ﻼت �ما في � 31انون اﻷول
.2020

��ما يلي جدول استحقاق رص�د القروض:
ما �ستحق خﻼل عام

2021

375,000

2022

375,000

2024

140,423

2023

375,000
1,265,423

 .16الم��عات
2020

علب وصفائح �رتون وروﻻت أثاث
أخر�

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

4,985,774
)(109,590

3,809,236
)(56,551

4,940,023
45,751

مرتجعات وخصم علﻰ المب�عات

2019

4,876,184

3,772,329
36,907

3,752,685

يتم تحقق اﻹيرادات عند نق�ة مع�نة من الزمن� ،ما تتحقق جم�ع اﻹيرادات في فلس��ن.
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 .17كلفة الم��عات
2020

كلفة اﻹنتاج:
مواد
أجور
تكال�� صنا��ة

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

2,186,834
311,400
455,124

2,185,325
238,008
367,049

2,953,358
195,916
)(138,598

�ضاعة جاهزة في بدا�ة السنة
�ضاعة جاهزة في نها�ة السنة

كلفة المب�عات

2019

3,010,676

2,790,382
258,321
)(195,916
2,852,787

 .18مصار�� ب�ع وتوز�ع
2020

دوﻻر أمر��ي

122,693
107,189
47,707
21,943
7,108

الرواتب واﻷجور ومنافع المو�ف�ن
أجور نقل
ص�انة وتأم�ن س�ارات
استهﻼك س�ارات
أخر�

306,640
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2019

دوﻻر أمر��ي

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

221,071
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 .19مصار�� إدار�ة وعامة
2020

2019

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

الرواتب واﻷجور ومنافع المو�ف�ن

236,564

214,206

تبرعات

30,455

-

30,335

41,723

رسوم ورخص واشتراكات

35,618

17,732

مصار�� وم�افآت مجلس اﻹدارة

27,884

21,171

خدمات عامة

16,063

16,796

تأم�ن

11,950

13,286

استهﻼك عقارات وآﻻت ومعدات

10,597

11,243

7,722

9,410

7,206

667

6,668

4,426

6,640

14,702

2,209

2,650

مصار�� م�تب

6,533

3,563

أخر�

37,621

17,655

474,065

389,230

أتعاب مهن�ة و�ست�ار�ة

بر�د وهاتف و�نترنت
مصار�� أمن وحراسة
ض�افة
مصار�� تنقل وسفر�ات
قر�اس�ة

 .20أر�اح محف�ة موجودات مال�ة
2020

2019

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

توز�عات أر�اح للموجودات المال�ة �ال��مة العادلة من بنود خﻼل الدخل اﻷخر�
ال�امل

61,556

61,361

61,556

61,361

) .21مصار��( إيرادات أخر�� ،الصافي

فروقات عمﻼت أجنب�ة

2020

2019

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

74,394

157,264

خسارة عقود عمﻼت آجلة

)(141,948

)(47,281

إسترداد م�صص �ضاعة تالفة ومتقادمة )إ�ضاح (5

19,898

19,004

-

-

أر�اح ب�ع ممتلكات واﻻت ومعدات

-

5,639

)(28,652

115,622

إيرادات فوائد
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 .22الحصة اﻷساس�ة والم�فضة للسهم من ر�ح السنة
لقد �انت الحصة اﻷساس�ة والم�فضة للسهم من ر�ح السنت�ن لعامي � 31انون اﻷول  2020و 2019علﻰ التوالي �ما يلي:
2020

ر�ح السنة )دوﻻر أمر��ي(

804,308

2019

285,234

المعدل المرجح لعدد اﻷسهم الم�تتب بها )سهم(

5,000,000

5,000,000

الحصة اﻷساس�ة والم�فضة للسهم من ر�ح السنة )دوﻻر أمر��ي(

0,1609

0,0570

 .23معامﻼت مع جهات ذات عﻼقة
�مثل هذا البند اﻷرصدة والمعامﻼت مع الجهات ذات عﻼقة والتي تتضمن المساهم�ن الرئ�س��ن وأعضاء مجلس اﻹدارة واﻹدارة

العل�ا وأ�ة شر�ات �س��رون عل�ها أو لهم القدرة علﻰ التأث�ر بها .يتم إعتماد س�اسات اﻷسعار وال�رو� المتعلقة �اﻷرصدة
والمعامﻼت مع الجهات ذات العﻼقة من قبل مجلس إدارة ال�ر�ة.

