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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

األخوات	واإلخوة	المساهمون	األفاضل،	
السالم	عليكم	ورحمة	هللا	وبركاته	

أعضـاء	 زمـاليئ	 عـن	 وباإلنابـة	 نفسـي،	 عـن	 باألصالـِة	 يسـرين	
مجلـِس	إدارة	الشـركة	الوطنيـة	لصناعـِة	الكرتـون،	أن	أرحـَب	
بكم	يف	االجتماِع	السنوي	لهيئِتكم	العامة،	لنقدَم	لكم	شرحاً	
حـول	وضـِع	الشـركة،	وتقاريرِهـا	الماليـِة	واإلداريـة	وغيرِهـا	من	
المسـائِل	التـي	تهـّم	مسـتقبَل	شـركِتنا	التـي	نتطلـُع	جميعـاً	

إىل	أن	تحقـَق	إنجـازاٍت	نوعيـًة	خـالَل	الفتـرِة	القادمـة.

ــة	يف	 ــزة	مهمـ ــهد	قفـ ــي،	شـ ــام	الماضـ ــإن	العـ ــون	فـ ــا	تعلمـ وكمـ
مســـيرة	شـــركتنا،	أســـوة	بالكثيـــر	مـــن	الشـــركات	التـــي	بـــدأت	
بالتعـــايف	تدريجيـــاً	مـــن	التبعـــات	والتداعيـــات	الثقيلـــة	التـــي	
تســـببت	بهـــا	جائحـــة	»كورونـــا«،	وأثـــرت	علـــى	شـــتى	مناحـــي	
الحيـــاة	الفلســـطينية،	ال	ســـيما	القطـــاع	االقتصـــادي	بشـــتى	

مكوناتـــه.

بيـــد	أن	ذلـــك	ال	يعنـــي	أن	إرهاصـــات	»كورونـــا«	انتهـــت،	بـــل	
علـــى	العكـــس،	فقـــد	أضافـــت	أعبـــاء	جديـــدة	علينـــا،	خصوصـــاً	
يف	ظـــل	االرتفـــاع	الملحـــوظ	علـــى	تكلفـــة	المـــواد	الخـــام،	وهـــو	

أمـــر	ال	يخفـــى	علـــى	أحـــد.

على	أي	حال،	فإنه	رغم	التحديات	كافة،	فإن	النتائج	المالية	
ألعمـال	الشـركة	شـكلت	أرقامـاً	قياسـية	وغيـر	مسـبوقة،	إذ	
بلغـت	مبيعـات	الشـركة	مـع	نهايـِة	العـام	2021	مبلغـاً	وقدره	
4,876,184	دوالراً	 مـع	 مقارنـة	 أميركيـاً	 7,376,094	دوالراً	
خالل	العام	2020،	لتشـكَل	بذلك	ارتفاعاً	بنسـبِة	%51.27،	
ويعـود	هـذا	االرتفـاع	يف	مبيعـات	الشـركة	إىل	التطويـر	الدائـم	
يف	رفـع	كفـاءات	الطواقـم	الفنيـة	واإلداريـة	للشـركة،	وتعزيـز	

إدارة	العالقـة	مـع	زبائـن	الشـركة	الرئيسـيين.
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مهدي	حيايت	المصري
رئيـس	مجلــس	االدارة

كمـا	بلـغ	دخـل	الشـركِة	التشـغيلي	للعـاِم	2021	مـا	قيمُتـه	
1,365,725	دوالراً،	مقارنًة	مع	1,084,803	دوالر	خالَل	عام	
2020،	ليشـكَل	نمـواً	بنسـبة	25.90%،	والسـبب	الرئيسـي	
كافـة،	 اإلنتـاج	 لخطـوط	 الكفـؤ	 للتشـغيل	 يعـوُد	 النمـو،	 لهـذا	
اإلنتـاج	 وُمْدَخـالِت	 التوريـدات،	 لسلسـلة	 الرشـيدة	 واإلدارة	
مقبولـة	 علـى	مسـتويات	 للحفـاظ	 الـدؤوب	 والّسـعي	 كافـة،	
لكلفـِة	المـواّد	المصنعـة،	وإدارِة	العالقـِة	مـع	مـوردي	الشـركة	

اإلسـتراتيجيين.

األخوات	واإلخوة	المساهمون	
مـا	 الضريبـة،	 بعـد	 	2021 للعـاِم	 الشـركة	 أربـاِح	 صـايف	 بلـغ	
قيمُته	1,147,856	دوالراً،	مقارنًة	مع	804,308	دوالر	خالل	

.2020 العـام	

وقـد	بلغـت	الحصـُة	األساسـيُة	والمخفضـُة	للسـهم	مـن	ربـِح	
أميركـي،	مقارنـة	مـع	0.16	دوالر	خـالل	 السـنة،	0.23	دوالر	

.2020 العـام	

وبلغـت	نسـبُة	العائـِد	علـى	االسـتثمارِ	13.15%،	مقارنـًة	مـع	
مـا	نسـبُته	10.32%	خـالَل	2020،	وهـي	نسـب	تجسـد	بـال	
شـك	مدى	قوة	حضور	الشـركة	على	المسـتوى	االقتصادي،	
ونجاحهـا	يف	ترجمـة	إسـتراتيجيتها	إىل	إنجـازات	الفتـة،	ولعـل	
العـام	داللـة	 الحيويـة	خـالل	 المشـاريع	 العديـد	مـن	 تنفيذهـا	

واضحـة	علـى	ذلـك.

التـي	 المسـائل	 مـن	ضمـن	 أنـه	 إىل	 التنويـه	 مـن	 بـد	 ال	 وهنـا	
يف	 اسـتمرارها	 	،2021 العـام	 خـالل	 الشـركة	 نشـاط	 ميـزت	
اسـتقطاب	زبائـن	جـدد،	والعمـل	الحثيـث	والمـدروس	علـى	
زيـادة	إيراداتهـا،	ورفـع	إنتاجيتهـا،	مـا	كان	لـه	أبلـغ	األثـر	علـى	

المـايل. أدائهـا	

األخوات	واإلخوة	المساهمون	
أود	يف	هذه	العجالة،	أن	أؤكد	أنه	يف	ظل	ارتدادات	وتداعيات	
االقتصـادي	 المشـهد	 علـى	 تثقـل	 تـزال	 ال	 التـي	 الجائحـة،	
التوريـد،	 سالسـل	 صعيـد	 علـى	 بصمـات	 وتتـرك	 العالمـي،	

وتدفقـات	المـواد	الخـام،	إىل	غيـر	ذلـك،	فـإن	الشـركة	قامـت	
بتوسـعة	مسـتودعاتها	بمسـاحة	تزيـد	علـى	400	متـر	مربـع،	
ضـوء	 علـى	 الخـام،	 المـواد	 مـن	 كبـر	 أ كميـات	 السـتيعاب	
االضطرابات	يف	النقل	ووفرة	المواد	الخام،	بما	يكفل	تسـليم	
منتجاتهـا	لزبائنهـا	ضمـن	أعلـى	معاييـر	السـرعة	والدقـة،	كمـا	
قامت	الشركة	خالل	العام	الماضي	بتركيب	خط	إنتاج	علب	
منتجـات	 سـلة	 زيـادة	 بهـدف	 »التلبيـس«	 بطريقـة	 الكرتـون	
الشـركة،	فيمـا	ينتظـر	إنجـاز	المزيـد	مـن	خطـوط	اإلنتـاج	التـي	
مـا	 التعبئـة،	 مـواد	 إنتـاج	 تكنولوجيـات	 أحـدث	 وفـق	 تعمـل	
اقتـرن	بتنفيـذ	مشـروع	ألـواح	شمسـية	لتوليـد	طاقة	كهربائية	
بقـدرة	300	كيلـو	واط،	والـذي	يعتبـر	المشـروع	األهـم	علـى	
مسـتوى	مدينـة	نابلـس،	عـالوة	علـى	تركيـب	مولـد	كهربـايئ	

.KVA550 بقـدرة	

ولـم	يقتصـر	اهتمـام	مجلـس	إدارة	الشـركة	وإدارتهـا	التنفيذية	
على	االرتقاء	بخطط	العمل	والجانب	اللوجستي	والمعدات،	
بل	شـمل	أيضاً	الكادر	البشـري،	باعتبار	أنه	ركن	أساسـي	يف	
مسـيرة	الشـركة،	مـن	هنـا	جـرى	التركيـز	علـى	النهـوض	بـأداء	
تدريبيـة	 دورات	 للمشـاركة	يف	 وانتدابهـم	 الشـركة،	 موظفـي	
متخصصـة،	فضـالً	عـن	تدعيـم	اإلدارة	الفنيـة	واإلداريـة	بأفـراد	

ذوي	كفـاءة	عاليـة.	

التنفيذيـة	 وإدارتهـا	 الشـركة	 إدارة	 مجلـس	 فـإن	 الختـام،	 ويف	
أفضـل	 مسـتقبل	 أجـل	 مـن	 العمـل	 جـد	 بـكل	 سـيواصالن	
للشـركة،	مـن	خـالل	تنويـع	وتوسـيع	سـلة	منتجـات	الشـركة،	
االسـتيعابية	 قدرتهـا	 تزيـد	 جديـدة	 إنتـاج	 خطـوط	 وإضافـة	
وكفاءتها	وبأعلى	المواصفات،	وإن	حالة	اإلغراق	والمنافسـة	
سـبيل	 العطـاء،	يف	 مـن	 لمزيـد	 حافـزاً	 لتزيدنـا	 المهنيـة،	 غيـر	
الحفـاظ	علـى	مقـدرات	الشـركة	وتعظيـم	حقـوق	مسـاهميها.

كلنـا	أمـل	بـأن	نلتقـي	العـام	المقبـل،	وقـد	حققنـا	طموحـات	
دوام	 منكـم	 واحـد	 لـكل	 متمنيـاً	 الغـراء،	 شـركتنا	 مسـاهمي	
هللا	 ورحمـة	 عليكـم	 والسـالم	 العافيـة،	 وموفـور	 الصحـة	

وبركاتـه.



حول الشركة
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 لمحة تاريخية
1989م	 عام	 الشركة	 تأسست	 لها،	حيث	 مقراً	 نابلس	 مدينة	 الكرتون	من	 لصناعة	 الوطنية	 الشركة	 اتخذت	 لقد	
1993م	باستقطاب	رؤوس	أموال	جدد	 الوقت	قامت	خالل	عام	 كشركة	مساهمة	فلسطينية	خاصة،	ومع	مرور	
وتم	تحويلها	إىل	شركة	مساهمة	عامة	ليرتفع	رأسمالها	من	600	ألف	دينار	أردين	إىل	5	ماليين	دوالر	أمريكي	مما	
الكرتون	يف	 كبر	شركة	متخصصة	يف	 الفلسطيني	لتصبح	أ انعكس	على	تطور	واتساع	رقعة	أعمالها	يف	السوق	

فلسطين.

الشركة	 إدارة	 متبناة	وأهداف	استراتيجية	واضحة،	قام	مجلس	 بقيماً	 وإيماناً	 الشركة	 مع	رؤية	ورسالة	 وتناغماً	
2019	باتخاذ	مجموعة	من	القرارات	الهادفة	إىل	رفع	كفاءة	وفعالية	العمليات	التشغيلية	والمالية	يف	 يف	العام	
وقيمة	 ملموس	يف	حجم	 ارتفاع	 إىل	 أدى	 مما	 اإلدارية	 بنيتها	 وتطوير	 الشركة	 هيكلة	 إعادة	 أهمها	 وكان	 الشركة	
كبر	حصة	سوقية	يف	فلسطين	بين	الشركات	العاملة	يف	هذا	المجال	وبالتايل	رفع	 مبيعات	الشركة	وصوالً	إىل	أ

قيمة	أرباحها	السنوية	ووصوالً	إىل	عائد	جيد	على	االستثمار	وضمن	المعايير	المتعارف	عليها	يف	مجال	عملها.

روالت	 وتصنيع	 المطبوع	 منها	وغير	 المطبوع	 والمفتوحة	 المغلقة	 الكرتونية	 العلب	 انتاج	 على	 الشركة	 تعمل	
األثاث،	عالوًة	على	تصنيع	أطباق/	ألواح	الكرتون	من	خالل	خط	انتاج	ألواح	الكرتون	الذي	أضافته	يف	العام	2018،	
توسيع	 إطار	 يف	 وذلك	 	)lamination( التلبيس	 علب	 النتاج	 جديد	 خط	 اضافة	 تم	 	2021 العام	 وخالل	 وحديثاً	
المحلية	 الجودة	 ومقاييس	 معايير	 وأحدث	 أعلى	 ذكر	ضمن	 بجميع	ما	 تقوم	 انها	 حيث	 الشركة،	 منتجات	 سلة	
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	
يف	 الفلسطينية	العاملة	 الشركات	 مقدمة	 يف	 يجعلها	 ما	 وهذا	 	)ISO9001:2015( العالمي	 إدارة	الجودة	 نظام	
مجال	التعبئة	والتغليف،	كما	تتمتع	الشركة	بقدرة	استيعابية	كبرى	لتحمل	المخاطر	المحيطة،	ولديها	مجموعة	
55	موظف	وموظفة	من	حملة	الشهادات	العلمية	ومن	 كثر	من	 مميزة	من	الكوادر	الوظيفية	التي	يبلغ	عددها	أ

ذوي	القدرات	والمؤهالت	والمهارات	العملية	والفنية	بما	ينسجم	مع	خطط	التطور	والريقّ	يف	الشركة.

الرؤية:
رواد	صناعة	الكرتون	يف	فلسطين.

الرسالة:
والتغليف	 التعبئة	 قطاع	 تطوير	 يف	 الفاعلة	 المساهمة	
السوق	 ورفد	 خاص	 بشكل	 الكرتون	 وصناعة	 عام	 بشكل	
القطاعات	 متطلبات	 تلبي	 وطنية	 بمنتجات	 الفلسطيني	
أو	 أو	صناعية	 الفلسطينية	سواء	كانت	خدمية	 اإلقتصادية	
بما	 والعالمية	 المحلية	 الجودة	 معايير	 أعلى	 زراعية	ضمن	

يعود	بالنفع	على	زبائننا	ومساهمينا	ذوي	العالقة.

القيم:
المصداقيـــة:		الوفــــاء	بمـــا	نلتـــزم	بـــــــه	ركـــن	أساســـي	يميـــز	 	

تعامالتنـــا	مـــع	الغيـــر.

الجــــــــــودة:			رضــــــــــى	المتعاملين	معنا	ركيــــــــــزة	أساســـية	 	
لعطائنـــا	المتميـــز	مــــن	خـــالل	التحســـين	المســــتمر	لجـــودة	

منتجاتنـــا.

وتعامالتنـــا	 	 قراراتنـــا	 جميـــع	 يف	 الوضـــوح	 الشـــفافية:	
عملنـــا. ألداء	 مهمـــة	 قاعـــدة	 وتقاريرنـــا	

اإلســتمرارية	والنمــّو:		المحافظــة	علــى	أصولنا	وتنميتها	 	
أداة	أساســية	لتعزيز	إمكانياتنا.

اإلستقامة:		األمانة	إلتزام	أساسي	يف	تأدية	كافة	أعمالنا	 	
بمهنية	عالية.

االهتمــام	بالعنصــر	البشــــــــري:		العامـــــــلون	لدينــــــــا	أهــم	 	
مواردنــا	ونســعى	لنوفــر	لهــم	بيئــة	عمــل	داعمــة	ومحفــزة	
ومعــززة	للتعلّــم	واإلبــداع	والنمــو	الوظيفــي	والشــخصي	

المســتمر.

المســؤولية	االجتماعية:		التواصل	والتفاعل	المســتمر	 	
لتحقيــق	 ســعينا	 يف	 أساســي	 عنصــر	 مجتمعنــا	 مــع	

أهدافنــا.	

المســـؤولية	البيئيـــة:	تســـعى	الشـــركة	لتطبيـــق	معاييـــر	 	
المحافظـــة	علـــى	البيئـــة	وترشـــيد	االســـتهالك	مـــن	خـــالل	

إدخـــال	تطبيقـــات	الطاقـــة	المتجـــددة.
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التوجهات اإلستراتيجية 
ــالتها	والتـــي	تتمحـــور	حـــول	 ــاً	مـــن	رؤيـــة	الشـــركة	ورسـ انطالقـ
تنميـــة	قطـــاع	التعبئـــة	والتغليـــف	يف	فلســـطين	واالســـتثمار	
تســـعى	 فإنهـــا	 بهـــا	 تؤمـــن	 التـــي	 القيـــم	 مـــع	 وتناغمـــاً	 فيـــه	

لتحقيـــق	مايلـــي:

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

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

3	 التعبئة	. التكنولوجي	يف	مجال	صناعة	 التطور	 كبة	 موا
والتغليف	بشكل	عام	وصناعة	الكرتون	بشكل	خاص.

4	 للمنتجات	. منافس	 فلسطيني	 وطني	 منتج	 خلق	
المستوردة.

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

6	 تنمية	حقوق	مساهمي	الشركة..
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الوضع التنافسي

تطوير األعمال

الشركة	يف	 التي	واجهت	 التحديات	 العديد	من	 بالرغم	من	
ظل	المؤثرات	والتطورات	الخارجية	والتقلبات	المستمرة	يف	
السوق	الفلسطيني	الناتجة	عن	عدم	اإلستقرار	يف	األوضاع	
القصرية	لإلقتصاد	 التبعية	 السياسية	واإلقتصادية	وكذلك	
الشديدة	 والمنافسة	 الكبيرة	 اإلغراق	 وعمليات	 اإلسرائيلي	
أن	 إالّ	 الفلسطيني،	 السوق	 التعبئة	والتغليف	يف	 يف	قطاع	
ذلك	لم	يضعف	من	عزيمة	الشركة	وإرادتها،	حيث	تمكنت	
التطويرية	 خططها	 يف	 قدماً	 السير	 وقررت	 مواجهتها	 من	
مجال	 تطوير	 يف	 بأهميتها	 الراسخ	 إليمانها	 والتوسعية	
التعبئة	والتغليف	يف	فلسطين	وما	لهذا	القطاع	من	أهمية	

يف	دعم	وتعزيز	القطاعات	الفلسطينية	األخرى.

ونـــــدرج	فيمـا	يلـي	أهــــــم	التحديـات	والصعوبـات	التـي	 	
واجهت	الشركة	يف	ظل	التقلبات	والتغيرات	اإلقتصادية	

التـي	أثـرت	بشـكل	كبيـر	وبالـغ	علـى	مختلـف	القطاعات	
ونخـص	بالذكر	هنـا	قطـاع	التعبئـة	والتغليـف:

المنتجات	اإلسرائيلية	هي	المنافس	الرئيسي	لمنتجات	 	
الشركة.

القطـــاع	مـــن	 	 المنافســـين	يف	هـــذا	 دخول	العديـــد	مـــن	
أســـعار	 مـــن	 المجاورة	مســـتفيدين	 العربيـــة	 الـــدول	

الشـــيكل. مقابـــل	 األجنبيـــة	 العمـــالت	 صـــرف	

البحـــث	 	 اىل	 فلســـطين	 يف	 الشـــركات	 بعـــض	 لجـــوء	
عـــن	البدائـــل	األقـــل	ســـعراً	بغـــض	النظـــر	عـــن	الجـــودة	

المقدمـــة. والخدمـــة	

التهّرب	الضريبي	الذي	يمارسه	العديد	من	المنافسين. 	

بتنفيذ	 	2021 العام	 يف	 للشركة	 التنفيذية	 اإلدارة	 قامت	
العديد	من	الدراسات	الهادفة	اىل	عمليات	تطوير	سواًء	على	
صعيد	البنية	التحتية	للشركة،	أو	خطوط	اإلنتاج	والمنتجات	
خبرة	 تطوير	 مع	 إىل	جنب	 جنباً	 العمل	 وطرق	 أساليب	 أو	
وأداء	العاملين	على	خطوط	اإلنتاج	المختلفة	من	خالل	توفير	
مدربين	مختصين	أو	تدريب	العاملين	لدى	شركات	خارجية	
ببرامج	تدريبية	لصقلهم	 المجال	وإلحاقهم	 تعمل	يف	ذات	
التطوير	يف	 التي	تدعم	مسيرة	 الفنية	 بالمهارات	والخبرات	
الشركة،	ومن	جانب	آخر	تم	إجراء	عمليات	توسعة	لمناطق	
اإلنتاج	والمستودعات	بشكل	يخدم	التوجهات	اإلستراتيجية	

للشركة	ورؤيتها	المستقبلية.

لديها	 اإلنتاجية	 مستويات	 رفع	 على	 الشركة	 ودأبت	 كما	
التكنولوجيا	 كب	 توا جديدة	 إنتاج	 خطوط	 شراء	 خالل	 من	
عمليات	 على	 عالوًة	 والتغليف	 التعبئة	 عالم	 يف	 الحديثة	

اإلنتاج	 وخطوط	 المعدات	 على	 تمت	 وتأهيلية	 تطويرية	
والفّعال	يف	 الكبير	 األثر	 لها	 كان	 الشركة	مما	 الموجودة	يف	
زيادة	القدرة	التنافسية	ورفع	مستويات	الجودة	للمنتجات	
قبل	 عالية	من	 بثقة	 اىل	مستويات	تحظى	 النهائية	وصوالً	
مواد	 جودة	 يف	 مرتفعة	 مستويات	 عن	 الباحثين	 الزبائن	
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.

أّما	على	مستوى	تطوير	األنظمة	والسياسات	الداخلية،	فإن	
تعمل	 التنفيذية	 واإلدارة	 إدارتها	 بمجلس	 متمثلة	 الشركة	
الداخلية	 والسياسات	 األنظمة	 تطوير	 على	 دؤوب	 بشكل	
العمل	 ومقتضيات	 يتناسب	 بشكل	 العمل	 وإجراءات	
عمليات	 بين	 ما	 المستمر	 واالنسجام	 التناغم	 ولتحقيق	

التطوير	واألنظمة	والسياسات	المعمول	بها.
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اإلستثمارات
لقد	تركزت	نشاطات	الشركة	الوطنية	لصناعة	الكرتون	على	
وصناعة	 عام	 بشكل	 والتغليف	 التعبئة	 مجال	 يف	 العمل	
األلواح	والعلب	الكرتونية	من	الكرتون	المعّرج	بشكل	خاص،	
اإلستثمارية	 حاكت	سياساتها	 عملها	 مجال	 مع	 وانسجاماً	
كشركة	 الفلسطينية	 هويتها	 خاللها	 من	 عززت	 والتي	
تتطلب	 والتي	 المنطقة	 هذه	 يف	 تعمل	 عامة	 مساهمة	
وضعاً	خاصاً	لما	فيها	من	مخاطر	إستثمارية،	حيث	عمدت	
اىل	 والسنوية	 اإلستراتيجية	 خططها	 وضع	 عند	 الشركة	
إستخدام	معايير	اختيار	تفصيلية	لتحقيق	العوائد	المجدية	
تحديد	 خالل	 من	 وذلك	 البعيد	 المدى	 على	 والمستقرة	
متعّمقة	 جدوى	 دراسات	 إعداد	 بعد	 اإلستثمارية	 الفرص	
مع	األخذ	بعين	اإلعتبار	حجم	المخاطر	اإلستثمارية	التي	قد	
تطرأ	على	السوق	العالمي	بشكل	عام	والسوق	الفلسطيني	

بشكل	خاص،	وتتلخص	هذه	االستثمارات	فيما	يلي:

واســـتغاللها	 	 الموجـــودة	 اإلنتـــاج	 اإلســـتثمار	يف	خطـــوط	
ــورات	 كبة	التطــــــ ــا	لموا ــعياً	منهـــــــ بالشــــــــكل	األمثـــــــــل	سـ

الحاصلـــة.

ادخـــال	خطـــوط	إنتـــاج	جديـــدة	لتنويـــع	ســـلة	منتجـــات	 	
كبـــة	التطـــورات	التكنولوجيـــة	التـــي	تطـــرأ	 الشـــركة	وموا

علـــى	قطـــاع	التعبئـــة	والتغليـــف.

تطوير	البنية	التحتية	بشكل	يضمن	مالءمتها	لمتطلبات	 	
هذه	الصناعة	وتهيئتها	إلستيعاب	خطوط	انتاج	جديدة.

اإلستثمار	يف	محفظة	اوراق	مالية. 	



األداء التشغيلي والمالي للشركة
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خط إنتاج ألواح )أطباق 
الكرتون(:

عمــــــــلت	الشـــــركة	الوطنـــــــية	لصنـــــــــاعة	
الكرتــــــــــون	وضمــــــــــن	خططهـــا	الطموحـــة	
ـــة	اىل	رفـــع	مســـتوى	اإلنتاجية	 والهادفــــــــ
زيـــادة	 علـــى	 ينعكـــس	 بمـــا	 والجـــودة	
وهوامـــــــــش	 الســــــــــوقية	 الحصـــة	
الربحية	علـــى	إضافـــة	خـــط	إنتـــاج	ألــــــــواح	
المواصفـــــــــــات	 جميــــــــــــع	 يوفـــر	 جديـــد	
الكرتونيـــة	 االلـــواح	 المطلوبة	مـــن	
خيـــارات	 توســـيع	 اىل	 باإلضافـــة	
مـــن	 وذلـــك	 وســـلة	المنتجات	 اإلنتـــاج	
يتـــم	 ال	 خاصـــة	 أصنـــاف	 إنتـــاج	 خـــالل	
إنتاجها	محليـــاً،	كمـــا	يوفـــر	هـــذا	الخـــط	
للشـــركة	القـــدرة	علـــى	التحكم	بجميـــع	
عناصـــر	ومدخـــالت	العمليـــة	اإلنتاجيـــة	
جـــودة	 بمســـتوى	 التحكـــم	 وبالتـــايل	
مرتفع	يلبـــي	رغبـــة	وتطلعـــات	الزبائـــن.

خطوط إنتاج العلب المغلقة:
للعلـــب	 إنتـــاج	 تمتلك	الشـــركة	خطـــي	
المغلقـــة	أحدهمـــا	إيطـــايل	الصنـــع	مـــن	

ومـــن	الجديـــر	ذكـــره	أن	جميـــع	منتجـــات	
الكرتـــون	 لصناعـــة	 الوطنيـــة	 الشـــركة	
ـــة	وعلـــب	 ـــواح	وعلـــب	مغلقــــــ ـــن	ألـــــــ مــــــــــ
إنتاجهـــا	 يتـــم	 أثـــاث	 وروالت	 مفتوحـــة	
تحــــت	إشـــــــــــــراف	مهندســـين	مختصيـــن	
وفنييـــن	مهـــرة	وتخضـــع	لمتابعـــة	دقيقـــة	
الجـــودة	 دائـــرة	 قبـــل	 مـــن	 ومتكاملـــة	
إســـتالمها	 منـــذ	 المراحـــل	 جميـــع	 يف	
كمـــواد	خـــام	واثنـــاء	العمليـــة	اإلنتاجيـــة	
إىل	مـــا	بعـــد	تســـليمها	للزبائـــن	وذلـــك	
المنتجـــة	 البضائـــع	 مطابقـــة	 لضمـــان	
المطلوبـــة. والمعاييـــر	 للمواصفـــات	

التطويـــر	 أعمـــال	 تنفيـــذ	 يتـــم	 كمـــا	
لهـــذه	 والوقائيـــة	 العالجيـــة	 والصيانـــة	
مختـــص	 فريـــق	 قبـــل	 مـــن	 الخطـــوط	
وضمـــن	برامـــج	وخطـــط	معـــدة	مســـبقاً	
لضمـــان	إســـتمرارية	العمليـــة	اإلنتاجيـــة	

وجودتهـــا. كفاءتهـــا	 ورفـــع	

إنتـــــــاج	شــــــــــــــركة	)CURIONI(	واآلخـــر	
شـــركة	 إنتـــاج	 مـــن	 الصنـــع	 إنجليـــزي	
)S&S(	وتعمـــل	هـــذه	الخطـــوط	علـــى	
المغلقـــة	 الكرتونيـــة	 العلـــب	 تشـــكيل	

وطباعتهـــا.

خطوط إنتاج العلب المفتوحة:
إنتـــاج	كوريـــة	 الشـــركة	خطـــي	 تمتلـــك	
الصنــــــــــــع	إلنتــــــــاج	العــــــــــلب	الكرتونيـــة	
المفتوحـــة	حســـب	التصاميـــم	المطلوبـــة	
يف	 والتي	يعتمـــد	 الزبائـــن	 قبـــل	 مـــن	
تنفيذهـــا	علـــى	قوالـــب	التشـــكيل	نظـــراً	
لكونهـــا	ذات	تصاميم	دقيقـــة	ومعقـــدة.

خط إنتاج روالت األثاث:

روالت	 خط	إلنتـــاج	 الشـــركة	 تمتلـــك	
األثـــــــــاث	المســــــتخــــــــــدمة	يف	عمليـــات	
ــيزة	 ــات	متمـــــــــ التغـــــــليــــــــف	وبمواصفــــــــ
تضمن	ســـالمة	قطـــع	االثـــاث	المغلفـــة	
أو	 والتركيـــب	 النقـــل	 عمليـــــــات	 اثنـــاء	

التخزيـــن.

مراكز اإلنتاج والربحية
تمتلـــك	الشـــركة	الوطنيـــة	لصناعـــة	الكرتـــون	مجموعـــة	مـــن	خطـــوط	اإلنتـــاج	ذات	الكفـــاءة	العاليـــة	واإلنتاجيـــة	المرتفعـــة	
التـــي	تمتـــاز	بتقديـــم	منتجـــات	بمواصفـــات	وجـــودة	تلبـــي	إحتياجـــات	الزبائـــن	وتغطـــي	قطـــاع	كبيـــر	مـــن	الســـوق	

الفلســـطيني	وهـــي	كمـــا	يلـــي:
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عمدت	الشـركة	الوطنية	لصناعة	الكرتون	على	دراسـة	
قطـاع	 لهـا	 تعـرض	 التـي	 والفـرص	 المخاطـر	 جميـع	
العـام	 خـالل	 الشـركة	 عمـدت	 كمـا	 والتغليـف	 التعبئـة	
عالقـات	 وبنـاء	 جـدد	 مورديـن	 عـن	 البحـث	 اىل	 	2021
وذلـك	 الـورق	 مـوردي	 خصوصـاً	 معهـم	 مسـتدامة	
للحصـول	علـى	افضـل	جـودة	وباسـعار	منافسـة،	االمـر	
مؤشـرات	 تحسـن	 علـى	 المباشـر	 األثـر	 لـه	 كان	 الـذي	
االداء	التشـغيلية	والماليـة	للشـركة	خـالل	العـام2021،	
كمـا	عملـت	علـى	تطويـر	خطـوط	إنتاجها	القائمة	وزيادة	
والـذي	 الكرتـون	 ألـواح	 إنتـاج	 لخـط	 التشـغيله	 القـدرة	
المجـاورة	 والمناطـق	 فلسـطين	 يف	 تطـوراً	 األكثـر	 يعـد	
مـن	حيـث	التكنولوجيـا	المسـتخدمة	والقـدرة	اإلنتاجيـة	
التكاليـف	 تخفيـض	 يف	 كبيـر	 بشـكل	 سـاهم	 والـذي	
والحـد	مـن	تأثـر	الشـركة	بتذبـذب	أسـعار	المـواد	الخـام،	
وتلبية	رغبــــــات	الزبائــــــــن	من	حــــــيث	الســــــعر	والجودة	
وسـرعة	اإلنتـاج	والتوريـد	وبنـاء	دورة	إنتاجيـة	تكامليـة.

األداء المالي للشركة 



الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
التقرير السنوي 2021 16

أوال: اإليرادات التشغيلية
حققت	الشركة	صايف	ايرادات	تشغيلية	بقيمة	7.38	مليون	دوالر	أمريكي	للعام	2021،	مقابل	4.48	مليون	دوالر	خالل	عام	

2020	حيث	ارتفعت	اإليرادات	عن	العام	السابق	بنسبة	%51.27.

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	استغالل	خطوط	االنتاج	السيما	رفع	القدرة	اإلنتاجيه	لخط	انتاج	األلواح	من	جهة	أخرى،	األمر	الذي	كان	من	شأنه	
اتباع	سياسات	 القطاع،	اضافة	اىل	 الداخلية	والخارجية	يف	هذا	 المنافسة	 السوقية	يف	ظل	وجود	 الحصة	 المحافظة	على	
تسويقية	وبيعية	وتسعيرية	تتناسب	مع	المتغيرات	التي	حصلت	على	هذا	القطاع	وبشكل	سينعكس	ايجاباً	على	أعمال	

الشركة	وتطور	إيراداتها	خالل	األعوام	القادمة.

ثانيا: مجمل الدخل
ساهمت	العوامل	المذكورة	سابقاً	والتي	من	أهمها	سياسة	التحوط	و	الشراء	باإلضافة	اىل	رفع	القدرة	اإلنتاجية	والتشغيلية	
لخطوط	اإلنتاج	والمحافظة	على	الحصة	السوقية	يف	إرتفاع	مجمل	دخل	الشركة،	حيث	بلغت	قيمة	مجمل	الدخل	للعام	

2021	ما	مجموعه	2.42	مليون	دوالر	أمريكي	لتشكل	نمواً	واضحاً	عن	العام	السابق.

اإليرادات التشغيلية
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ثالثا: الدخل التشغيلي
حققت	الشركة	نمواً	ملحوظاً	يف	أرباحها	التشغيلية	للعام	2021	سجل	ما	نسبته	25.90%	عن	العام	2020،	حيث	حققت	
الشركة	ارباحاً	تشغيلية	بقيمة	1.37	مليون	دوالر	مقارنة	مع	1.08	مليون	دوالر	للعام	2020،	وكان	ذلك	مدفوعاً	بإرتفاع	
حجم	المبيعات	من	جهة،	وسياسة	التحوط	يف	شراء	والمحافظة	على	مخزون	المواد	األولية	نتيجة	التعاقد	مع	موردين	جدد	

والبحث	المستمر	عن	أفضل	األسعار	والمواصفات	من	جهة	أخرى.

رابعًا: صافي الدخل ونصيب السهم من األرباح
بلغ	صايف	أرباح	الشركة	بعد	الضريبة	للعام	2021	ما	قيمته	1.15	مليون	دوالرا	مقارنة	مع	صايف	ربح	بمبلغ	0.80	مليون	

دوالر	أمريكي	للعام	2020.

يف	حين	بلغ	نصيب	السهم	من	األرباح	للعام	2021	ما	قيمته	0.23	دوالر	مقابل	0.16	دوالر	امريكي	يف	العام	السابق.
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خامسًا: المركز المالي للشركة
ارتفع	مجموع	أصول	الشركة	نهاية	العام	2021		بنسبة	22.27%	مقارنة	مع	نهاية	العام	2020،	حيث	بلغت	قيمة	هذه	
األصول	11.32	مليون	دوالر	أمريكي	مقارنة	مع	9.26	مليون	دوالر	امريكي	نهاية	العام	2020،	حيث	نتج	ذلك	باألساس	

عن	ارتفاع	أرصدة	المخزون	من	جهة،	ومشاريع	الشركة	التطويرية	من	جهة	أخرى.

اما	بما	يخص	التزامات	الشركة،	فقد	بلغت	قيمتها	3.27	دوالر	امريكي	كما	يف	31/12/2021	مقارنة	مع	2.35	مليون	دوالر	
للعام	السابق	لتشكل	ارتفاع	بنسبة	38.98%،	حيث	عمدت	الشركة	خالل	العام	2021	على	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	والتزاماتها	قصيرة	األجل،	

وبين	تخفيض	مصاريف	التمويل	اىل	الحد	المعقول.

وبلغت	حقوق	مساهمي	الشركة	يف	نهاية	العام	2021	ما	قيمته	8.05	مليون	دوالر	أمريكي	مقارنة	مع	6.90	مليون	دوالر	
أمريكي	يف	نهاية	عام	2020،	لتشكل	ارتفاعاً	بنسبة	%16.57.

سادسًا: مؤشرات الربحية 
استمرت	عوائد	الشركة	باإلرتفاع	خالل	العام	2021،	حيث	حققت	الشركة	عائداً	على	أصولها	بنسبة	11.22%	مقارنة	بـ	
9.05%	يف	العام	2020،	كما	حققت	عائداً	على	حقوق	المساهمين	وعائداً	على	اإلستثمار	بنسب	15.77%	و	%13.15 

على	التوايل.

 20172018201920202021
 )ROA(	االصول	على	2.14%العائد%)11.22%9.05%3.53%)2.13

 )ROE(	المساهمين	حقوق	على	2.64%العائد%)15.77%11.65%5.28%)3.20
)ROI(	االستثمار	على	2.50%العائد%)13.15%10.32%5.61%)2.50

األصول حقوق امللكيةاملطلوبات
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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	
المطلوبة	من	 الجدوى	 الممكن	لتحقيق	 المال	للحد	األدىن	 المرجح	لتكلفة	رأس	 المتوسط	 الملكية	بما	يضمن	تخفيض	

تشغيل	أصولها.

بلغ	رصيد	قروض	الشركة	يف	نهاية	عام	2021	ما	مجموعه	2.06	مليون	دوالر	امريكي،	لتبلغ	نسبة	القروض	اىل	حقوق	
المساهمين	25.60%	ونسبة	القروض	اىل	أصول	الشركة	%18.21.

ثامنًا: سيولة الشركة
لتمويل	 كافية	 نقدية	 تدفقات	 توفير	 يضمن	 بما	 العامل	 رأسمالها	 إدارة	 على	 الكرتون	 لصناعة	 الوطنية	 الشركة	 تعمل	
العمليات	التشغيلية	والوفاء	بإلتزاماتها	قصيرة	األجل	تجاه	مورديها	ودائنيها،	كما	تتبع	الشركة	سياسات	إئتمانية	مدروسة	
تجاه	زبائنها	تتناسب	مع	التزاماتها	قصيرة	األجل،	اضافة	اىل	ذلك	فإن	الشركة	تتمتع	بعالقات	جيدة	مع	معظم	مورديها	

تمكنها	من	الحصول	على	تسهيالت	سداد	وفترات	إئتمانية	اعلى	لمواجهة	اي	تغيرات	طارئة	قد	تواجه	الشركة.

وبالنظر	اىل	معدالت	دوران	كلٍ	من	الذمم	المدينة	والمخزون	خالل	العام	2021،	فقد	بلغ	معدل	دوران	الذمم	المدينة	4.76 
مرة	مقارنة	بـ	3.32	مرة،	وهو	ما	يعكس	كفاءة	التحصيل	خالل	العام،	كما	ان	معدل	دوران	المخزون	خالل	العام	2021		بلغ	
2.92	مرة	مقابل	4.04	مرة	خالل	العام	السابق،	ويعود	السبب	الرئيسي	يف	إنخفاض	معدل	دوران	البضاعة	اىل	رفع	حجم	
مخزون	الشركة	من	المواد	الخام	خصوصاً	مع	الدخول	يف	عمليات	تصنيع	األلواح	والحاجة	لمخزون	بكميات	كافية	لتلبية	

حاجة	اإلنتاج	من	المواد	األولية.

السيولة	 بلغت	نسبة	 2020،	كما	 للعام	 يعادل	3.57	مرة	مقارنة	مع	3.96	مرة	 ما	 	2021 للعام	 السيولة	 وبلغت	نسبة	
السريعة	2.59	مرة	مقارنة	مع	3.34	مرة	للعام	السابق.
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النفقات الرأسمالية

كي
مري

ر أ
وال

ن د
ليو

م

2017

0.1720.088
0.111

1.298

0.599

2018 2019 20212020

التدفقات النقدية التشغيلية

0.05

-0.11

0.09

1.38

0.64

كي
مري

ر أ
وال

ن د
ليو

م

20212020201920182017

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-0.2

أما	بما	يخص	التدفقات	النقدية	التشغيلية،	فقد	بلغت	قيمتها	نهاية	العام	2021	ما	مجموعه	0.64	مليون		دوالر	أمريكي	
مقارنة	مع	1.38	مليون	دوالر	نهاية	العام	2020.