ت�مل قائمة المر�ز المالي اﻷرصدة التال�ة مع جهات ذات عﻼقة:

ذمم مدينة
ذمم دائنة

�ب�عة العﻼقة

شر�ات ش��قة
شر�ات ش��قة

2020

دوﻻر أمر��ي

32,300
23,736

2019

دوﻻر أمر��ي

52,307

-

ت�مل قائمة الدخل المعامﻼت التال�ة مع جهات ذات عﻼقة:
2020

2019

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

مب�عات

شر�ات ش��قة

487,319

465,388

م�تر�ات

شر�ات ش��قة

92,865

49,745

مصروفات:

تعو�ضات اﻹدارة العل�ا:

رواتب وم�افآت اﻹدارة العل�ا

80,020

80,785

تعو�ض نها�ة ال�دمة

4,033

5,635

مصار�� وم�افآت مجلس اﻹدارة

27,884

21,171

�اﻹضافة إلﻰ ذلك ،تم منح ال�ر�ة قرض �و�ل اﻷجل مقابل �فالة شر�ة فلس��ن لﻺستثمار الصناعي المساهمة العامة )ال�ر�ة
اﻷم( )إ�ضاح .(15
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�� .24اس ال��مة العادلة
�مثل الجدول التالي التسلسل الهرمي ل��اس ال��مة العادلة لموجودات وم�لو�ات ال�ر�ة�� .ما يلي اﻹفصاحات الكم�ة ل��اس ال��مة
العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات والم�لو�ات �ما في � 31انون اﻷول :2020

��اس ال��مة العادلة �است�دام

تار�خ التق��م
موجودات مال�ة �ال��مة العادلة:
موجودات مال�ة �ال��مة العادلة من
خﻼل الدخل ال�امل )ا�ضاح (4

م�لو�ات مال�ة �ال��مة العادلة:

عقود عمﻼت آجلة )ا�ضاح (14

أسعار التداول في

مع��ات �م�ن

مع��ات ﻻ �م�ن

المجموع

اسواق مال�ة ن��ة
)المستو� اﻷول(

مﻼح�تها

)المستو� الثاني(

مﻼح�تها

)المستو� الثالث(

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

� 31انون اﻷول 2020

572,998

572,998

-

-

� 31انون اﻷول 2020

152,118

-

152,118

-

��ما يلي اﻹفصاحات الكم�ة ل��اس ال��مة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات والم�لو�ات �ما في � 31انون اﻷول :2019
��اس ال��مة العادلة �است�دام

تار�خ التق��م
موجودات مال�ة �ال��مة العادلة:
موجودات مال�ة �ال��مة العادلة من
خﻼل الدخل ال�امل )ا�ضاح (4

� 31انون اﻷول 2019

أسعار التداول في

مع��ات �م�ن

مع��ات ﻻ �م�ن

اسواق مال�ة ن��ة

مﻼح�تها

مﻼح�تها

المجموع

)المستو� اﻷول(

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

636,218

636,218

)المستو� الثاني(

)المستو� الثالث(

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

-

-

م�لو�ات مال�ة �ال��مة العادلة:

عقود عمﻼت آجلة )ا�ضاح (14

� 31انون اﻷول 2019

48,787

-

48,787

-

لم يتم خﻼل العام إجراء تحو�ﻼت ﻷدوات مال�ة ب�ن المستو��ن اﻷول والثاني �ما لم يتم إجراء أ�ة تحو�ﻼت من و�لﻰ المستو�
الثالث.
 .25ال��مة العادلة لﻸدوات المال�ة
تتألف اﻷدوات المال�ة من موجودات وم�لو�ات مال�ة .تتكون الموجودات المال�ة من الذمم المدينة موجودات مال�ة �ال��مة العادلة
من خﻼل الدخل ال�امل و�عض الموجودات المتداولة اﻷخر� والنقد والنقد المعادل .تتكون الم�لو�ات المال�ة من الذمم الدائنة
والقروض والتمو�ﻼت و�عض الم�لو�ات المتداولة اﻷخر�.
تم إ�هار ال��م العادلة للموجودات والم�لو�ات المال�ة وفقاً لل��م التي �م�ن أن تتم بها عمل�ات الت�ادل ب�ن جهات معن�ة بذلك،

�استثناء عمل�ات الب�ع اﻹج�ار�ة أو التص��ة.

إن ال��م العادلة للموجودات المتداولة اﻷخر� والذمم المدينة والنقد والنقد المعادل والذمم الدائنة والم�لو�ات المال�ة اﻷخر� هي

مقار�ة ���ل �ب�ر ل��مها الدفتر�ة وذلك لكون تلك اﻷدوات ذات فترات سداد أو تحص�ل قص�رة اﻷجل.