تاسعًا: النفقات الرأسمالية
بلغت	قيمة	النفقات	الرأسمالية	خالل	عام	2021	ما	مجموعه	0.172	مليون	دوالر	أمريكي،	مقابل	0.088	خالل	عام	2020،	

يف	حين	أن	الشركة	تمتلك	خطة	تطويرية	طموحة	إِعُتمدت	من	مجلس	إدارة	الشركة	للعام	2022.
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إدارة المخاطر
تسعى	الشـــركة	الوطنيـــة	لصناعـــة	الكرتـــون	وبشـــكل	دائـــم	
إىل	المحافظـــة	علـــى	حقوق	مســـاهميها	بـــل	وتنميتهـــا	ونظـــراً	
لوجـــود	الشـــركة	يف	بيئـــة	إســـتثمارية	ذات	منـــاخ	متقلـــب	فهـــي	
تحيط	بهـــا	 التـــي	 المخاطـــر	 بتقييـــم	 دوري	 وبشـــكل	 تقـــوم	
بهـــدف	وضـــع	الخطـــط	الوقائيـــة	للتقليـــل	مـــن	اآلثـــار	الســـلبية	
التي	قـــد	تنتـــج	مـــن	هـــذه	المخاطـــر	حـــال	حدوثهـــا	وبنظـــرة	
بالبيئـــة	 المرتبطـــة	 المخاطـــر	 مـــن	 هنالك	العديـــد	 شـــمولية	
الخارجيـــة	للشـــركات	والمؤسســـات	الصناعيـــة	والتي	يمكـــن	

إيجازهـــا	بمـــا	يلـــي:

إستقرار	الوضع	 	 عدم	 االقتصادي:	يعد	 الوضع	 تذبذب	
من	 المحلي	 السياسي	 بالوضع	 المتأثر	 اإلقتصادي	
يعاين	 حيث	 فلسطين	 يف	 مخاطر	اإلستثمار	 أهم	 أحد	
اإلقتصاد	الفلسطيني	حالة	من	الركود	اإلقتصادي	بين	

الحين	واآلخر	والذي	يؤثر	سلباً	على	قطاع	الصناعة.
العالقة	 	 ذات	 البنود	 بعض	 اإلقتصادية:	إن	 القيود	

الجانب	 الموقعة	بين	 اإلقتصادية	 باإلتفاقيات	
واضح	 بشكل	 تحد	 اإلسرائيلي	 والجانب	 الفلسطيني	
رصيد	 وزيادة	 الخارجية	 التجارة	 إمكانية	إتساع	 من	

العمالت	األجنبية	الواردة	لألسواق	الفلسطينية.
تذبذب	سعر	صرف	الدوالر	األمريكي:	حيث	أن	تذبذب	 	

زيادة	حجم	 األمريكي	يعمل	على	 سعر	صرف	الدوالر	
األساس	 عملة	 ظل	أن	 يف	 اإلستثمارية	 المخاطر	
الدينار	 هي	 العامة	 المساهمة	 الفلسطينية	 للشركات	
االردين	أو	الدوالر	األمريكي	علماً	بأن	نشاطاتها	المحلية	

يف	أغلبها	هي	بالشيقل	االسرائيلي.
المؤثرة	 	 العوامل	 أهم	 أحد	 السيولة	 السيولة:	تعتبر	

األسواق	 يف	 ونقصها	 فلسطين	 يف	 يف	اإلستثمار	
أي	 على	 وبشكل	مباشر	 سلباً	 يؤثر	 الفلسطينية	
بالقطاع	 العالقة	 ذات	 اإلستثمارات	 وخاصة	 إستثمار	

الصناعي.
قبل	 	 من	 المنافسة	 العادلة:	تعتبر	 غير	 المنافسة	

المؤثرة	 األساسية	 أحد	العوامل	 اإلسرائيلية	 الشركات	
أن	هذه	 حيث	 الفلسطينية	 الصناعة	 نمو	 على	 سلباً	
على	 الرقابة	 ضعف	 ظل	 يف	 متكافئة	 غير	 المنافسة	
التحكم	 وعدم	 اإلسرائيلي	 الجانب	 الواردات	من	

بالمعابر.
الوضع	 	 واإلقليمي:	يعتبر	 المحلي	 السياسي	 الوضع	

بشكل	 واإلقليمي	 خاص	 بشكل	 المحلي	 السياسي	
إىل	 ذلك	 يؤدي	 كما	 اإلستثمارية،	 أحد	المخاطر	 عام	

عزوف	فئة	كبيرة	من	المستثمرين	عن	الدخول	يف	أي	
إستثمارات	جديدة	أو	توسعة	إلستثمارات	قائمة.

به	إدارة	 وبناًء	على	ما	ذكر	وبعد	تحليل	مستفيض	قامت	
والخطوات	 اإلجراءات	 بعض	 بإتخاذ	 قامت	 فقد	 الشركة،	

الوقائية	والتي	يمكن	تلخيصها	بما	يلي:
إعداد	 	 عند	 المتوقعة	 السيناريوهات	 وضع	

االقتصادية	 البيئة	 تشكل	 والتي	 الموازنة	السنوية	
والسياسية	العباً	رئيسياً	بها،	كما	تقوم	الشركة	بإعداد	
دوري	 بشكل	 ومراجعتها	 النقدية	 التدفقات	 قوائم	
تتالءم	 التي	 النقدية	 السيولة	 توفر	 من	 بهدف	التأكد	

وإلتزامات	الشركة.
تعمل	الشركة	على	نقل	المخاطر	ذات	العالقة	بأصولها	 	

خاص	 بشكل	 الشركة	 أصول	 التأمين	على	 خالل	 من	
والتأمينات	العامة	بكافة	أنواعها	بشكل	عام.

يف	 	 اإلستثمار	 خالل	 من	 فرعية	 مالية	 موارد	 إيجاد	
محفظة	إستثمارية	تتكون	من	أسهم	مستقرة	إىل	حٍد	

ما	وقليلة	التقلب.
اإلحتفـــاظ	بســـلة	مـــن	العمـــالت	وذلـــك	تفاديـــاً	لتذبذبـــات	 	

الدوالر	األمريكـــي	)عملـــة	االســـــــــــاس	يف	 ســـعر	صـــرف	
الشـــركة(.

التحوط	وعدم	الدخول	بأي	من	الصفقات	يف	القطاعات	 	
التعامل	 والتي	يشكل	 الخدماتية	 الزراعية،	 الصناعية،	
معها	درجة	مخاطرة	عالية	إال	يف	حال	توفر	الضمانات	

التي	تحد	من	حجم	المخاطرة.
بشكل	 	 ومراجعتها	 واضحة	 تحصيل	 سياسات	 وضع	

الممنوحة	 الدين	 سقوف	 دراسة	 إىل	 دوري	باإلضافة	
درجة	 من	 بشكل	يقلل	 وتحديدها	 الشركة	 لزبائن	

المخاطرة	عند	عقد	أي	صفقة	بيعية.
عدم	الدخول	يف	عمليات	تطوير	أو	توسعة	يف	الشركة	 	

جدوى	 دراسة	 وجود	 دون	 جديدة	 طرح	منتجات	 أو	
حجم	 وتشتمل	على	 ومحددة	 واضحة	 إقتصادية	

المخاطرة	المتوقعة.
إعداد	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.
المخاطر	 	 تتناسب	وطبيعة	 التي	 التحتية	 البنية	 تجهيز	

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	2021
ال	يوجد	إختالف	بين	البيانات	المالية	الختامية	المدققة	والبيانات	المالية	األولية	للعام	2021
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تؤكد الشركة الوطنية لصناعة الكرتون إلتزامها بكافة سياسات وأحكام وقواعد مدونة حوكمة الشركات يف فلسطين 
وبما يتوافق مع رؤية مجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية لضبط وتنظيم العالقة بين مجلس اإلدارة والمساهمين واإلدارة 
التنفيذية، وذلك 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 ايماناً منها بأهمية تطبيق سياسات الحوكمة الرشيدة على مايلي:

وجود هيكل تنظيمي واضح يرسم بشكل دقيق خطوط الصالحيات والمسؤوليات لدوائر الشركة المختلفة. 	
وجود مدونة قواعد السلوك األخاليق والتنظيمي ونظام تضارب المصالح يف الشركة. 	
تطوير منظومة الصالحيات لإلدارة التنفيذية بمختلف مستوياتها اإلدارية، وبما ينظم العالقة بينها وبين مجلس  	

اإلدارة والهيئة العامة.
عقد اجتماعات  	 ومن خالل  والسنوية  السنوية  ونصف  الربعية  تقاريرها  المايل من خالل  أدائها  عن  اإلفصاح 

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.

التدقيق 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(.

مقدمة
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الكرتون	 لصناعة	 الشركة	الوطنية	 تعتبر	 تأسيسها	 منذ	
أولويات	 من	 الفلسطيني	 المجتمع	 اتجاه	 مسؤوليتها	
أساسياً	 جزءاً	 تشكل	 االجتماعية	 المسؤولية	 عملها،	وكون	
يف	 دورها	 بتكثيف	 قامت	 الشركة،	فقد	 قيم	 منظومة	 من	
والبيئية	يف	 واالقتصادية	 االجتماعية	 المسؤولية	 مجال	
موازنة	 بتخصيص	 قامت	 المحلي	فقد	 المجتمع	 خدمة	
تبلور	دور	 وحيث	 للعام	2021،	 المجتمعية	 للمسؤولية	
الشركة	يف	الخدمة	المجتمعية	خالل	عام	2021	من	خالل:

نشر	الوعي	بإجراءات	السالمة	العامة	الخاصة	بكوفيد	 	
19	من	خالل	اعداد	تصاميم	خاصة	توعوية	وتحفيزية	
على	 ونشرها	 الصادرة	 بالتعليمات	 اإللتزام	 اجل	 من	

صفحات	التواصل	االجتماعي	الخاصة	بالشركة.
قامت	الشركة	بعقد	فعالية	خاصة	بزبائنها،	تهدف	اىل	 	

الدوري	 وسعيها	 معهم	 االستراتيجية	 العالقة	 تعزيز	
كة	معهم.	 لدعم	المنتج	الوطني	والمحلي	بالشرا

قامـــت	الشـــركة	بعقـــد	ورشـــة	خاصـــة	بيـــوم	المـــرأة	بعنـــوان	 	
»التربيـــة	الذكيـــة«		اســـتهدفت	موظفـــات	المجموعـــة	
وزوجـــات	موظفـــي	الشـــركة	وتـــم	خاللهـــا	تنفيـــذ	حلقـــات	
نقـــاش	حـــول	ســـبل	وطـــرق	تربيـــة	األبنـــاء	بطـــرق	حديثـــة	
وضمـــن	مراحـــل	متدرجـــة	للوصـــول	لمرحلـــة	النضـــوج.

توفــــــيـــــــر	الفـــرص	لطـــــــلبـــــة	الجـــــــامعـــــــات	والكـــــــليــــــــات	 	

الفلسطينية	للحصول	على	التدريب	العملي	يف	الشركة	
ومساعدتهم	يف	مشاريع	تخرجهم.

الجامعات	 	 العديد	من	 مع	 تفاهم	 مذكرات	 توقيع	
والكليات	الفلسطينية	الهادفة	اىل	منح	الطالب	اإلنخراط	
يف	سوق	العمل	وهو	على	رأس	تعليمه	الجامعي	من	

خالل	نظام	التعليم	التكاملي.
والمؤسسات	 	 اإلتحادات	 مع	 تفاهم	 مذكرات	 توقيع	

الفلسطيني	 المنتج	 دعم	 الهادفة	اىل	 الفلسطينية	
بشكل	مستمر.

التبـــرع	لعـــدد	مـــن	الجمعيات	والنـــوادي	والمؤسســـات	 	
الخيريـــة	الفلســـطينية.

المساهمة	يف	دعم	األنشطة	المجتمعية	المختلفة. 	
رعاية	العديـــد	مـــن	المعـــارض	الفلســـطينية،	والنشـــاطات	 	

شـــهر	 خـــالل	 الغذائيـــة	 الطـــرود	 وحمـــالت	 اإلقتصاديـــة	
ــان. رمضـ

اىل	 	 تهدف	 ونشاطات	مجتمعية،	 فعاليات	 عدة	 تنفيذ	
المجتمعية	مثل	عقد	ورشات	 المسؤولية	 تعزيز	مبدأ	
تعريفية	بمنتجات	الشركة	وبرامج	تدريبية	لعمالئها.

عقدت	الشركة	اللقاء	السنوي	الخاص	بموظفيها،حيث	 	
تضمــــــــن	اللقــاء	العـــــــديد	مــــــــــن	االنشـــــــــطة	والفعـــــــاليات	

المختلفة.

المسؤولية اإلجتماعية
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الذي	 المنتج	 توافق	 على	 المستمر	 حرصها	 خالل	 وذلك	من	 بها	 المحيطة	 البيئة	 على	 المحافظة	 بأهمية	 الشركة	 تؤمن	
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	
اإلنتاج	 الناتجة	من	خطوط	 الكرتون	 زوائد	 بفرم	 رئيسي	 وبشكل	 تقوم	 الشركة	 الحصر	فإن	 ال	 المثال	 فعلى	سبيل	 أخرى	
المختلفة	لديها	وتدويرها،	وحيث	يتم	تحويلها	إىل	باالت	من	الورق	تكون	جاهزة	لإلستخدام	يف	مصانع	تدوير	الورق	لتصنيعه	
واستخدامه	كورق	خام	ليشكل	بذلك	تكامالً	بين	الصناعة	والتدوير	والذي	يساهم	بالحفاظ	على	الموارد	الطبيعية	والبيئة.

كبر	مشروع	 كما	قامت	الشركة	الوطنية	خالل	العام	2021	بتنفيذ	مشروع	طاقة	شمسية	مربوط	على	الشبكة	والذي	يعتبر	أ
على	مستوى	مدينة	نابلس	لترشيد	االستهالك	يف	الطاقة	ولتوليد	حاجة	المصنع	من	الكهرباء	وبحيث	يصبح	المصنع	يعمل	

بنسبة	100%	من	مصادر	الطاقة	البديلة.

المسؤولية البيئية
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تراعي	الشركة	ضمن	تركيبة	مجلس	إدارتها	وجود	اعضاء	مستقلين	وفقاً	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:

واإلستثمارية	 	 المالية	 والسياسات	 واألنظمة	 الموازنات	 وإقرار	 السياسات	 واعتماد	 والخطط	 اإلستراتيجيات	 وضع	
وإعتماد	البيانات	المالية،	بحيث	يتم	تنفيذ	هذه	المهام	من	خالل	اللجان	المنبثقة	عنه.

إلتزام	رئيس	وأعضاء	مجلس	اإلدارة	بتحمل	المسؤولية	اتجاه	المساهمين	عن	تقصيرهم	المتعمد	أو	إهمالهم	الشديد. 	

وضع	مجلس	اإلدارة	نظاماً	مكتوباً	لتجنب	تضارب	المصالح. 	

كمي	عند	اإلقتراع	إلختيار	مرشحي	المجلس،	وذلك	عن	طريق	إعطاء	كل	مساهم	عدداً	من	 	 استخدام	التصويت	الترا
األصوات	يساوي	مجموع	أسهمه	التي	تتمتع	بحق	التصويت	مضروباً	بعدد	أعضاء	مجلس	اإلدارة.

ضمان	مجلس	اإلدارة	أن	جميع	المساهمين،	بما	يف	ذلك	صغارهم	والمساهمون	المقيمون	خارج	فلسطين،	يتمتعون	 	
بكافة	الحقوق	المخولة	لهم	بموجب	القوانين	واألنظمة	والتعليمات،	ووفقاً	لهذه	المدونة	والنظام	الداخلي	للشركة.

تهيئة	رئيس	واعضاء	مجلس	اإلدارة	بيئة	مواتية	للمناقشة	وطرح	األسئلة	واإلجابات	خالل	إجتماعات	الهيئات	العامة. 	

إخطار	المساهمين	بكافة	الصفقات	والمخاطر	والقضايا	الرئيسية	التي	قد	تؤثر	على	الشركة. 	

مجلس اإلدارة
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نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة:

السيد/ مهدي حياتي المصري
ممثالً	عن	شركة	فلسطين	لإلستثمار	الصناعي

رئيس	مجلس	اإلدارة
يشـــغل	الســـيد	مهـــدي	المصـــري	منصـــب	القائـــم	بأعمـــال	المديـــر	العـــام	لشـــركة	وصحيفـــة	األيـــام،	كمـــا	
شـــغل	منصـــب	نائـــب	المديـــر	العـــام	للصحيفـــة	منـــذ	العـــام	1996،	يملـــك	الســـيد	المصـــري	خبـــرات	
كبيـــرة	يف	مجـــال	العمـــل	اإلداري	واالقتصـــادي	بالتـــايل	فقـــد	تقلـــد	مناصـــب	مهمـــة	مـــن	أبرزهـــا	منصـــب	
رئيـــس	مجلـــس	إدارة	اإلتحـــاد	العـــام	للصناعـــات	الفلســـطينية،	ونائـــب	رئيـــس	مجلـــس	إدارة	مؤسســـة	
المواصفـــات	والمقاييـــس	الفلســـطينية	)منـــذ	حزيـــران	2009	حتـــى	تشـــرين	الثـــاين	2011(	يحمـــل	
إدارة	 يف	 خبيـــر	 وهـــو	 البيئيـــة،	 والتوعيـــة	 والمحاســـبة	 اإلدارة	 يف	 علميـــة	 درجـــات	 المصـــري	 الســـيد	
المشـــاريع،	كمـــا	حـــاز	مناصـــب	رفيعـــة	المســـتوى	يف	شـــركات	متعـــددة	الجنســـيات	يف	الداخـــل	والخـــارج،	
ويشـــغل	الســـيد	المصـــري	أيضـــا	منصـــب	عضـــو	مجلـــس	إدارة	شـــركة	فلســـطين	لإلســـتثمار	الصناعـــي.

السيد/ أيمن حاتم أبوغزالة
ممثالً	عن	شركة	الحاج	طاهر	المصري

نائب	رئيس	مجلس	اإلدارة
يعمـــل	كمديـــر	عـــام	لشـــركة	الحـــاج	طاهـــر	المصـــري	
إدارة	 مجلـــس	 رئيـــس	 نائـــب	 منصـــب	 ويشـــغل	
شـــغل	 كمـــا	 النباتيـــة.	 الزيـــوت	 مصانـــع	 شـــركة	
مناصـــب	إداريـــة	وقياديـــة	عـــدة	يف	شـــركات	كبـــرى	

يف	فلســـطين	والخـــارج.

السيد/ أمجد عبد الحميد 
أبونبعة

ممثالً	عن	شركة	فلسطين	لإلستثمار	
الصناعي

عضو	مجلس	إدارة
يعمـــل	كمديـــر	عـــام	لشـــركة	دواجـــن	فلســـطين	
)عزيـــزا(،	وشـــغل	منصـــب	نائـــب	المديـــر	العـــام	
للشـــؤون	اإلداريـــة	والماليـــة	يف	الشـــركة	نفســـها،	
كمـــا	شـــغل	منصـــب	المديـــر	المـــايل	للمجموعـــة	يف	
شـــركة	فلســـطين	لالســـتثمار	الصناعـــي	)باديكـــو	
الصناعيـــة(،	وعمـــل	ســـابقاً	مســـاعد	للمديـــر	العـــام	
القـــدس	 شـــركة	 والماليـــة	يف	 اإلداريـــة	 للشـــؤون	
للمســـتحضرات	الطبيـــة	وعضـــو	هيئـــة	المديريـــن	
يف	شـــركة	نهـــر	االردن	للصناعـــات	الدوائيـــة	وعضـــو	
مجلـــس	إدارة	شـــركة	القـــدس	فـــارم	يف	الجزائـــر	

باإلضافـــة	إىل	عملـــه	يف	بنـــك	األردن.	

السيد/ سام عبد القادر 
الفقهاء

ممثالً	عن	شركة	المسيرة	الدولية
عضو	مجلس	إدارة

يعمـــل	كمحاضـــر	يف	قســـم	التســـويق	يف	جامعـــة	
ــا	شـــغل	 ــام	2008،	كمـ ــذ	العـ ــة	منـ ــاح	الوطنيـ النجـ
وزارة	 يف	 اإلداريـــة	 التنميـــة	 عـــام	 مديـــر	 منصـــب	

التخطيـــط	عـــام	2007.
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عقد	مجلس	اإلدارة	)6(	إجتماعات	خالل	العام	2021	وهي	حسب	ما	هو	موضح	أدناه:
تاريخ االنعقاداالجتماع
25/02/2021األول
28/04/2021الثاين
10/07/2021الثالث
25/09/2021الرابع

27/11/2021الخامس
25/12/2021السادس

إجتماعات مجلس اإلدارة

السيد/ فادي عدلي جمعة
ممثالً	عن	شركة	فلسطين	لإلستثمار	

الصناعي
عضو	مجلس	إدارة

لمجموعـــة	 المـــايل	 المديـــر	 منصـــب	 يشـــغل	
شـــركات	فلســـطين	لإلســـتثمار	الصناعـــي	)باديكـــو	
الصناعيـــة(،	كمـــا	يشـــغل	منصـــب	عضـــو	مجلـــس	
إدارة	شـــركة	البينـــار	للتجـــارة	العامـــة	وهـــو	حاصـــل	
الماليـــة	 العلـــوم	 يف	 الماجســـتير	 درجـــة	 علـــى	
ــا،	ولديـــه	 واإلقتصـــاد	مـــن	جامعـــة	رومـــا	يف	ايطاليـ
خبـــرة	واســـعة	يف	اإلدارة	الماليـــة	وتقييـــم	وإدارة	
اإلســـتثمارات	حيـــث	عمـــل	يف	شـــركات	كبـــرى	يف	

فلســـطين	يف	هـــذه	المجـــاالت.

السيد/ سامح مؤيد عطعوط
ممثالً	عن	شركة	مصانع	الزيوت	النباتية

عضو	مجلس	إدارة
يف	 اإلقتصـــــاد	 كليــــة	 يف	 كمحاضـــــر	 يعمـــــــل	
جامعة	النجـــاح	الوطنيـــة	منـــذ	العـــام	2010،	وتـــوىل	
والعلوم	اإلجتماعيـــة	 اإلقتصـــاد	 كليـــة	 عمـــادة	
وعمـــل	 العـــام	2019،	 العام	2017	وحتـــى	 مـــن	
الجامعـــة	 يف	 محاضــــــــر	 أربع	ســــــــــنوات	 لمـــــــــدة	
يشـــغل	منصـــب	 كمـــــــــــا	 األمـــــريكيـــــــــــة،	 العربيـــة	
ــار	المايل	لعـــدد	مـــن	الشـــركات	الكبـــرى	 المستشـ
العالميـــة	 الشـــركة	 رأســـها	 وعلـــى	 فلســـطين	 يف	

للتأميـــن.

السيد/ محمد بشار سعدي 
الصيفي

ممثالّ	عن	نفسه
عضو	مجلس	إدارة

أخـــــــرى	 وقطاعـــات	 التجـــارة	 قطـــاع	 يف	 يعمـــل	
متنــــــوعة	مثـــــل	المفروشـــــــات،	المالبس،	األقمشة	

الصحيـــة. واألدوات	
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أتعاب	 بدل	 أمريكي	وذلك	 دوالر	 مجموعه	28,118	 للعام	2021	ما	 اإلدارة	 مجلس	 رئيس	وأعضاء	 مكافآت	 بلغت	
ومصاريف	حضور	جلسات	مجلس	اإلدارة/	اللجنة	التنفيذية/	لجنة	الحوكمة	والتدقيق	الداخلي/	تكليف	رئيس	أو	أي	من	
العام	2021	بمعدل	353	دوالر	أمريكي	عن	كل	جلسة	لكل	عضو،	مع	 أعضاء	مجلس	اإلدارة	بمهام	رسمية	للشركة	عن	

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	2021	حيث	يتبين	منه	أن	نسبة	
الحضور	بلغت	%97.6:

(المجموع( جلساتجلسة	6 جلسة	5 جلسة	4 جلسة	3 جلسة	2 جلسة	1 االسم

üüüüüü6مهدي حيايت المصري

üüüüüü6سام الفقهاء

üüüüüü6محمد بشار الصيفي
üüüüü5أيمن أبوغزالة
üüüüüü6فادي جمعة
üüüüüü6أمجد أبونبعة

üüüüüü6سامح عطعوط

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى بأسهم الشركة كما في 31/12/2021

عدد	االسهم	الجنسيةممثال عنمجلس اإلدارة#
التمثيل

عدد االسهم المملوكة
له أو من الدرجة األوىل

السيد	مهدي	حيايت	1
المصري

شركة	فلسطين	لالستثمار	
فلسطينيالصناعي

2,152,212

0

شركة	فلسطين	لالستثمار	السيد فادي عديل جمعة2
فلسطينيالصناعي

0

شركة	فلسطين	لالستثمار	السيد أمجد خليل أبونبعة3
0فلسطينيالصناعي

السيد	سام	عبد	القادر	4
347,2220فلسطينيشركة المسيرة الدوليةالفقهاء

247,2000فلسطينيشركة الحاج طاهر المصريالسيد أيمن حاتم أبوغزالة5
173,0010فلسطينيشركة مصانع الزيوت النباتيةالسيد سامح	مؤيد	عطعوط6
92,00092,000فلسطينينفسهالسيد	محمد	بشار	الصيفي7

3,011,63592,000المجموع

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة



الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
التقرير السنوي 2021 30

تمــــارس	اللجــــان	الدائمــــة	والمؤقتــــة	المنبثقــــة	عــــن	مجلــــس	
الصناعــــي	 لإلســـتثمار	 فلســــطين	 وشــــركة	 إدارة	الشـــركة	
»الشــــركة	األم«	مهامهــــا	وصالحياتها	علـى	الشــــركات	التابعــــة	
ســـير	 علـــى	 واإلشـــراف	 الرقابيـــة	 فاعليتهـــا	 تعزيـــز	 بهـــدف	

أعمالها،	وهــــذه	اللجــــان	هــــي:

اللجنة التنفيذية
هدف	اللجنة:

التوصيـــات	 ورفــــــع	 اإلستراتيجيات	والسياســـــــــــات	 صياغــــة	
المــــــــــــــالئمـــــــــة	اىل	مجــــــلـــــــــس	االدارة	وكـــــــــــــذلك	مناقشـــــــــــة	
الفرص	اإلســـتثمارية	المتعلقـــة	بتطويـــر	العمليـــات	الصناعيـــة	
األداء	 أخـــرى	مناقشـــة	تقارير	 ناحيــــــــة	 ومـــن	 والمنتجـــــــــــات،	

واإلنجـــاز	مـــن	الموازنـــات	التقديريـــة.

أعضاء	اللجنة:
السيد/	أيمن	حاتم	ابوغزالة	–	مقّرر	ورئيس	اللجنة 	

السيد/	سام	عبد	القادر	الفقهاء 	

السيد/	»محمد	بشار«	الصيفي 	

السيد/	فادي	عديل	جمعة 	

اجتماعات اللجنة التنفيذية:
عقدت	اللجنة	التنفيذية	اجتماعاً	واحداً	بتاريخ	5/10/2021 
للشـركة	 المسـتقبلية	 التطويريـة	 لدراسة	المشـاريع	 وذلـك	
اإلدارة،	 لمجلـس	 بشـأنها	 المناسـبة	 التوصيـات	 وإقـرار	

2022 للعـام	 للشـركة	 التقديريـة	 الموازنـة	 ومناقشـة	

أهم	القرارات	التي	اتخذتها	اللجنة	خالل	العام:
ورفع	 	 للشركة	 التطويرية	 والمشاريع	 الخطط	 مناقشة	

التوصيات	المناسبة	بشأنها	لمجلس	اإلدارة.
مناقشة	الموازنة	التقديرية	للشركة	للعام	2022	ورفع	 	

التوصيات	المناسبة	للمجلس.

لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي
هدف	اللجنة:

الحوكمة	 بتطبيق	مدونة	 العالقة	 ذات	 المواضيع	 متابعة	
أجل	 من	 التصحيحية	 اإلجراءات	 وإقتراح	 الشركة	 يف	
للمساهمين	 الحماية	 وتحقيق	 والشفافية	 تحقيق	النزاهة	
مجريات	 متابعة	 إضافة	إىل	 العمل	 مصلحة	 مراعاة	 مع	
العمل	يف	مجاالت	الكفاءة	والفعالية	يف	تنفيذ	االعمال	التي	

تقوم	بها	الشركة	ومتابعة	التقارير	المالية.

أعضاء	اللجنة:
السيد/	مهدي	حيايت	المصري	–	مقّرر	ورئيس	اللجنة 	

اللجان الدائمة والمؤقتة المنبثقة عن مجلس اإلدارة
السيد/	سامح	مؤيد	عطعوط 	
السيد/	أمجد	عبد	الحميد	أبونبعة 	
السيد/	فادي	عديل	جمعة 	

اجتماعات لجنة الحوكمة والتدقيق الداخلي:
عقـــدت	اللجنـــة	)3(	اجتماعـــات	خـــالل	العـــام	2021	موضحـــة	
الزبائـــن،	 ملف	ذمـــم	 لمتابعـــة	 وذلـــك	 التـــايل	 الجـــدول	 يف	
التدقيـــق	 تقاريـــر	 توصيـــات	 ومتابعـــة	 اإلئتمانيـــة	 الســـقوف	

والخارجـــي الداخلـــي	

تاريخ االنعقاداالجتماع
09/06/2021األول
05/10/2021الثاين
05/12/2021الثالث

أهم	القرارات	التي	اتخذتها	اللجنة	خالل	العام:
إعتمـــاد	سياســـات	ائتمانيـــة	للشـــركة	ومراجعتهـــا	بشـــكل	 	

دوري.
متابعـــة	ومراجعـــة	الســـقوف	اإلئتمانيـــة	لزبائـــن	الشـــركة	 	

ورفـــع	التوصيـــات	المناســـبة	لمجلـــس	اإلدارة	بشـــأنها.
المتابعـــة	المســـتمرة	للذمـــم	المدينـــة	المترصـــدة	وآليـــات	 	

تحصيلهـــا

لجنة التدقيق والحوكمة )الشركة األم(:
تهـــدف	اللجنـــة	إىل	التأكــــد	مــــن	إســـتقاللية	ومهنيــــة	التدقيــــق	
الشــــركة	 فــــي	 الداخلــــي	 التدقيــــق	 دائــــرة	 الخارجــــي	وأن	
والحياديــــة	 الكفــــاءة	 بأعلــــى	مسـتوى	مــــن	 بمهامهــــا	 تقــــوم	
لمتطلبــــات	 األميـــن	 بالتطبيــــق	 الكفيلــــة	 الخطــــط	 ووضــــع	
مدونـة	الحوكمــــة،	واإلشراف	علــــى	سالمة	تطبيقهــــا	مــــن	قبــــل	
إدارة	الشــــركة،	حيـث	تتلخــــص	بعــــض	مهامهــــا	فيمـــا	يلــــي:

)تدقيـق	 	 والمالـي	 التشـغيلي	 التدقيـق	 بأعمـال	 القيـام	
العمليـات(	واإلمتثال	للقوانيـن	والتشـريعات	واألنظمة	

التـي	تخضـع	لهـا	الشـركة.

التأكد	من	حماية	موارد	الشركة	والتأكد	من	اإلستخدام	 	
األمثل	لها	بكفاءة	وفاعلية.

وفحــــص	 	 الشــــركة	 تواجههــــا	 التــــي	 المخاطــــر	 تقييــــم	
التنفيذيــــة	 اإلدارة	 تضعهــــا	 اإلجراءات	الرقابيـة	التــــي	

هـذه	المخاطــــر. مــــن	 الحــــد	 علــــى	 قدرتهــــا	 ومــــدى	

والتوصية	 	 الشركة	 يف	 الحوكمة	 ألوضاع	 تقييم	 إجراء	
باإلجراءات	التصويبية	الالزمة.
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الحوكمــة	 	 قواعد	 بمدونــة	 ومــدى	التزامهــم	 الســائدة،	 والتشــريعية	 القانونيــة	 باألطر	 الشــركة	 إلتــزام	 مــن	 التأكــد	
الفلســطينية	والتعليمــات	الصــادرة	مــن	الجهــات	الرقابيــة	المختلفــة	المختصــة.

تقييم	أداء	مجلس	اإلدارة	وأعضاء	المجلس	من	خالل	استبيان	تقييم	ذايت. 	

لقــــد كان لتشــــكيل هـــذه اللجـــان أثــــر إيجابـي علــــى ســــير العمــــل بالشــــركة وتنظيمــــه وعمــــل اإلجـــراءات الرقابيــــة التــــي 
تنظـم العمــــل وتحـــد مـــن المخاطــــر التـــي قـــد تواجـــه عمـــل الشــــركة.
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اللجنة التنفيذية

لجنة الحوكمة 
والتدقيق الداخلي

لجنة تطوير األعمال

لجنة
السالمة العامة

مديرة مكتب المدير العام

المستشارون

مجلس	اإلدارة

مدير الدائرة 
المالية

مدير دائرة 
التسويق 
والمبيعات

مدير دائرة
 المصنع

مدير دائرة
 التوريد

مدير دائرة
 الجودة

مدير دائرة
البحث

والتطوير

المدير العام

الهيكل التنظيمي للشركة
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نبذة عن اإلدارة التنفيذية

السيد/ عبد الناصر دويكات
المدير	العام

الشــركة	 العــام	يف	 المديــر	 الســيد	دويكات	منصــب	 يشــغل	
كمــا	 	،2019 العــام	 بدايــة	 الكرتون	منــذ	 لصناعــة	 الوطنيــة	
يشغل	منصب	عضو	مجلس	إدارة	اتحاد	الصناعات	الورقية	
اإلدارة	التنفيذيــة	 يف	 مناصــب	 عــدة	 وتقلــّد	 الفلســطيني،	

المحليــة	واإلقليميــة. الشــركات	 مــن	 للعديــد	

الســـيد	دويـــكات	حاصـــل	على	درجـــة	الماجســـتير	يف	اإلدارة	
الهندســـية	مـــن	فلســـطين	وألمانيـــا	ودرجـــة	البكالوريـــس	يف	

الهندســـة	الميكانيكيـــة	مـــن	جامعـــة	النجـــاح	الوطنيـــة.

السيدة/ هديل أبوكشك
مديرة	مكتب	المدير	العام

تعمل	على	تنسيق	وتنظيم	الشؤون	ذات	العالقة	بمكتب	
المدير	العام	بشكل	يضمن	سير	عمل	المكتب	بفعالية،	كما	
العام	 بالمدير	 الخاصة	 اإلجتماعات	 تنسيق	 على	 تعمل	
إضافة	اىل	صياغة	محاضر	إجتماعات	مجلس	اإلدارة	واللجان	
المنبثقة	عنه،	وكذلك	إدارة	العالقة	مع	المستشار	القانوين	
مع	 الشركة	وعليها	 من	 المقامة	 القضايا	 ومتابعة	 للشركة	

المحامين.

الســيدة/	أبوكشــك	حاصلــة	علــى	درجــة	البكالوريس	يف	اللغة	
المكاتــب	 إدارة	 ولديهــا	خبــرة	ســابقة	يف	 وآدابهــا	 اإلنجليزيــة	

والترجمــة	يف	شــركات	عــدة	يف	فلســطين.
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السيد/ عاصم دبابسة
مشرف	دائرة	التوريدات

عليهـــا	 واإلشـــراف	 المشـــتريات	 أعمـــال	 علـــى	إدارة	 يعمـــل	
كمـــا	 الالزمة	لتنفيذهـــا،	 األدوات	 وتـــــوفير	 مباشــــــــر	 بشـــــــكل	
بالتوريـــد	 العالقـــة	 ذات	 الشـــؤون	 متابعـــة	 علـــى	 يعمـــل	
واللوجســـتيات	وعمليات	اإلســـتيراد	وكذلـــك	اعـــداد	ُخطـــط	
الشـــراء	ومتابعـــة	تنفيذهـــا	بشـــكل	يضمن	الكفـــاءة	والفعاليـــة.

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

وشركات	كبرى	يف	فلسطين.

السيد/ نمر دراغمة
ق.أ	مدير	دائرة	الجودة

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

الجودة	المطلوبة.

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

السيد/ عالم خلف
مشرف	دائرة	التسويق	والمبيعات

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

عليها.

السيد/	خلف	حاصل	على	درجة	البكالوريس	يف	التسويق.

السيد/ أنس الشايب
مدير	دائرة	المصنع

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

يف	 البكالوريوس	 درجة	 على	 حاصـــــل	 السيد/الشايب	
عمليات	 إدارة	 مجال	 يف	 خبرة	 الميكانيكية	ولديه	 الهندسة	

اإلنتاج	والصيانة	يف	كبرى	الشركات	الفلسطينية.
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مؤهالت اإلدارة التنفيذية
بلـــغ	مجمـــوع	العامليـــن	يف	الشـــركة	الوطنيـــة	لصناعـــة	الكرتـــون	)55(	موظفـــاً	بتاريخ	31/12/2021	مقابل)56(	موظفـــاً	

يف	31/12/2020،	موزعيـــن	حســـب	مؤهالتهـــم	العلميـــة	علـــى	النحـــو	التـــايل:

20202021المؤهل العلمي
-------دكتوراه
23ماجستير
1520بكالوريوس
96دبلوم

1515ثانوية عامة
1511أقل من توجيهي

5655المجموع

الدورات التدريبية لموظفي الشركة
إيماناً	من	إدارة	الشركة	الوطنية	لصناعة	الكرتون	بأهمية	تأهيل	وتدريب	كافة	كوادرها	البشرية	بمختلف	مستوياتهم	اإلدارية،	
بأدائه	 واالرتقاء	 الشركة	 كادر	 تطوير	 المستمر	يف	سبيل	 التنفيذية	بالعمل	 وإدارتها	 الشركة	 إدارة	 لرؤية	مجلس	 وتجسيداً	
وسلوكياته	بما	ينسجم	مع		أهداف	الشركة	وتطلعاتها،	تم	المشاركة	بالعديد	من	البرامج	التدريبية	لتشمل	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	2021

	عدد الموظفين المستفيديناسم الدورة	/ورشة عمل
PMP	المشاريع	2إدارة

ISO14000	الداخلي	1التدقيق
8مهارات	اشرافية	وقيادية

5التربية	الذكية
11التدقيق	الداخلي

2شروط	الصحة	والسالمة	المهنية	
4اللغة	العبرية	

9االسعاف	األويل
1كيف	تتقن	فن	البيع
50االتصال	والتواصل
2مقابالت	التوظيف

2قانون	العمل	وقانون	السالمة	المهنية	الجديد
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للشركة	 القانوين	 المستشار	 إالّ	أن	 أمريكي،	 بمبلغ	145,638	دوالر	 ضدها	 مقامة	 قضايا	 يف	 كمّدعى	عليها	 الشركة	 تظهر	
يعتقد	بأن	نجاح	هذه	القضايا	غير	محتمل	وبالتايل	لم	يتم	إثبات	أي	إلتزام	يف	القوائم	المالية.