تم تحديد ال��مة العادلة للموجودات المال�ة �ال��مة العادلة من خﻼل بنود الدخل ال�امل اﻷخر� وفقاً ﻷسعار تداولها في تار�خ

القوائم المال�ة.

تم تقدير ال��مة العادلة للقروض ال�اضعة للفائدة من خﻼل خصم التدفقات النقد�ة المتوقعة �است�دام نفس أسعار الفائدة لبنود

تحمل نفس ال�رو� وصفات الم�ا�ر.

ﻻ ت�تلف ال��مة العادلة لﻸدوات المال�ة ���ل جوهر� عن ��متها الدفتر�ة �ما في تار�خ القوائم المال�ة.
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 .26إدارة الم�ا�ر
إن الم�ا�ر اﻷساس�ة الناجمة عن اﻷدوات المال�ة لل�ر�ة هي م�ا�ر اﻹئتمان وم�ا�ر الس�ولة وم�ا�ر التغ�ر في أسعار
العمﻼت اﻷجنب�ة وم�ا�ر التغ�ر في أسعار اﻷسهم� .قوم مجلس إدارة ال�ر�ة �مراجعة ،والموافقة علﻰ ،س�اسات إدارة هذه
الم�ا�ر والتي تتل�ص �ما يلي:
م�ا�ر اﻻئتمان
إن الحد اﻷقصﻰ لتعرض الذمم المدينة لم�ا�ر اﻻئتمان هو مبلغ الذمم المدينة المب�نة في إ�ضاح رقم ).(7
�النس�ة لم�ا�ر اﻻئتمان الناتجة عن الموجودات المال�ة اﻷخر� التي ت�مل �عض الموجودات المتداولة اﻷخر� والنقد والنقد

المعادل فإن تعرض ال�ر�ة لم�ا�ر اﻻئتمان ينتج عن عجز ال�رف اﻵخر عن الوفاء �التزاماته والتي تساو� ال��مة الدفتر�ة لهذه
الموجودات المال�ة.

م�ا�ر الس�ولة
تعمل ال�ر�ة علﻰ إدارة م�ا�ر الس�ولة وذلك عن �ر�ق التأكد من توفر التسه�ﻼت البنك�ة ومتا�عة تحص�ل الذمم المدينة.
يب�ن الجدول التالي أرصدة الم�لو�ات المال�ة غ�ر الم�صومة لل�ر�ة �ما في � 31انون اﻷول  2020و 2019حسب فترة
اﻻستحقاق:
تحت
ال�لب

أقل
من  3أشهر

12 – 3
شهر

5–1
سنوات

المجموع

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

� 31انون اﻷول 2020
قروض وتمو�ﻼت
ذمم دائنة
م�لو�ات أخر�

289,052
293,569

� 31انون اﻷول 2019
قروض وتمو�ﻼت
ذمم دائنة
م�لو�ات أخر�

524,587
187,515

582,621

712,102

107,456
57,394
164,850

479,209
53,064
532,273
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316,744
152,118
468,862

55,779
48,787

104,566

939,666
939,666

1,486,723
1,486,723

1,363,866
346,446
445,687
2,155,999

2,021,711
577,651
236,302
2,835,664
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م�ا�ر التغ�ر في أسعار العمﻼت اﻷجن��ة
��ما يلي جدول يوضح أثر التغ�ر المم�ن المعقول في سعر صرف ال��قل اﻹسرائ�لي والذ� �مثل عملة اﻷساس لل�ر�ة مقابل

العمﻼت اﻷجنب�ة علﻰ قائمة الدخل وحقوق الملك�ة ،مع �قاء جم�ع المتغ�رات اﻷخر� الم�ثرة ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في

أسعار صرف العمﻼت اﻷجنب�ة مساو� ومعاكس ﻷثر الز�ادة المب�نة أدناه:

الز�ادة في سعر صرف
ال��قل اﻹسرائ�لي مقابل

اﻷثر علﻰ

اﻷر�اح أوال�سائر

حقوق الملك�ة

%

دوﻻر أمر��ي

دوﻻر أمر��ي

الدوﻻر اﻷمر��ي

2020

دوﻻر أمر��ي

2019

دوﻻر أمر��ي

5
5

63,271
88,957

اﻷثر علﻰ

282,381
249,001

م�ا�ر التغ�ر في أسعار اﻷسهم
ب�ن الجدول التالي التغ��ر المتراكم في ال��مة العادلة نت�جة للتغ�رات المم�نة المحتملة في أسعار اﻷسهم مع �قاء جم�ع الم�ثرات
اﻷخر� ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار اﻷسهم مساو� ومعاكس ﻷثر الز�ادة المب�نة أدناه:
الز�ادة في