مساهمي الشركة

الكشف	أدناه	يبين	المساهمين	الرئيسيين	يف	الشركة	وعدد	أسهمهم	كما	يف	31/12/2021

المساهمة من رأس المال%عدد االسهمالمساهم#
43.04%2,152,212شركة فلسطين لالستثمار الصناعي1
6.94%347,222شركة المسيرة الدولية2
4.94%247,200شركة الحاج طاهر المصري3
3.46%173,001شركة مصانع الزيوت النباتية4
1.86%92,890هشام أحمد عبد الوهاب سلمودي5
1.84%92,000)محمد	بشار(	سعدي	عبد	هللا	الصيفي6

المساهمون والتداول على سهم الشركة
بلغ	عدد	مساهمي	الشركة	733	مساهم	كما	يف	31/12/2021،	مقابل	716	مساهم	كما	يف	31/12/2020،	وكان	حجم	

التداول	على	أسهم	الشركة	يف	سوق	فلسطين	لألوراق	المالية	خالل	العام	2021	كما	يلي:

725,059عدد األسهم المتداولة
1,266,176$قيمة األسهم المتداولة )دوالر	(

271عدد العقود المنفذة
2.05$أعلى سعر تداول	2021 
1.41$أدىن سعر تداول  2021
14.50%معدل دوران السهم
1.48$سعر االفتتاح  2021
2.0$سعر اإلغالق  2021

القضايا واإلجراءات القانونية
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أداء السهم وبيانات التداول
وفيما	يلي	أهم	مؤشرات	أداء	السهم	خالل	السنوات	الماضية:

2015201620172018201920202021
5,000,0005,000,0005,000,0005,000,0005,000,0005,000,0005,000,000عدد األسهم المكتتب بها

القيمة	اإلسمية	للسهم	)دوالر	
1.01.01.01.01.01.01.0أمريكي(

1.141.131.21.021.141.381.61القيمة الدفترية للسهم
1.011.131.030.931.001.482.00القيمة السوقية للسهم
القيمة	السوقية	لحقوق	

5,050,0005,650,0005,150,0004,650,0005,000,0007,400,00010,000,000المساهمين	)دوالر	أمريكي(

القيمة	السوقية	اىل	القيمة	
0.900.991.161.10.871.071.24الدفترية

369,260369,265207,103261,61484,176317,973725,059عدد األسهم المتداولة
750730722725713712733عدد المساهمين

767666514455102عدد	جلسات	التداول	خالل	العام
236189126116113203271عدد العقود

1.091.161.151.061.101.482.05أعلى سعر إغالق
0.911.001.000.840.810.871.41أدىن سعر إغالق

14.50%6.36%1.7%5.2%4.1%7.4%7.4%معدل دوران السهم
)EPS(	األرباح	من	السهم	0.0970.0610.032نصيب)0.0570.1610.230)0.033

القيمة السوقية اىل العائد
)Price	Earnings	Ratio(10.418.632.2)2.8(17.59.28.7

 Earning(	السهم	عائد	معدل
)yield%9.6%5.4%3.1%)3.5(%5.7%10.9%11.5

التوزيعات السنوية	
0.100.10---0.080.06)دوالر للسهم(

 Dividend(	التوزيعات	عائد
)Yield%7.9%5.3---%6.8%5.0

نسبة التوزيعات المدفوعة
)Dividend	Pay-out	Ratio(%82.9%99.0---%62.1%43.5

توزيع المساهمين حسب الفئات
عدد األسهمنسبة مساهمتهمعدد المساهمينفئة المساهمة

0.178,370% 135 100سهم فأقل
1.3366,472%229 101وحتى 500 سهم

1.5175,330%94  501وحتى 1000 سهم
9.73486,405%194  1001وحتى 5000 سهم

4.68234,137%32  5001وحتى 10000 سهم
16.41820,750%40  10001وحتى 50000 سهم

7.78388,901%5  50001وحتى 100000 سهم
58.392,919,635%4  100001سهم فأكثر
1005,000,000%733المجموع
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موعد اجتماع الهيئة العامة العادية:
سيعقد	إجتماع	الهيئة	العامة	العادي	السنوي	للشركة	خالل	

النصف	الثاين	من	شهر	نيسان	للعام	2022.

آليات إيصال المعلومات للمساهمين
تهتم	الشركة	بإيصال	المعلومات	والتقارير	الصادرة	عنها	إىل	مساهميها	وذلك	بوسائل	متعددة	منها:

اإلجتماعي	 	 التواصل	 اإللكتروين	وصفحات	 والموقع	 المحلية	 الصحف	 العامة	يف	 الهيئة	 إنعقاد	 يتم	نشر	إعالن	دعوة	
للشركة	وذلك	قبل	أسبوعين	من	إنعقاد	اإلجتماع.

يتم	ارسال	رسائل	نصية	عبر	األجهزة	المحمولة. 	

يتم	وضع	التقرير	السنوي	للشركة	لدى	قسم	المساهمين	يف	مقر	الشركة	وأيضاً	لدى	سوق	فلسطين	لألوراق	المالية	 	
وشركات	الوساطة	ويتم	إرساله	عبر	البريد	اإللكتروين	للمساهمين.

المسائل التي أحيلت للتصويت من قبل المساهمين
تم	يف	اجتماع	الهيئة	العامة	العادي	للشركة	المنعقد	بتاريخ	28/04/2021	مناقشة	وإقرار	البنود	التالية	بإجماع	الحاضرين:

مناقشة	وإقرار	تقرير	مجلس	اإلدارة	عن	العام	المايل	2020. 	

قراءة	تقرير	مدققي	حسابات	الشركة	عن	الفترة	المالية	المنتهية	يف	31/12/2020. 	

مناقشة	الميزانية	العمومية	والحسابات	الختامية	للفترة	المالية	المنتهية	يف	31/12/2020	والمصادقة	عليها. 	

إبراء	ذمة	مجلس	اإلدارة	عن	العام	2020. 	

انتخاب	مدققي	الحسابات	للعام	2021	وتفويض	مجلس	اإلدارة	بتحديد	أتعابهم. 	

توصيـــة	مجلـــس	إدارة	الشـــركة	للهيئـــة	العامـــة	بتوزيـــع	أربـــاح	نقديـــة	علـــى	المســـاهمين	بنســـبة	10%	مـــن	القيمـــة	اإلســـمية	 	
للسهم.



تقرير مدقق الحسابات الخارجي
الشركة	الوطنية	لصناعة	الكرتون
المساهمة	العامة	المحدودة

القوائم المالية
31 كانون األول 2021
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  جزءًا من هذه القوائم المال�ة.  ٣٢إلى  ١اإل�ضاحات المرفقة من 

١ 

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

  المر�ز الماليقائمة  
  ٢٠٢١�انون األول    ٣١

  

      ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي     دوالر أمر��ي     إ�ضاح  

            الموجودات 
            موجودات غ�ر متداولة 
 ٣٬٨٨٦٬٤٢٣   ٤٬٠٥٠٬٨٦٩    ٣  عقارات وآالت ومعدات 

  -    ٤٨٬٧٥٥    ٤  جار� حق است�دام موجودات عقود اال
  -   ١٥٠٬٦٥٧    ٥  م�ار�ع تحت التنف�ذ

  موجودات مال�ة �ال��مة العادلة من خالل بنود الدخل ال�امل
 ٥٧٢٬٩٩٨   ٨٤٤٬٥٦٢    ٦    األخر� 

      ٤٬٤٥٩٬٤٢١    ٥٬٠٩٤٬٨٤٣  
            موجودات متداولة 

 ٧٤٤٬٣٨٢   ١٬٦٩٨٬٢٧٠    ٧  �ضاعة
 ١٬٦٣٧٬٦٦٩   ١٬٩٥٠٬٤٩٥    ٨  ذمم مدينة

 ٣٤٨٬٩٩٥   ١٬٣٧٨٬٠٥٢    ٩  موجودات متداولة أخر� 
 ٢٬٠٦٤٬٣١٠   ١٬١٩٣٬٩٨٠    ١٠  لد� البنوك نقد وأرصدة 

      ٤٬٧٩٥٬٣٥٦   ٦٬٢٢٠٬٧٩٧ 
 ٩٬٢٥٤٬٧٧٧   ١١٬٣١٥٬٦٤٠      م�موع الموجودات 

            
            حقوق الملك�ة والم�لو�ات 

            حقوق الملك�ة 
  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ١١  رأس المال المدفوع  

 ٣٥٤٬٧١٩   ٤٦٩٬٥٠٥    ١٢  احت�ا�ي إج�ار� 
 ) ٤٦٧٬١٦٣(   ) ٢٢٨٬٦٣٠(    ٦  ال��مة العادلة احت�ا�ي 

 ١٬٢٥٥٬٠٦٨   ١٬٥١٢٬٧١٢      فروقات ترجمة عمالت أجنب�ة 
 ٧٦٠٬٠٧٣   ١٬٢٩٣٬١٤٣      أر�اح مدورة 

 ٦٬٩٠٢٬٦٩٧   ٨٬٠٤٦٬٧٣٠      صافي حقوق الملك�ة  

         م�لو�ات غ�ر متداولة 
 ٨٩٠٬٤٢٣   ١٬٢٤٩٬٤٧١    ١٤  �و�لة األجل قروض وتمو�الت 
  -   ٢٠٬٥٢٠   ٤  �جار �و�لة األجل م�لو�ات عقود اإل

 ٢٤٩٬٣٩٢   ٢٥٤٬٧٣٥   ١٥  م�صص تعو�ض نها�ة ال�دمة 
      ١٬١٣٩٬٨١٥   ١٬٥٢٤٬٧٢٦ 

            م�لو�ات متداولة
  ٣٤٦٬٤٤٦    ٣٨٨٬١٠٥    ١٦  ذمم دائنة

  ٤٥٬١٣٢    ٩٤٬٢٣٥    ١٧  م�صص ضر��ة الدخل 
  ٣٧٥٬٠٠٠    ٨١٠٬٦٦٠    ١٤  أقسا� قروض تستحق خالل عام  

  -    ١٢٬٩٧٦    ٤  �جارالجزء المتداول من م�لو�ات عقود اإل
 ٤٤٥٬٦٨٧   ٤٣٨٬٢٠٨   ١٨  م�لو�ات متداولة أخر� 

      ١٬٢١٢٬٢٦٥   ١٬٧٤٤٬١٨٤ 
 ٢٬٣٥٢٬٠٨٠   ٣٬٢٦٨٬٩١٠      م�موع الم�لو�ات 

 ٩٬٢٥٤٬٧٧٧   ١١٬٣١٥٬٦٤٠      م�موع حقوق الملك�ة والم�لو�ات  
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  جزءًا من هذه القوائم المال�ة.  ٣٢إلى  ١اإل�ضاحات المرفقة من 

٢ 

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

  قائمة الدخل 
  ٢٠٢١�انون األول    ٣١للسنة المنته�ة في  

  
      ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي    إ�ضاح  

 ٤٬٨٧٦٬١٨٤    ٧٬٣٧٦٬٠٩٤    ١٩  اإليرادات من العقود مع العمالء 
  )٣٬٠١٠٬٦٧٦(    )٤٬٩٥٨٬٩٦٩(    ٢٠  كلفة المب�عات
 ١٬٨٦٥٬٥٠٨   ٢٬٤١٧٬١٢٥      م�مل الر�ح 

  )٣١٠٬٨٣٩(    )٤١٨٬٣٥٦(    ٢١  مصار�� ب�ع وتوز�ع
 )٤٦٩٬٨٦٦(   )٦١٢٬٣٧٤(    ٢٢  مصار�� إدار�ة وعامة

      
١٬٠٨٤٬٨٠٣   ١٬٣٨٦٬٣٩٥ 

           أخر� 
 ٦١٬٥٥٦   ٤٦٬٠٤٦    ٢٣  موجودات مال�ة  محف�ة  أر�اح  

 ) ٢٨٬٦٥٢(    ١٣٬٢٠٨    ٢٤  ، �الصافي أخر�   إيرادات (مصار��)
  )١٣٤٬١١٣(    ) ٩٤٬٧٣٧(    ٨  م�صص خسائر ائتمان�ة متوقعة

  ) ٧١٬٥٢٨(    ) ٨١٬٨١٨(      مصار�� تمو�ل
 ٩١٢٬٠٦٦   ١٬٢٦٩٬٠٩٤      ر�ح السنة ق�ل الضر��ة

 )١٠٧٬٧٥٨(   )١٢١٬٢٣٨(    ١٧ مصروف ضر��ة الدخل
  ٨٠٤٬٣٠٨    ١٬١٤٧٬٨٥٦     ر�ح السنة 

            

 ٠٬١٦   ٠٬٢٣    ٢٥  الحصة األساس�ة والم�فضة للسهم من ر�ح السنة  
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  جزءًا من هذه القوائم المال�ة.  ٣٢إلى  ١اإل�ضاحات المرفقة من  تعتبر
٣ 

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

    ال�امل قائمة الدخل
  ٢٠٢١�انون األول    ٣١للسنة المنته�ة في  

 

    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي    

  ٨٠٤٬٣٠٨   ١٬١٤٧٬٨٥٦    ر�ح السنة  
          بنود الدخل ال�امل األخر� 

          األر�اح أو ال�سائر في فترات الحقة:بنود لن يتم إعادة تصن�فها إلى  
بنود  موجودات مال�ة �ال��مة العادلة من خاللالتغ�ر في ال��مة العادلة  

 ٢٣٨٬٥٣٣  ٦  الدخل ال�امل األخر� 
  

)١٣٦٬٧٠٠(  
          بنود س�تم إعادة تصن�فها إلى األر�اح أو ال�سائر في فترات الحقة:

  ٥١٧٬٣٦٩    ٢٥٧٬٦٤٤    فروقات ترجمة عمالت أجنب�ة 
  ٣٨٠٬٦٦٩    ٤٩٦٬١٧٧    م�موع بنود الدخل ال�امل األخر� 

  ١٬١٨٤٬٩٧٧    ١٬٦٤٤٬٠٣٣    صافي الدخل ال�امل للسنة 

          
  
  



47
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون

التقرير السنوي 2021

 

تعتبر
 

ت المرفقة من 
ضاحا

اإل�
١ 

إلى 
٣٢
 

جزءًا من هذه القوائم المال�ة. 
  

٤ 
 

صناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة 
ال�ر�ة الو�ن�ة ل

  

قائمة التغ�رات في حقوق الملك�ة  
  

للسنة المنته�ة في  
٣١
  

�انون األول  
٢٠٢١

 
  

  

  
س المال 

رأ
  

المدفوع
  

  
احت�ا�ي

إج�ار�   
  

  
احت�ا�ي ال��مة 

العادلة  
  

  
فروقا
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ترجمة  
ت أجنب�ة 

عمال
  

 
أر�اح

مدورة  
  

  
صافي حقوق  

الملك�ة 
 

٢٠٢١
  

دوالر أمر��ي
  

  
دوالر أمر��ي

  
  

دوالر أمر��ي
  

  
دوالر أمر��ي
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الرص�د �ما في  

١  
�انون الثاني  
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٥٬٠٠٠٬٠٠٠
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)
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ر�ح السنة 
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 -  
  

 -  
  

 -  
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بنود الدخل ال�امل األخر� 

  
 -  
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١٬٦٤٤٬٠٣٣
  

المحول إلى االحت�ا�ي اإلج�ار� 
  

 -  
  

١١٤٬٧٨٦
 

  
 -  

  
 -  

  
)

١١٤٬٧٨٦
( 

  
 - 

ت أر�اح
توز�عا

 
نقد�ة 
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(إ�

١٣
(  

 -  
  

 -  
  

 -  
  

 -  
  

)
٥٠٠٬٠٠٠

(  
  

)
٥٠٠٬٠٠٠

(  
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)
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١٬٢٩٣٬١٤٣
 

  
٨٬٠٤٦٬٧٣٠

 

٢٠٢٠
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
الرص�د �ما في  

١  
�انون الثاني  

٢٠٢٠
   

٥٬٠٠٠٬٠٠٠
  

 
٢٧٤٬٢٨٨

 
  

)
٣٣٠٬٤٦٣

(  
  

٧٣٧٬٦٩٩
  

  
٣٦٬١٩٦

 
  

٥٬٧١٧٬٧٢٠
 

ر�ح السنة 
  

 -  
 

 - 
  

 -  
  

 -  
  

٨٠٤٬٣٠٨
 

  
٨٠٤٬٣٠٨

 
بنود الدخل ال�امل األخر� 

  
 -  

 
 -  

  
)

١٣٦٬٧٠٠
(  

  
٥١٧٬٣٦٩

  
  

 -  
  

٣٨٠٬٦٦٩
  

صافي الدخل ال�امل للسنة 
  

 -  
 

 - 
  

)
١٣٦٬٧٠٠

(  
  

٥١٧٬٣٦٩
  

  
٨٠٤٬٣٠٨

 
  

١٬١٨٤٬٩٧٧
 

المحول إلى االحت�ا�ي اإلج�ار� 
  

 -  
  

٨٠٬٤٣١
  

  
 -  

  
 -  

  
)

٨٠٬٤٣١
 (  

  
 -  

الرص�د �ما في  
٣١
  

�انون األول  
٢٠٢٠

   
٥٬٠٠٠٬٠٠٠

  
 

٣٥٤٬٧١٩
 

  
)

٤٦٧٬١٦٣
(  

  
١٬٢٥٥٬٠٦٨

  
  

٧٦٠٬٠٧٣
 

  
٦٬٩٠٢٬٦٩٧
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  جزءًا من هذه القوائم المال�ة.  ٣٢إلى  ١اإل�ضاحات المرفقة من  تعتبر

٥ 

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

  قائمة التدفقات النقد�ة  
  ٢٠٢١�انون األول   ٣١للسنة المنته�ة في 

  

      ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي     دوالر أمر��ي     ا�ضاح 

            أن��ة الت�غ�ل 
 ٩١٢٬٠٦٦   ١٬٢٦٩٬٠٩٤      ر�ح السنة قبل الضر��ة

            تعديالت: 
 ٣٦٩٬٧٢٧   ٣٦٢٬٦١٠      استهالك عقارات وآالت ومعدات  

  -    ٥٬٦٥٨      إ�فاء حقوق است�دام موجودات عقود اال�جار  
 -   )٢٠٬١٢٥(      أر�اح ب�ع عقارات وآالت ومعدات  

 ٦٦٬٧١٦    ٥٤٬٨٣١      م�صص تعو�ض نها�ة ال�دمة 
 ١٣٤٬١١٣   ٩٤٬٧٣٧      م�صص خسائر ائتمان�ة متوقعة 

 )١٩٬٨٩٨(   ٤٬٦٧٨      م�صص (استرداد) �ضاعة تالفة ومتقادمة 
 )٦١٬٥٥٦(   )٤٦٬٠٤٦(     محف�ة الموجودات المال�ة  أر�اح 

  ٧١٬٥٢٨   ٨١٬٨١٨      مصار�� التمو�ل 
  )٨٬٨١٦(    )٧٣٬٣٨١(      بنود أخر� غ�ر نقد�ة 

      ١٬٤٦٣٬٨٨٠   ١٬٧٣٣٬٨٧٤ 
            التغ�ر في رأس المال العامل  

 )١٣٨٬٠١٧(    )٤٧٤٬٩٣٠(      الذمم المدينة 
 )٨٧٬١٣١(   )٩٥٤٬٤٤٩(      ال�ضاعة 

 ٢٢٢٬٠٨٧   )٨١٩٬٩٥٧(      الموجودات المتداولة األخر� 
 )٢٣١٬٢٠٥(    ٤١٬٦٥٩      الذمم الدائنة 

 ٢٠٩٬٣٨٥   )٧٬٤٧٩(      الم�لو�ات المتداولة األخر� 
 )١٣٬٥١٧(    )٧٥٬٣٥٧(      دفعات ضر��ة الدخل 

 )٤٥٬٢٧٧(   )٣٩٬٢٨٨(      دفعات تعو�ض نها�ة ال�دمة 
 ١٬٣٨٠٬٢٠٥  )٥٩٥٬٩٢٧(    صافي النقد (المست�دم في) من أن��ة الت�غ�ل  

  أن��ة االست�مار 
  

        
  )٨٧٬٩٣٨(    )١٧٢٬٨٩١(     شراء عقارات وآالت ومعدات 
  -    ٢٦٬٧٦٨      ب�ع عقارات وآالت ومعدات 

  -    )٥٨٨٬٥٣٥(      م�ار�ع تحت التنف�ذ
  )٨٣٬٢٥٧(    ٤٨٬٦٥٤      التغ�ر في النقد مق�د السحب 

  ٦١٬٥٥٦    ٤٦٬٠٤٦      عوائد توز�عات أسهم 
  )١٠٩٬٦٣٩(    )٦٣٩٬٩٥٨(      المست�دم في أن��ة االست�مار  صافي النقد 

  أن��ة التمو�ل 
  

        
  -    )٤٨٦٬٠٣٦(      توز�عات أر�اح نقد�ة مدفوعة 

  )٧١٬٥٢٨(    )٨١٬٨١٨(      مصار�� تمو�ل مدفوعة 
 ٢٦٢٬٨٢٥    ١٬٨٨١٬٦٥٩      سحو�ات قروض وتمو�الت 

  -    )٢٠٬٣٤٦(      م�لو�ات عقود اال�جار �و�لة األجل 
  )٧٧٦٬٥٣٤(    )١٬٠٧٣٬٧٤٥(      تسديدات قروض وتمو�الت 

 )٥٨٥٬٢٣٧(   ٢١٩٬٧١٤      صافي النقد من (المست�دم في) أن��ة التمو�ل 
  ٦٨٥٬٣٢٩    )١٬٠١٦٬١٧١(      الز�ادة في النقد والنقد المعادل (النقص )

  ٣٣٩٬٤٨٦    ١٩٤٬٤٩٥      أجنب�ة فروقات ترجمة عمالت 
  ٩١٠٬٨٤١    ١٬٩٣٥٬٦٥٦      النقد والنقد المعادل في بدا�ة السنة  

  ١٬٩٣٥٬٦٥٦    ١٬١١٣٬٩٨٠   ١٠  النقد والنقد المعادل في نها�ة السنة 
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  ال�ر�ة الو�ن�ة لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة 

  المال�ة   قوائمالإ�ضاحات حول  
  ٢٠٢١�انون األول    ٣١

  ال�ر�ة ون�ا�ها  . ١

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 
  ).  ٥٦٢٦٠٠٣٧٩وسجلت لد� مراقب ال�ر�ات في فلس��ن تحت رقم (  ١٩٩٣عامة محدودة في عام 

ـام ومعالجته وتحو�له إلى علب �رتون جاهزة لالستعمال وتسو�قها  يتر�ز ن�ا� ال�ر�ة الرئ�سي في عمل�ة است�راد ألواح الكرتون ال�
 في فلس��ن.

تعتبر ال�ر�ة تا�عة ل�ر�ة فلس��ن لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة (الصنا��ة) و�تم توح�د قوائمها المال�ة مع 
  القوائم المال�ة الموحدة للصنا��ة. 

  . ٢٠٢٢آذار    ٣٠من قبل مجلس إدارة ال�ر�ة بتار�خ    ٢٠٢١�انون األول    ٣١في    تم إقرار القوائم المال�ة لل�ر�ة �ما

  الس�اسات المحاس��ة  . ٢

  عداد اإلأسس     ٢٬١

  تم إعداد القوائم المال�ة وفقًا لمعاي�ر التقار�ر المال�ة الدول�ة الصادرة عن مجلس معاي�ر المحاس�ة الدول�ة.

 لل�ر�ة و�تم إ�هار القوائم المال�ة �عملة الدوالر االمر��ي. تمثل عملة ال��قل اإلسرائ�لي عملة األساس  

  األخر�   خل ال�املدال  بنود  خالل  �ال��مة العادلة من   تم إعداد القوائم المال�ة وفقًا لمبدأ الكلفة التار���ة �استثناء الموجودات المال�ة
  ئم المال�ة.والتي يتم ��اسها �ال��مة العادلة في تار�خ القوا  وعقود العمالت اآلجلة

  التغ�رات في الس�اسات المحاس��ة    ٢٬٢

 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
  :٢٠٢١�انون الثاني    ١�استثناء ��ام ال�ر�ة بت�ب�ق �عض المعاي�ر والتعديالت نافذة المفعول ابتداًء من    ٢٠٢٠�انون األول    ٣١

 

: تعديالت على م��ار التقار�ر المال�ة الدول�ة رقم  -(سعر الفوائد المعروضة ب�ن ال�نوك)    IBORالمرحلة ال�ان�ة من إصالح  
) ، وم��ار التقار�ر المال�ة الدول�ة رقم  ٧��ار التقار�ر المال�ة الدول�ة رقم () ، و م٣٩)، وم��ار المحاس�ة الدولي رقم (٩(
  ). ١٦) و م��ار التقار�ر المال�ة الدول�ة رقم (٤(

الثان�ة من إصالح   المال�ة عند استبدال المرجع المست�دم    IBORتوفر المرحلة  التقار�ر  إعفاءات م�قتة والمتعلقة �األثر على 
  �مرجع �عتمد على العائد ش�ه ال�الي من الم�ا�ر. ت�مل التعديالت الت�ب�قات العمل�ة التال�ة:   IBORلتحديد سعر الفائدة  

 التدفقات النقد�ة الناتجة عن تغ�ر سعر الفائدة المرجعي   الت�ب�ق العملي ل�تم التعامل مع التغ�رات التعاقد�ة والتغ�رات على
  كتغ��رات في سعر الفائدة المتغ�ر، �ما �عادل الحر�ة على سعر الفائدة في السوق.

  تت�لب اإلعفاءات من ال�ر�ة تعديل التعر�فات المست�دمة في توث�ق عمل�ات التحو� ووصف أداة التحو� مع استمرار�ة
العائد ال�الي من عالقات التحو� لل�ر�ة   الفائدة الحالي �مرجع �عتمد على  عند استبدال المرجع المست�دم لتحديد سعر 

  الم�ا�ر. 
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   جوز لل�ر�ة است�دام سعر فائدة غ�ر محدد تعاقد�ا، للتحو�ات لم�ا�ر التغ�ر في ال��مة العادلة أو أسعار الفائدة في حال�

  تم تحديد م�ا�ر أسعار الفائدة ���ل منفصل. 
  

��ن لهذه التعديالت أثر جوهر� على القوائم المال�ة لل�ر�ة. سوف تقوم ال�ر�ة �است�دام هذه الت�ب�قات العمل�ة في الفترات   لم
  المستقبل�ة إذا أص�حت قابلة للت�ب�ق. 

  
تعديالت على الم��ار الدولي إلعداد   -  ٢٠٢١حز�ران  ٣٠�عد  COVID-١٩ت���ضات أو تأج�الت اإل��ار المتعلقة بو�اء 

 ) ١٦التقار�ر المال�ة رقم (
 -  -١٩COVIDت���ضات أو تأج�الت اإل�جار المتعلقة بو�اء    ٢٠٢٠أ�ار    ٢٨أصدر مجلس معاي�ر المحاس�ة الدول�ة في  

المال�ة الدول�ة رقم ( ). منح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجر�ن من ت�ب�ق مت�ل�ات م��ار ١٦تعديالت على م��ار التقار�ر 
) حول التعديالت المحاسب�ة لعقود اإل�جار على ت���ضات أو تأج�الت اإل�جار الناتجة ���ل ١٦التقار�ر المال�ة الدول�ة رقم (

ن�ًرا لكونه حًال عملً�ا، قد ��تار المستأجر عدم تق��م ما إذا �ان ت���ضات أو تأج�الت اإل�جار .  -١٩COVIDم�اشر عن و�اء  
والممنوحة من الم�جر �مثل تعديًال لعقد اإل�جار أم ال. �حتسب المستأجر الذ� �قوم بهذا االخت�ار   -١٩COVIDالمتعلق بو�اء  

بنفس ال�ر�قة التي �حتسب   -١٩COVIDج�الت اإل�جار المتعلقة بو�اء  أ� تغ��ر في دفعات اإل�جار الناتجة عن ت���ضات أو تأ
  )، إذا لم �مثل التغ��ر تعديًال لعقد اإل�جار. ١٦بها حدوث أ� تغ��ر وفًقا م��ار التقار�ر المال�ة الدول�ة رقم (

آذار   ٣١، و�تار�خ  -١٩COVID، ولكن ن�ًرا الستمرار تأث�ر و�اء  ٢٠٢١حز�ران    ٣٠كان من المفترض ت�ب�ق التعديل حتى  
  . ٢٠٢٢حز�ران    ٣٠قام مجلس معاي�ر المحاس�ة الدول�ة بتمديد فترة الت�ب�ق العملي إلى   ٢٠٢١

  . ٢٠٢١ن�سان   ١تن�بق هذه التعديالت على الفترات السنو�ة اعت�ارًا من  

ال�ر�ة �است�دام هذا ، ولكن سوف تقوم  -١٩COVIDلم تحصل ال�ر�ة على ت���ضات أو تأج�الت اإل�جار المتعلقة بو�اء  
 الت�ب�ق العملي إذا أص�ح قابل للت�ب�ق خالل فترة الت�ب�ق المسموحة.   

  

 الصادرة وغ�ر النافذة �عد   والتعديالت  معاي�ر التقار�ر المال�ة الدول�ة والتفس�رات ال�ديدة  ٣٬٢
النافذة �عد حتى تار�خ القوائم المال�ة مدرجة أدناه، وستقوم والتفس�رات الجديدة والتعديالت الصادرة وغ�ر  الدول�ة  إن المعاي�ر المال�ة  
  والتعديالت ابتداًء من تار�خ الت�ب�ق االلزامي:  المعاي�ر ال�ر�ة بت�ب�ق هذه

 

  ): تصن�� الم�لو�ات المتداولة مقابل غ�ر المتداولة ١تعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (
ــــــــــ�ة  ـقام  ــدار تعـديالت على فقرات ( ٢٠٢٠�ـانون الـثاني  خالل اـلدولـ�ةمجلس معـاي�ر المحـاســـــ ــــــ ـــ ) من م�ـ�ار  ٧٦) الى (٦٩ـ�إصـــ

  ) لتحديد مت�ل�ات تصن�� الم�لو�ات المتداولة مقابل غ�ر المتداولة. توضح هذه التعديالت:١المحاس�ة الدولي رقم (

 تعر�� الحق لتأج�ل التسو�ة،   - 

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

 إن التصن�� ال 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 ال ت�ثر شرو�   - 
  الم�لو�ات على تصن�فها.     

  .٢٠٢٣�انون الثاني   ١ي اعت�ارًا من  س�تم ت�ب�ق التعديالت �أثر رجع
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  ) ١٦تعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (  -   الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من ال��ع ق�ل االست�دام المعني
الدول�ةقام   المحاس�ة  أ�ار    مجلس معاي�ر  (  ٢٠٢٠خالل  الدولي رقم  المحاس�ة  م��ار  الممتلكات  )  ١٦�إصدار تعديالت على 

واآلالت والمعدات: المتحصل من الب�ع قبل االست�دام المعني والذ� �منع المن��ات من ت���ض �لفة الممتلكات واآلالت والمعدات 
���مة الم�الغ المتحصلة من ب�ع منتج تم إنتاجه في الفترة خالل إحضار األصل إلى الموقع وتجه�زه للحالة الالزمة للعمل �ال�ر�قة  

التي تحددها اإلدارة. وفقًا لذلك �جب على المن�أة االعتراف �الم�الغ المتحصلة من ب�ع هذه المنتجات وتكلفة إنتاجها   المقصودة
  في األر�اح أو ال�سائر.

التعديالت �أثر رجعي اعت�ارًا من   البدء   ٢٠٢٢�انون الثاني    ١س�تم ت�ب�ق  على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تم 
 �است�دامها في بدا�ة أول فترة مال�ة تم عرضها في السنة المال�ة التي ت�بق ف�ها التعديالت للمرة األولى.  

 

 المتوقع أن ��ون للتعديالت أثر جوهر� على القوائم المال�ة لل�ر�ة.    من غ�ر 
  

  ) ٣٧تعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (  -�لفة التزامات العقود    –اسرة  العقود ال� 
) والتي تحدد ٣٧، �إصدار تعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (٢٠٢٠خالل أ�ار    مجلس معاي�ر المحاس�ة الدول�ةقام  

  التكال�� التي �جب على المن�أة أن تأخذها �ع�ن االعت�ار عند تق��م ما إذا �ان العقد خاسرًا أو س�نتج عنه خسارة. 

ة �عقود ب�ع ال�ضائع أو ال�دمات تتضمن �ال من التكال�� ت�بق التعديالت �ر�قة "التكلفة الم�اشرة". إن التكال�� الم�اشرة المتعلق
  اإلضا��ة والتكال�� الموزعة المتعلقة �أن��ة العقد ���ل م�اشر.  

ال تتعلق المصار�� اإلدار�ة والت�غ�ل�ة �العقود ���ل م�اشر ولذلك يتم است�عادها إال إذا تم تحم�لها الى ال�رف االخر �موجب  
  شرو� العقد.  

. ت�بق هذه التعديالت على العقود التي لم يتم الوفاء �جم�ع شرو�ها ٢٠٢٢�انون الثاني    ١التعديالت اعت�ارًا من    س�تم ت�ب�ق
  كما في بدا�ة السنة المال�ة التي ت�بق ف�ها التعديالت للمرة األولى. 

  المتوقع أن ��ون للتعديالت أثر جوهر� على القوائم المال�ة لل�ر�ة.  من غ�ر  
 

  ’ إللغاء االعتراف �الم�لو�ات المال�ة ٪ ١٠اخت�ار ’  –) األدوات المال�ة  ٩م��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم (
، أصدر مجلس معاي�ر المحاس�ة  ٢٠٢٠-٢٠١٨كجزء من التحس�نات على معالجة معاي�ر التقار�ر المال�ة الدول�ة لألعوام من  

). يوضح التعديل الرسوم التي تأخذها ال�ر�ة �ع�ن االعت�ار عند تق��م ٩المال�ة الدولي رقم (الدول�ة تعديًال على م��ار التقار�ر  
ما إذا �انت شرو� الم�لو�ات المال�ة الجديدة أو المعدلة ت�تلف اختالفًا جوهر�ًا عن شرو� الم�لو�ات المال�ة األصل�ة. ت�مل  

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

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. 

  ، مع السماح �الت�ب�ق الم��ر. ٢٠٢٢�انون الثاني   ١عت�ارًا من  هذه التعديالت ا س�تم ت�ب�ق  

  المتوقع أن ��ون للتعديالت أثر جوهر� على القوائم المال�ة ال�ر�ة. من غ�ر  
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 )٨تعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (  -تعر�� التقديرات المحاس��ة  
)، ح�ث قدم ٨المحاس�ة الدول�ة تعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (، أصدر مجلس معاي�ر  ٢٠٢١في ش�ا� من عام  

تعر�ًفا لـ "التقديرات المحاسب�ة". توضح التعديالت الفرق ب�ن التغ��رات في التقديرات المحاسب�ة والتغ�رات في الس�اسات المحاسب�ة 
 اس والمدخالت لت�و�ر التقديرات المحاسب�ة.وتصح�ح األخ�اء. �ما أنها توضح ����ة است�دام المن�آت لتقن�ات ال��

وتن�بق على التغ��رات في الس�اسات المحاسب�ة والتغ�رات في   ٢٠٢٣�انون الثاني    ١س�تم ت�ب�ق هذه التعديالت اعت�ارًا من  
  ك.التقديرات المحاسب�ة التي تحدث في أو �عد بدا�ة تلك الفترة. ُ�سمح �الت�ب�ق الم��ر �الما تم اإلفصاح عن ذل

  من غ�ر المتوقع أن ��ون للتعديالت أثر جوهر� على ال�ر�ة.
 

 )٢) و��ان الممارسة رقم (١تعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (  -اإلفصاح عن الس�اسات المحاس��ة  
ان ممارسة  ) و��١، أصدر مجلس معاي�ر المحاس�ة الدول�ة تعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (٢٠٢١في ش�ا� من عام 

) ات�اذ أح�ام األهم�ة النسب�ة، ح�ث تقدم إرشادات وأمثلة لمساعدة المن�آت على ت�ب�ق ٢رقم (  م��ار التقار�ر المال�ة الدول�ة 
أح�ام األهم�ة النسب�ة على اإلفصاحات عن الس�اسة المحاسب�ة. تهدف التعديالت إلى مساعدة المن�آت على تقد�م إفصاحات 

التي تكون ذات منفعة أكبر من خالل استبدال مت�ل�ات المن�آت �اإلفصاح عن س�اساتها المحاسب�ة "الهامة" الس�اسة المحاسب�ة  
�مت�ل�ات اإلفصاح عن س�اساتها المحاسب�ة "الماد�ة" و�ضافة إرشادات حول ����ة ت�ب�ق المن�آت لمفهوم األهم�ة النسب�ة في 

 ب�ة.ات�اذ القرارات ��أن اإلفصاح عن الس�اسة المحاس

مع السماح    ٢٠٢٣�انون الثاني    ١) للفترات التي تبدأ في أو �عد  ١س�تم ت�ب�ق التعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (
) تقدم إرشادات غ�ر إلزام�ة حول ت�ب�ق تعر�� مص�لح جوهر� ٢�الت�ب�ق الم��ر. ن�ًرا ألن التعديالت على ب�ان الممارسة رقم (

  محاسب�ة، فإن تار�خ سر�ان هذه التعديالت ل�س ضرورً�ا.على معلومات الس�اسة ال

  ستقوم ال�ر�ة بتق��م تأث�ر التعديالت لتحديد تأث�رها على إفصاحات الس�اسة المحاسب�ة لل�ر�ة. 
 
  األسس والتقديرات  ٣٬٢

تقديرات و�فتراضات محاسب�ة ت�ثر على م�الغ إن إعداد القوائم المال�ة وفقًا لمعاي�ر التقار�ر المال�ة الدول�ة يت�لب است�دام عدة  
المال�ة. ن�رًا الست�دام هذه  القوائم  اإليرادات والمصار�� والموجودات والم�لو�ات وعرض اإللتزامات المحتملة �ما في تار�خ 

لموجودات أو الم�لو�ات التقديرات واإلفتراضات، قد ت�تلف النتائج الفعل�ة عن التقديرات، وقد �ستدعي ذلك تعديل ال��م الدفتر�ة ل
 في المستقبل.

  ��ما يلي تفاص�ل اإلجتهادات الجوهر�ة التي قامت بها ال�ر�ة:

 م�صص ذمم متدن�ة ال��مة (م�صص خسائر إئتمان�ة متوقعة)  
فقات تقدم ال�ر�ة خدماتها للعمالء ضمن شرو� تسه�الت مع�نة. تست�دم إدارة ال�ر�ة تقديرات مع�نة لتحديد م�الغ وتوق�ت التد

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

 واأللواح ال��ب�ة ال�ضاعةتدني ��مة  
المتوقع تح��قها في تار�خ القوائم المال�ة بناًء على ال�برات السا�قة، و�تم ت���ض  ال�ضاعةي ��مة تقوم إدارة ال�ر�ة بتقدير صاف

  ، إن لزم األمر. لل�ضاعةال��مة الدفتر�ة  

  األعمار اإلنتاج�ة للعقارات واآلالت والمعدات 
تقوم إدارة ال�ر�ة �إعادة تقدير األعمار اإلنتاج�ة للعقارات واآلالت والمعدات وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في نها�ة �ل سنة 

 مال�ة.  
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  م�صص ضر��ة الدخل 
  تست�دم إدارة ال�ر�ة تقديرات مع�نة لتحديد مبلغ م�صص ضر��ة الدخل. 

  ال��مة العادلة لألدوات المال�ة
مة العادلة للموجودات والم�لو�ات المال�ة ال�اهرة في قائمة المر�ز المالي والتي ال �م�ن الحصول على ��متها يتم تحديد ال��

العادلة من أسواق مال�ة ن��ة، من خالل �رق مناس�ة للتق��م ت�مل التدفقات النقد�ة المتوقعة الم�صومة. يتم الحصول على 
ا إن أم�ن، وح�ن ال ��ون من المناسب االعتماد على هذه المدخالت يتم اعتماد مدخالت التق��م من خالل أسواق �م�ن مالح�ته

درجة من التقديرات واالفتراضات لتحديد ال��مة العادلة. ت�مل هذه االفتراضات عوامل ت�ص المدخالت التي يتم االعتماد عل�ها 
خر�. قد ت�ثر التغ�رات في االفتراضات على م�الغ ال��مة في تحديد ال��مة العادلة �م�ا�ر الس�ولة وم�ا�ر االئتمان والتقل�ات األ

 العادلة للموجودات المال�ة ال�اهرة في القوائم المال�ة.