اﻷثر علﻰ حقوق

)(%

دوﻻر أمر��ي

الم�شر

2020

الملك�ة

أسهم مدرجة بورصة فلس��ن

10

56,600

أسهم مدرجة بورصة عمان

10

700

2019

أسهم مدرجة بورصة فلس��ن

10

62,628

أسهم مدرجة بورصة عمان

10

994

إدارة رأس المال
و�ع�م حقوق
إن الهدف الرئ�سي من إدارة رأس مال ال�ر�ة هو الحفا� علﻰ نسب رأس مال مﻼئمة ���ل يدعم ن�ا� ال�ر�ة ُ
الملك�ة.
تقوم ال�ر�ة �إدارة ���لة رأس المال و�جراء التعديﻼت الﻼزمة عل�ها في ضوء تغ�رات �روف العمل .لم تقم ال�ر�ة �إجراء أ�ة
تعديﻼت علﻰ اﻷهداف والس�اسات واﻹجراءات المتعلقة به��لة رأس المال خﻼل السنة الحال�ة والسنة السا�قة.

إن البنود المتضمنة في ���لة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واﻻحت�ا��ات اﻷخر� واﻷر�اح المدورة وال�الغ مجموعها

 6,902,697دوﻻر أمر��ي �ما في � 31انون اﻷول  2020مقابل  5,717,720دوﻻر أمر��ي �ما في � 31انون اﻷول
.2019
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 .27التزامات محتملة
ت�هر ال�ر�ة �مدعﻰ عل�ها في عدة قضا�ا مقامة ضدها �مبلغ  143,767دوﻻر أمر��ي ،وفي رأ� المست�ار القانوني لل�ر�ة
أن هذه القضا�ا تتضمن م�الغات �ب�رة� ،ما انها ﻻ تستند إلﻰ أ� أساس قانوني سل�م.
و�ناء علﻰ �تاب المست�ار القانوني �أنه لن يترتب علﻰ ال�ر�ة أ�ة التزامات جوهر�ة �استثناء ما تم ت�ص�صه
تعتقد إدارة ال�ر�ة
ً
لمواجهتها.
قامت ال�ر�ة �إصدار �فالة بنك�ة لصالح بورصة فلس��ن �مبلغ  10,000دوﻻر أمر��ي.
 .28تر�ز الم�ا�ر في المن�قة ال�غرا��ة
تمارس ال�ر�ة �افة أن��تها في فلس��ن .إن عدم استقرار الوضع الس�اسي واﻻقتصاد� في المن�قة يز�د من خ�ر ممارسة
ال�ر�ة ﻷن��تها وقد ي�ثر سل�اً علﻰ أدائها.

 .29م�ا�ر تأث�ر ف�روس �ورونا )كوف�د (19
لقد �ان هناك تأث�ر لف�روس �ورونا )كوف�د  (19علﻰ اﻻقتصاد العالمي وق�اعات اﻷعمال الم�تلفة إلﻰ جانب الق�ود واﻹجراءات
التي نفذتها الح�ومة الفلس��ن�ة ودول الجوار و���ة دول العالم .لم تتأثر اﻷن��ة الت�غ�ل�ة لل�ر�ة لعام  ،2020لكن في المقابل

تأثرت اﻷن��ة اﻻستثمار�ة لعام ��� 2020ل جوهر� نت�جة ان�فاض أسعار اﻻغﻼق لﻸسهم المحل�ة والعالم�ة اﻷمر الذ� أد�

الﻰ تسج�ل خسائر إعادة تق��م لﻼستثمارات المصنفة �ال��مة العادلة من خﻼل بنود الدخل ال�امل اﻷخر�� .اﻹضافة إلﻰ ذلك
كان هناك صعو�ات في تحص�ل �عض ذمم الز�ائن وارتفاع حجم ال���ات المرتجعة من ق�اعات اﻷعمال المتضررة مما أثر
علﻰ عمل�ة احتساب م�صص ال�سائر اﻻئتمان�ة المتوقعة.
هذا وﻻ يزال مد� اﻷثار اﻹضا��ة التي قد تنتج عن استمرار تأث�ر ف�روس �ورونا غ�ر واضح و�عتمد علﻰ الت�ورات المستقبل�ة
التي ﻻ �م�ن التنب� بها بدقة في الوقت الحالي ،علماً �أنه قد ��ون لهذه الت�ورات أثر إضافي علﻰ النتائج المال�ة المستقبل�ة
والتدفقات النقد�ة والوضع المالي لل�ر�ة.
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