  عقود اإل�جار 
عند بدا�ة عقد التأج�ر، يتم رسملة عقود التأج�ر التمو�لي والتي تنقل إلى ال�ر�ة م�ا�ر ومنافع الملك�ة على أساس ال��مة العادلة  

ال��مة الحال�ة للحد األدنى لدفعات عقد التأج�ر التمو�لي، أيهما أقل. توزع دفعات عقد التأج�ر ب�ن تكال�� التمو�ل للمأجور أو  
و��ن المبلغ الذ� ��صم من ��مة التزامات عقود التأج�ر التمو�ل�ة وذلك لتحق�ق معدل فائدة ثابت على الرص�د المت�قي لإللتزامات. 

  شرًة في قائمة الدخل. يتم ق�د تكال�� التمو�ل م�ا
يتم استهالك أ� مأجور تمت رسملته على العمر اإلنتاجي المتوقع، في حالة عدم موثو��ة انتقال ملك�ة المأجور مع نها�ة مدة 

  العقد، يتم استهالك المأجور على العمر االنتاجي المتوقع أو فترة عقد التأج�ر التمو�لي، أيهما أقل.  

 أج�ر الت�غ�لي �مصروف ضمن قائمة الدخل على أساس القس� الثابت على فترة التأج�ر.يتم إث�ات مدفوعات عقد الت

  م�صصات منافع المو�ف�ن
�أن هذه التقديرات واإلفتراضات ال�ر�ة  تست�دم إدارة ال�ر�ة تقديرات مع�نة لتحديد مبلغ م�صصات منافع المو�ف�ن. تعتقد إدارة  

ها من مصروف م�صص تعو�ض نها�ة ال�دمة وفقًا لقانون العمل الفلس��ني و�ما معقولة. وتم تحم�ل السنة المال�ة �ما ��ص
  يتوافق مع معاي�ر المحاس�ة الدول�ة.

  

  تعتقد إدارة ال�ر�ة �أن هذه التقديرات واالفتراضات معقولة.
 

  مل�ص ألهم الس�اسات المحاس��ة     ٢٬٤
 

  تحقق اإليرادات من العقود مع العمالء
عند نق�ة أنه �جب االعتراف �إيرادات ب�ع ال�ضائع   ال�ر�ة توصلت    .  تنف�ذتتضمن عقود ب�ع ال�ضائع لد� ال�ر�ة التزامات  

  في الوقت الذ� يتم ��ه نقل الس��رة على األصل إلى العم�ل، و���ل عام عند تسل�مه ال�ضائع.   مع�نة من الزمن 

 السعر المقابل المتغ�ر 

سعر   ي�د� إلى وجودإن حق االرجاع وخصم الكم�ات   تتضمن �عض عقود ب�ع ال�ضائع حق االرجاع وخصم �م�ات للعمالء. 
  عقد. السعر المتغ�ر عند بدا�ة ال  يتم تقديرمتغ�ر.  

  حق االرجاع

فترة زمن�ة محددة، تقوم بتقدير ال�ضائع خالل  في ارجاع  الحق  العم�ل  العقد  المتوقعة   عندما �ع�ي  المب�عات  ��مة مردودات 
  �است�دام �ر�قة المتوس� المرجح المحتملة. 
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المال�ة الدولي رقم ( العم�ل متغ�رًا ألن العقد �سمح للعم�ل �إعادة )، ��ون السعر المقابل المستلم من  ١٥وفًقا لم��ار التقار�ر 
) لتقدير السعر المقابل المتغ�ر الواجب تأج�له ١٥ال�ضائع. تقوم ال�ر�ة بت�ب�ق المت�ل�ات في م��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم (

  لتحديده و�دراجه في سعر الب�ع.

  تحقق اإليرادات األخر� 

  ق الستالمها. تتحقق إيرادات أر�اح األسهم عند ن�وء ح

، و�تم االعتراف �أر�اح توز�عات األسهم من الب�عاالستثمارات في الموجودات المال�ة عند إتمام عمل�ة    ب�عتتحقق أر�اح أو خسائر  
  ال�ر�ات المستثمر بها عند ن�وء حق الستالمها. 

 إيرادات الفوائد 

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

  المصار��

  يتم تحقق المصار�� وفقًا لمبدأ االستحقاق.

  المتداولة وغ�ر المتداولة   ال�نودتصن��  

ال�ر�ة   تكون تقوم  متداولة.  غ�ر  أو  �متداولة  أساس تصن�فها  على  المالي  المر�ز  قائمة  في  والم�لو�ات  الموجودات  �عرض 
  في الحاالت التال�ة:  ةالموجودات متداول

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

  محتف� بها لغرض المتاجرة 

   عد تار�خ القوائم المال�ة شهراً   المتوقع أن تتحقق خالل فترة اثني ع�رمن�  

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

  تصن�فها موجودات غ�ر متداولة. أما �اقي الموجودات األخر� ف�تم 

  تكون الم�لو�ات متداولة في الحاالت التال�ة: 

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

  محتف� بها لغرض المتاجرة 

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

 اوز اثني ع�ر شهرًا �عد تار�خ القوائم المال�ة.ال يوجد ق�ود أو شرو� لتأج�ل تسديد الم�لو�ات �مدة تتج 

  أما �اقي الم�لو�ات األخر� ف�تم تصن�فها م�لو�ات غ�ر متداولة.

 

   



55
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون

التقرير السنوي 2021

  

١٢  

 

  ضر��ة الدخل

) والذ� ١٢وم��ار المحاس�ة الدولي رقم (  فلس��ني ال تقوم ال�ر�ة �اقت�اع م�صص لضر��ة الدخل وفقًا لقانون ضر��ة الدخل 
  �قتضي االعتراف �الفروقات الزمن�ة الم�قتة، �ما بتار�خ القوائم المال�ة، �ضرائب م�جلة.

�مثل مصروف ضر��ة الدخل الضر��ة المستحقة والتي تم احتسابها بناًء على الر�ح الضر�بي لل�ر�ة. قد ��تلف الر�ح الضر�بي 
�اهر في القوائم المال�ة �سبب إدراج إيرادات غ�ر خاضعة لضر��ة الدخل أو مصار�� ال �م�ن تنز�لها من عن الر�ح المحاسبي ال

  ضر��ة الدخل. إن مثل هذه اإليرادات/ المصار�� قد تكون خاضعة/ �م�ن تنز�لها في السنوات الالحقة.

  عقارات وآالت ومعدات  

االستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدت. ت�مل �لفة العقارات   ت�هر العقارات واآلالت والمعدات �الكلفة �عد تنز�ل
واآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة الستبدال أ� من م�ونات العقارات واآلالت والمعدات ومصار�� التمو�ل للم�ار�ع اإلن�ائ�ة 

ي قائمة الدخل عند تحققها. ال يتم استهالك األراضي. �و�لة األجل إذا تحققت شرو� االعتراف. يتم إث�ات جم�ع النفقات األخر� ف
  يتم احتساب االستهالك �است�دام �ر�قة القس� الثابت وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع �ما يلي:

  العمر اإلنتاجي     
  (سنوات)

 ٥٠    إن�اءات وم�اني
  ٧-١٥    آالت ومعدات 

  ١٠- ٥    أثاث وأجهزة م�تب�ة 
  ٧- ٥    آل�ات وس�ارات

  ٣    لوازم ��اعة 

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

  قائمة الدخل.الت�لص وصافي ال��مة الدفتر�ة للبند، في  

  تتم مراجعة ال��م المت���ة للموجودات واألعمار اإلنتاج�ة و�رق االستهالك في �ل سنة مال�ة و�تم تعديلها الحقًا إن لزم األمر.

 است�مارات في موجودات مال�ة  

حال عدم �ونها موجودات مال�ة يتم ق�د الموجودات المال�ة عند ال�راء �ال��مة العادلة مضافًا إل�ها مصار�� االقتناء الم�اشرة، في  
�ال��مة العادلة من خالل األر�اح أو ال�سائر. الحقًا لالعتراف 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 
التي يتم االعتراف بها �ال��مة العادلة من خالل األر�اح أو ال�سائر، و�حق ��مل هذا البند أدوات الملك�ة والم�تقات المال�ة و 

للمن�أة تصن�� أدوات الملك�ة غ�ر المحتف� بها ألغراض المتاجرة، �اخت�ار ال �م�ن التراجع عنه، من خالل بنود الدخل ال�امل  
  األخر�.

لعادلة من خالل بنود الدخل ال�امل األخر�، فإنه يتم ق�د في حال تم اخت�ار تصن�� أدوات الملك�ة �موجودات مال�ة �ال��مة ا
التغ�ر في ال��مة العادلة في حساب خاص ضمن حقوق الملك�ة، وعند الت�لص منها يتم ق�د األر�اح أو ال�سائر في حساب 

الدخل  بنود  ادلة من خالل  األر�اح المدورة م�اشرة، وال يتم ق�دها في قائمة الدخل. ال ت�ضع هذه الموجودات المال�ة �ال��مة الع
  ال�امل األخر� الخت�ار خسائر تدني في الموجودات المال�ة.

  يتم ق�د أر�اح توز�عات األسهم من االستثمار في األوراق المال�ة في قائمة الدخل عند ن�وء الحق في استالمها. 
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  �الكلفة الم�فأة  مال�ةموجودات  

  يتوافر بها ال�ر��ن التال��ن: ��مل هذا البند أدوات الدين التي 

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

  .أن تتضمن ال�رو� التعاقد�ة ألداة الدين توار�خ محددة للتدفقات النقد�ة والتي تمثل فق� دفعات أصل الدين والفوائد عل�ها  

توفر أحد ال�ر��ن، أو �ل�هما، يتم تصن�� األداة المال�ة �موجودات مال�ة �ال��مة العادلة من خالل األر�اح أو   وفي حال عدم
ال�سائر. �ما يتوفر لل�ر�ة ال��ار �اعتماد تصن�� األداة المال�ة �موجودات مال�ة �ال��مة العادلة من خالل األر�اح أو ال�سائر  

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

ت�هر الذمم المدينة ���مة الفوات�ر الصادرة للعمالء �عد تنز�ل م�صص من أدوات الدين �الكلفة المتوقعة.  تعتبر الذمم المدينة  
ق�ت التدفقات النقد�ة المستقبل�ة و�ذلك تق��م ما ال�سائر اإلئتمان�ة المتوقعه. تست�دم إدارة ال�ر�ة تقديرات مع�نة لتحديد م�الغ وتو 

إذا �انت الم�ا�ر االئتمان�ة على الموجودات المال�ة قد زادت ���ل جوهر� منذ اإلث�ات المبدئي وتضم�ن المعلومات المستقبل�ة 
  في ��اس ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة. 

(ت�مل الذمم المدينة)، �است�دام �ر�قة الفائدة الفعل�ة، �عد تنز�ل  �الكلفة الم�فأةالحقًا لالعتراف المبدئي، يتم ق�د أدوات الدين  
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 

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

  المال�ة  الموجودات است�عاد  

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

وأ�قت الس��رة على األصول المحولة، تسجل ال�ر�ة حصتها المت���ة في الموجودات وتسجل الم�لو�ات ���مة الم�الغ المتوقع 
دات المال�ة المحولة، تستمر ال�ر�ة في تسج�ل الموجودات دفعها. إذا أ�قت ال�ر�ة �ل الم�ا�ر وعوائد الملك�ة لملك�ة الموجو 

 المال�ة. 

 تدني ��مة الموجودات المال�ة 

.  األر�اح أو ال�سائر يتم إث�ات م�صص ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة (م�صص التدني) ألدوات الدين التي ال يتم ��اسها من خالل  
  . ال يتم إث�ات خسائر تدني على االستثمارات في األسهم

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

  ��اس ال��مة العادلة 

وذلك من خالل عمل�ة من�مة ب�ن الم�ار��ن في السوق في    م�لو�ات أو سداد    موجودات ال��مة العادلة هي المقابل المالي لب�ع  
  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. - 

  ق الرئ�سي، في سوق أكثر مالئمة للموجودات والم�لو�ات.أو في حال ��اب السو  - 

  �جب أن ��ون لل�ر�ة القدرة على الوصول للسوق الرئ�سي أو السوق األكثر مالءمة. 

الموجودات   تسع�ر  عند  الم�ار��ن  س�ست�دمها  التي  الفرض�ات  �است�دام  الم�لو�ات  أو  للموجودات  العادلة  ال��مة  ��اس  يتم 
  ان الم�ار��ن في السوق هدفهم تحق�ق منافع اقتصاد�ة. الم�لو�ات، على فرض  
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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 خالل ز�ادة  
  است�دام مع��ات ذات صلة �م�ن مالح�تها والتقل�ل من است�دام المع��ات التي ال �م�ن مالح�تها. 

�ع الموجودات والم�لو�ات التي تقاس �ال��مة العادلة المصرح عنها في القوائم المال�ة تصنف ضمن هرم ال��مة العادلة، �ما  جم
  هو موضح أدناه: 

  المستو� االول: �است�دام أسعار التداول ألدوات مال�ة م�ابهة تمامًا في أسواق مال�ة ن��ة.

  أسعار التداول ولكن �م�ن مالح�تها ���ل م�اشر أو غ�ر م�اشر. المستو� الثاني: �است�دام مع��ات غ�ر  

  المستو� الثالث: �است�دام مع��ات ال تستند لب�انات سوق �م�ن مالح�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 خالل إعادة تق��م 
نادًا إلى أقل مستو� مع��ات له اثر جوهر� على ��اس ال��مة العادلة ��ل) للموجودات والم�لو�ات والتي يتم التصن�� (است

  االعتراف بها في القوائم المال�ة على أساس متكرر.  

لغرض اإلفصاح 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 لإلست�دام

  تقاص األدوات 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 األجل والتي 
  لها توار�خ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل، �عد تنز�ل حسا�ات الجار� مدين القائمة، إن وجدت. 

  توز�عات أر�اح مدفوعة

ال�ر�ة �االعتراف �م�لو�ات مقابل التوز�عات النقد�ة الموافق عل�ها من قبل مساهمي ال�ر�ة في اجتماع اله��ة العامة، و�تم تقوم  
  االعتراف بهذا المبلغ في قائمة حقوق الملك�ة. 

  ذمم دائنة ومستحقات 

ستلمة سواء تمت أو لم تتم الم�ال�ة بها من يتم إث�ات الم�لو�ات للم�الغ المستحقة السداد في المستقبل لل�ضائع أو ال�دمات الم
 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 اإللتزامات وتوافر إم�ان�ة تحديد ��متها ���ل موضوعي. 
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  العمالت األجن��ة 

ل ال��قل اإلسرائ�لي عملة األساس لل�ر�ة. يتم تحو�ل المعامالت التي تتم �العمالت األخر� غ�ر ال��قل اإلسرائ�لي خالل  �مث
السنة إلى ال��قل اإلسرائ�لي وفقًا ألسعار الصرف �ما في تار�خ المعاملة. يتم تحو�ل الموجودات والم�لو�ات النقد�ة وتلك التي 

مالت األخر� في نها�ة السنة إلى ال��قل اإلسرائ�لي وفقًا ألسعار الصرف �ما في تار�خ القوائم تستحق ال��ض أو الدفع �الع
  المال�ة. ت�هر فروقات التحو�ل من ر�ح أو خسارة في قائمة الدخل.  

سرائ�لي إلى ألغراض إعداد القوائم المال�ة �عملة الدوالر األمر��ي، تم تحو�ل بنود الموجودات والم�لو�ات من عملة ال��قل اإل
المال�ة وتم تحو�ل بنود حقوق الملك�ة �است�دام أسعار   القوائم  الدوالر األمر��ي وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تار�خ  عملة 
الصرف التار���ة، �ما تم تحو�ل بنود قائمة الدخل وقائمة الدخل ال�امل �است�دام معدل أسعار الصرف خالل السنة. ت�هر  

  مالت األجنب�ة في بند مستقل ضمن حقوق الملك�ة.فروقات ترجمة الع

  الر�ح لكل سهم 

يتم إحتساب الحصة األساس�ة للسهم في األر�اح من خالل قسمة ر�ح السنة العائد إلى حملة األسهم العاد�ة لل�ر�ة على المعدل  
  المرجح لعدد األسهم العاد�ة خالل العام.  

ل الفوائد المتعلقة يتم إحتساب الحصة الم�فضة للسهم من خالل قسمة ر�ح السنة العائد إلى حملة األسهم العاد�ة لل�ر�ة (�عد تنز�
�األسهم الممتازة القابلة للتحو�ل) على المعدل المرجح لعدد األسهم العاد�ة خالل العام مضافًا إل�ه المعدل المرجح لعدد األسهم 

 العاد�ة التي �ان �جب إصدارها ��ما لو تم تحو�ل األسهم القابلة للتحو�ل إلى أسهم عاد�ة.
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عقارات
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ومعدات  

  

ت ��مة  
بلغ

ت 
ت واآلال

العقارا
ت 

والمعدا
  

المستهلكة �الكامل
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مبلغ  
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دوالر أمر��ي �ما في  
٣١

  
�انون األول  

٢٠٢١
.  

تم خالل عام  
٢٠٢١

  
تحم�ل  

٣٢٦٬٨٤٨
 

ب �لفة  
ف االستهالك إلى حسا

صرو
دوالر أمر��ي من م

ت 
المب�عا

  
صنا��ة

 �
ضمن بند تكال�

 .  

  
ضي

أرا
  

  
ت 

إن�اءا
وم�اني  
  

  
ت 

آال
ت   

ومعدا
  

  
ث وأجهزة 

أثا
م�تب�ة 

  
  

ت 
آل�ا

ت 
وس�ارا

  
  

لوازم
��اعة   

  
  

المجموع 
  

٢٠٢١
  

د
والر

أ  
مر��ي

  
  

دوالر أمر��ي
  

  
دوالر أمر��ي

  
  

دوالر أمر��ي
  

  
دوالر أمر��ي

  
  

دوالر أمر��ي
  

  
دوالر  

أمر��ي
  

الكلفة 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

كما في  
١  

�انون الثاني 
٢٠٢١

  
١٬٠٩٤٬٥٥٣

  
 

١٬٦٠٣٬٣١٣
 

 
٤٬٠٠٨٬٤٧١

 
 

٢٢٨٬٢٤١
 

 
٣٩٠٬٠٢٣

 
 

٦٣٧٬٠٤٠
 

 
٧٬٩٦١٬٦٤١
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ضافا

إ
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١٣٬١٣٣
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ت عملة
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عقارات وآالت ومعدات (تا�ع) 

  
 

ت مست�دمة في أعمال ال�ر�ة مبلغ  
ت المستهلكة �الكامل والتي ما زال

ت والمعدا
ت واآلال

ت ��مة العقارا
بلغ

٢٬١١٥٬٠٨٦
  

دوالر أمر��ي �ما في  
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�انون األول  
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المجموع 
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٤٤٬٩٣١
 

  
٥٦٢٬٠٧٥

 

كما  
في  

٣١
  

�انون األول  
٢٠٢٠

  
١٬٠٩٤٬٥٥٣

  
 

١٬٦٠٣٬٣١٣
 

 
٤٬٠٠٨٬٤٧١

 
 

٢٢٨٬٢٤١
 

 
٣٩٠٬٠٢٣

 
 

٦٣٧٬٠٤٠
 

 
٧٬٩٦١٬٦٤١

 
اإلستهالك المتراكم 

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

كما في  
١  

�انون الثاني 
٢٠٢٠

  
 - 

 
٥١٧٬٨٦٠

 
 

١٬٩٨٠٬٤٣٧
 

 
١٨٥٬٧٠٢

 
 

٢٢٦٬١٦٥
 

 
٥٠٨٬٩٤١

 
 

٣٬٤١٩٬١٠٥
 

اإلستهالك للسنة 
  

 - 
 

٤٥٬١٤٣
  

 
٢٤٧٬٥٠٦

 
 

٦٬٥٦٧
 

 
٢٩٬٢٣١

 
 

٤١٬٢٨٠
 

 
٣٦٩٬٧٢٧

 
ت عملة

فروقا
  

 - 
  

٤٢٬٥٩٩
  

 
١٦٨٬٢٧٢

 
 

١٤٬٥٨٦
 

 
١٩٬٢٨٦

 
  

٤١٬٦٤٣
 

  
٢٨٦٬٣٨٦

 
كما في  

٣١
  

�انون األول  
٢٠٢٠

  
 - 

 
٦٠٥٬٦٠٢

 
 

٢٬٣٩٦٬٢١٥
 

 
٢٠٦٬٨٥٥

 
 

٢٧٤٬٦٨٢
 

 
٥٩١٬٨٦٤

 
 

٤٬٠٧٥٬٢١٨
 

صافي ال��مة الدفتر�ة  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
كما في  

٣١
  

�انون األول  
٢٠٢٠

  
١٬٠٩٤٬٥٥٣

  
 

٩٩٧٬٧١١
  

 
١٬٦١٢٬٢٥٦

  
 

٢١٬٣٨٦
  

 
١١٥٬٣٤١

  
 

٤٥٬١٧٦
 

 
٣٬٨٨٦٬٤٢٣
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١٨  

 عقود اإل��ار   موجودات  حق است�دام . ٤

  :٢٠٢١األول  �انون    ٣١يوضح الجدول ادناه ال��مة الدفتر�ة لحقوق است�دام الموجودات والحر�ة عل�ها خالل السنة المنته�ة في  
  

  س�ارات    
  دوالر أمر��ي    

 -    ٢٠٢١�انون الثاني    ١الرص�د في  
 ٥٢٬٦٠٠   اضافات *

 )٥٬٦٥٨(   استهالك السنة 
  ١٬٨١٣   فروقات عملة
 ٤٨٬٧٥٥   ٢٠٢١�انون األول    ٣١الرص�د في  

    

 -    ٢٠٢٠�انون الثاني    ١الرص�د في  
 -    استهالك السنة 

 -    ٢٠٢٠األول  �انون    ٣١الرص�د في  
  

  : ٢٠٢١�انون األول    ٣١يوضح الجدول ادناه ال��مة الدفتر�ة لم�لو�ات عقود اإل�جار والحر�ة عل�ها خالل السنة المنته�ة في  

  ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي  

    الكلفة 
 -   الرص�د بدا�ة السنة 

  ٣٦٬٥٨٣  *اضافات  
 ٢٠٥  مصار�� التمو�ل

  )٤٬٥٣٧(  الدفعات 
  ١٬٢٤٥  فروقات عملة

 ٣٣٬٤٩٦  الرص�د نها�ة السنة
   

 ١٢٬٩٧٦  قص�رة األجل
 ٢٠٬٥٢٠  �و�لة األجل

 ٣٣٬٤٩٦  المجموع 
 

 إستهالك الحقو�تم  �است�جار أر�عة س�ارات  قامت ال�ر�ة خالل العام  �مثل هذا البند حق است�دام ال�ر�ة لس�ارات، ح�ث   * 
  .سنوات   ٤على فترة  
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  : خالل العام  الدخل  قائمة��ما يلي الم�الغ التي تم اث�اتها في  

  ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي  

  )٥٬٦٥٨(  استهالك حقوق است�دام الموجودات 
  ٢٠٥  مصار�� التمو�ل المتعلقة �م�لو�ات عقود اإل�جار 

  ٣٬٥٠٨  فروقات عملة
  )١٬٩٤٥( 

 ذم�ار�ع تحت التنف� . ٥

�لفة عدة م�ار�ع ت�مل إن�اء م�روع مستودعات جديدة لل�ر�ة وخ� انتاج   ٢٠٢١األول  �انون    ٣١�مثل هذا البند �ما في  
تم خالل العام االنتهاء من م�روعي إن�اء م�روع مستودعات   تص��ح الكرتون وخ� انتاج و��اعة العلب وم�روع ال�اقة ال�مس�ة.

عند االنتهاء من إن�اء    العقارات واآلالت والمعدات.  جديدة لل�ر�ة وخ� انتاج تص��ح الكرتون وتحو�ل �افة التكال�� إلى حساب 
من المتوقع أن يتم االنتهاء من الم�ار�ع    الم�ار�ع األخر� س�تم تحو�ل �افة التكال�� إلى حساب العقارات واآلالت والمعدات.

 دوالر أمر��ي.   ١٬٠٣٠٬٠٠٠، وأن تصل �لفتها اإلجمال�ة إلى حوالي٢٠٢٢القائمة خالل عام  

 الحر�ة على الم�ار�ع ق�د اإلن�اء خالل السنة �ما يلي: لقد �انت  

  

 

  

 
 األخر�   العادلة من خالل بنود الدخل ال�املموجودات مال�ة �ال��مة   . ٦

 الدخل ال�امل ما يلي:  بنود  ت�مل الموجودات المال�ة �ال��مة العادلة من خالل

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي  

  ٥٦٦٬٠٠٠    ٨٣٦٬٢٧٦  أسهم مدرجة في بورصة فلس��ن
  ٦٬٩٩٨    ٨٬٢٨٦  أسهم مدرجة في بورصة عمان

 ٥٧٢٬٩٩٨    ٨٤٤٬٥٦٢  

  

   

  ٢٠٢١  

  دوالر أمر��ي 
  -   الرص�د في بدا�ة السنة 

  ٣٧٩٬٤٣٥  إضافات 
  )٢٣٤٬٣٧٦(  ) ٣(إ�ضاح  محول الى عقارات و آالت و معدات  

  ٥٬٥٩٨  فروقات عملة
 ١٥٠٬٦٥٧  الرص�د في نها�ة السنة 
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 : ��ما يلي مل�ص الحر�ة التي تمت على حساب احت�ا�ي ال��مة العادلة

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي 

 )٣٣٠٬٤٦٣(    )٤٦٧٬١٦٣(  رص�د بدا�ة السنة 
  )١٣٦٬٧٠٠(    ٢٣٨٬٥٣٣  التغ�ر في ال��مة العادلة 

  )٤٦٧٬١٦٣(    ) ٢٢٨٬٦٣٠(  رص�د نها�ة السنة 

 ٦٤٨٬٦٩٩دفتر�ة  أسهم ���مة    ٢٠٢١�انون األول    ٣١موجودات المال�ة �ال��مة العادلة من خالل الدخل ال�امل �ما في  تتضمن ال
  ).١٧(إ�ضاح    �ر�ةلل  �ضمان مقابل تمو�ل ممنوح دوالر أمر��ي مرهونة لصالح بنك محلي  

 �ضاعة  . ٧

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي  

  ٥٠٨٬٠١٦    ١٬٢٣٥٬٨٢٢  روالت �رتون خام 
  ٩٬٦٧٧    ٤٩٬٨٠٩  ألواح �رتون 

  ٧١٬٦٥٢    ١١٦٬٤٥١  ق�ع ��ار ومواد ص�انة
 ٥٣٬٥٦٧   ٩٤٬٩١٠  مواد مساعدة في اإلنتاج 

  ١٣٨٬٥٩٨    ٢٣٨٬٩٦٧  �ضاعة جاهزة للب�ع 
  ٧٨١٬٥١٠   ١٬٧٣٥٬٩٥٩ 

  ) ٣٧٬١٢٨(    ) ٣٧٬٦٨٩(  م�صص �ضاعة تالفة ومتقادمة
  ٧٤٤٬٣٨٢    ١٬٦٩٨٬٢٧٠  

  : ٢٠٢٠و    ٢٠٢١��ما يلي مل�ص الحر�ة التي تمت على م�صص ال�ضاعة التالفة والمتقادمة خالل عامي  

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي  

  ٥٤٬٣٢٣    ٣٧٬١٢٨  رص�د بدا�ة السنة 
  ) ١٩٬٨٩٨(    ٤٬٦٧٨  خالل السنة   (إسترداد)  إضافات 
  ٢٬٧٠٣    )٤٬١١٧( عملةفروقات  

  ٣٧٬١٢٨    ٣٧٬٦٨٩  رص�د نها�ة السنة 
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  ذمم مدينة  . ٨

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي 

 ٢٬٦١٣٬٨٨١    ٢٬٦٤٤٬٦٤٣  ذمم العمالء 
 ١٬٠٠٥٬٢٢٩   ١٬٤٤٩٬٣٩٧  ش��ات برسم التحص�ل

  ٣٬٦١٩٬١١٠   ٤٬٠٩٤٬٠٤٠ 
 )١٬٩٨١٬٤٤١(   )٢٬١٤٣٬٥٤٥(  م�صص خسائر إئتمان�ة متوقعة

  ١٬٦٣٧٬٦٦٩   ١٬٩٥٠٬٤٩٥ 

  :٢٠٢٠و   ٢٠٢١خالل عامي    خسائر إئتمان�ة متوقعة��ما يلي مل�ص الحر�ة التي تمت على م�صص  

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي  

  ١٬٧٠٧٬٨٩٧    ١٬٩٨١٬٤٤١ رص�د بدا�ة السنة 

  ١٣٤٬١١٣    ٩٤٬٧٣٧  إضافات خالل السنة
  ١٣٩٬٤٣١    ٦٧٬٣٦٧  فروقات عملة  

  ١٬٩٨١٬٤٤١    ٢٬١٤٣٬٥٤٥  رص�د نها�ة السنة 

  موجودات متداولة أخر�  . ٩

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي  

  ٢٦٤٬٩١٦    ١٬٢٤٩٬١٧٥  دفعات مقدمة لموردين
  ٢٬٤٩٨    ٥٦٬٢٨٨  تأم�نات نقد�ة 

  ٢٢٬٤٤٣    ٢٣٬١٦٥  تأم�نات مستردة 
  ١٠٬٧١٦    ١٨٬٣٥٣  مصار�� مدفوعة مقدماً 

  ١٥٬٤٨٨    ١١٬٥٨٦  ألواح خ�ب�ة 
  -     ٢٬٨٣٩  مستحق من ضر��ة ال��مة المضافة

  ٣٢٬٩٣٤   ١٦٬٦٤٦  أخر�  
  ٣٤٨٬٩٩٥   ١٬٣٧٨٬٠٥٢  
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 أرصدة لد� ال�نوك نقد و  . ١٠

  من اآلتي:   ٢٠٢٠و  ٢٠٢١�انون األول    ٣١�ما في    وأرصدة لد� البنوكألغراض قائمة التدفقات النقد�ة ، يتألف النقد 

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
 دوالر أمر��ي  أمر��يدوالر   

  ٤٬٠٣٨   ١٤٬١٠٠  نقد في الصندوق 
  ٢٬٠٦٠٬٢٧٢   ١٬١٧٩٬٨٨٠  حسا�ات جار�ة لد� البنوك 

 ٢٬٠٦٤٬٣١٠    ١٬١٩٣٬٩٨٠ نقد وأرضدة لد� البنوك 

 )١٢٨٬٦٥٤(  ) ٨٠٬٠٠٠(   * نقد مق�د السحب 
 ١٬٩٣٥٬٦٥٦  ١٬١١٣٬٩٨٠ النقد والنقد المعادل

 .عقود عمالت آجلة�مثل النقد مق�د السحب تأم�نات نقد�ة لد� البنوك �ضمان مقابل   * 

 المدفوع   رأس المال . ١١

مل�ون سهمًا عاد�ًا ���مة   ٥من    ٢٠٢٠و  ٢٠٢١�انون األول    ٣١�ما في  والمدفوع  يتألف رأسمال ال�ر�ة المصرح والم�تتب �ه  
  دوالر أمر��ي واحد لكل سهم.إسم�ة  

  إج�ار� احت�ا�ي   . ١٢

 وفقًا لقانون ال�ر�ات الفلس��ني   الصا��ة  % من األر�اح السنو�ة١٠تمثل الم�الغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحو�له بنس�ة  
  وهو غ�ر قابل للتوز�ع على المساهم�ن.

  توز�عات أر�اح نقد�ة . ١٣

دوالر   ٥٠٠٬٠٠٠الموافقة على توز�ع أر�اح نقد�ة �مبلغ    ٢٠٢١ن�سان    ٢٨قررت اله��ة العامة في اجتماعها الذ� عقد بتار�خ  
 سهم.من ال��مة االسم�ة لل  ٪ ١٠نس�ة  ب المساهم�ن توزع على  ، و أمر��ي 

 وتمو�الت قروض   . ١٤

٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي 

 ٨٩٠٬٤٢٣  ١٬٢٤٩٬٤٧١ قروض �و�ل األجل 
 ٣٧٥٬٠٠٠  ٨١٠٬٦٦٠ أقسا� قروض تستحق خالل عام  

 ١٬٢٦٥٬٤٢٣   ٢٬٠٦٠٬١٣١  

دوالر   ١٥٣٬٠٩٢يورو (�ما �عادل    ١٢٤٬٨٠٠مع بنك إقل�مي �مبلغ  وقعت ال�ر�ة خالل العام على اتفا��ة قرض �و�ل األجل  
مضافا ال�ها فائدة   ٪ ١.٥�ستحق على هذا القرض فائدة سنو�ة ثابتة  أمر��ي) بهدف تمو�ل شراء وتر��ب ن�ام ال�اقة ال�مس�ة.  

أشهر من تار�خ تو��ع القرض. تم منح هذا   ٣قس� شهر� تبدأ �عد    ٤٨، و�سدد القرض �موجب  ٪ ٤سنو�ة متغ�رة �حد أدنى  
�انون   ٣١قرض �ما في  بلغ رص�د ال  القرض مقابل �فاله شر�ة فلس��ن لإلستثمار الصناعي المساهمة العامة (ال�ر�ة األم).

 دوالر أمر��ي.  ١٣٣٬٠٩٧مبلغ   ٢٠٢١األول  
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يورو (�ما �عادل   ٥٨٨٬٠٠٠مع بنك إقل�مي �مبلغ  وقعت ال�ر�ة في ت�ر�ن أول خالل العام على اتفا��ة قرض �و�ل األجل  

مضافا ال�ها   ٪ ١.٥سنو�ة ثابتة  دوالر أمر��ي) بهدف تمو�ل شراء خ� انتاج جديد. �ستحق على هذا القرض فائدة    ٦٤٩٬٠٥٠
قس� شهر� تبدأ �عد شهر�ن من تار�خ تو��ع القرض. تم منح هذا  ٤٨، و�سدد القرض �موجب ٪ ٤فائدة سنو�ة متغ�رة �حد أدنى 
بلغ رص�د القرض   من ��مة القرض، �اإلضافة الى رهن خ� اإلنتاج الجديد الذ� س�تم شراءه.  ٪١٢٠القرض مقابل �مب�الة �مبلغ  

 دوالر أمر��ي.  ٦٦٧٬٤٠٨مبلغ   ٢٠٢١�انون األول    ٣١في  كما  

دوالر أمر��ي بهدف تمو�ل   ١٬٥٠٠٬٠٠٠اتفا��ة قرض �و�ل األجل مع بنك إقل�مي �مبلغ  ٢٠١٨وقعت ال�ر�ة خالل عام  كما 
بور) شهر  شراء خ� إنتاج الواح �رتون معرج. �ستحق على هذا القرض فائدة سنو�ة تعادل سعر اإلقراض في أسواق لندن (ل�

شهرا   ١٨قس� شهر� تبدأ �عد    ٤٨، و�سدد القرض �موجب  ٪ ٤�حد أدنى    ٪ ٣للدوالر األمر��ي مضافًا إل�ها هام� ر�ح بنس�ة  
. تم منح هذا القرض مقابل �فاله شر�ة فلس��ن  ٢٠١٩من تار�خ سحب اخر دفعه، علمًا �إنه تم سحب اخر دفعة في عام  

دوالر  ٩٢٨٬٠٤١مبلغ   ٢٠٢١�انون األول    ٣١بلغ رص�د القرض �ما في  ال�ر�ة األم).  لإلستثمار الصناعي المساهمة العامة (
 أمر��ي. 

 ٥٠٠٬٠٠٠على اتفا��ة تمو�ل مرا�حة قص�ر األجل مع بنك اسالمي محلي ���مة  ٢٠١٨كما وقعت ال�ر�ة في ت�ر�ن أول عام 
دفعات �عد   ٣، و�سدد خالل  ٪ ٤٬٥دوالر أمر��ي وذلك لتمو�ل شراء مواد خام. �ستحق على تمو�ل المرا�حة نس�ة ر�ح �معدل  

سل�م �ل إتفا��ة مرا�حة. تم منح التمو�ل من خالل رهن أسهم مدرجة في بورصة  أشهر من تار�خ ت  ٣انتهاء فترة سماح مدتها  
 ٣٣١٬٥٨٥مبلغ    ٢٠٢١�انون األول    ٣١�ما في    التمو�لبلغ رص�د    ).٦دوالر أمر��ي (إ�ضاح    ٦٤٨٬٦٩٩فلس��ن ���مة دفتر�ة  

   دوالر أمر��ي.
 

  ��ما يلي جدول استحقاق رص�د القروض: 

 ٢٠٢٢       ما �ستحق خالل عام       ٨١٠٬٦٦٠
٢٠٢٣  ٥١٦٬٧٧١ 
٢٠٢٤  ٣٨٩٬٨٠٩ 
٢٠٢٥  ٣٤٢٬٨٩١ 

٢٬٠٦٠٬١٣١    

  م�صص تعو�ض نها�ة ال�دمة  . ١٥
  ��ما يلي مل�ص الحر�ة على حساب م�صص تعو�ض نها�ة ال�دمة خالل السنة: 

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي  

  ٢١٠٬٤٢٢    ٢٤٩٬٣٩٢  رص�د بدا�ة السنة 
  ٦٦٬٧١٦    ٥٤٬٨٣١  إضافات خالل السنة  

  ) ٢٥٬٦٠٨(    ) ٣٩٬٢٨٨(  تعو�ضات مدفوعة خالل السنة
  )٢٬١٣٨(    ) ١٠٬٢٠٠(  عملة  فروقات 

  ٢٤٩٬٣٩٢    ٢٥٤٬٧٣٥  رص�د نها�ة السنة 

المو�ف�ن ال�اص  يتم الت�ص�ص لتعو�ض نها�ة ال�دمة للمو�ف�ن وفقًا لقانون العمل السار� المفعول في فلس��ن ون�ام ش�ون  
  �ال�ر�ة. 
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  ذمم دائنة  . ١٦

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي  

  ٢٥٦٬٥٦٦    ٣١٦٬٤٧٥  ذمم موردين 
 ٨٩٬٨٨٠   ٧١٬٦٣٠  اجلةش��ات  

  ٣٤٦٬٤٤٦    ٣٨٨٬١٠٥  

   ضر��ة الدخل . ١٧

 ��ما يلي مل�ص الحر�ة التي تمت على رص�د م�صص ضر��ة الدخل: 

 ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي 
  ) ٥١٬٩١٤(   ٤٥٬١٣٢  رص�د بدا�ة السنة 

  ١٠٨٬٧٧٥   ١٢٣٬٨٣٩ إضافات خالل السنة
  )١٬٠١٧(   )٢٬٦٠١(  خصم على دفعات مقدمة

  ) ١٣٬٥١٧(   ) ٧٥٬٣٥٧(  دفعات خالل السنة
  ٢٬٨٠٥   ٣٬٢٢٢  فروقات عملة
 ٤٥٬١٣٢   ٩٤٬٢٣٥  سنة رص�د نها�ة ال

 

 الدخل ال�اهر في قائمة الدخل: ��ما يلي تفاص�ل مصروف ضر��ة  

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي  

  ١٠٨٬٧٧٥    ١٢٣٬٨٣٩  مصروف ضر��ة الدخل  
  )١٬٠١٧(    )٢٬٦٠١(  خصم على سل��ات ضر�ب�ة مدفوعة مقدماً 

  ١٠٧٬٧٥٨   ١٢١٬٢٣٨ 

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

 ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي 

 ٩١٢٬٠٦٦  ١٬٢٦٩٬٠٩٤ الر�ح المحاسب�ة قبل ضر��ة الدخل
  ٢٥١٬٢٥٠   ١٨٨٬٤١٥ مصروفات غ�ر مقبولة ضر�ب�ًا 

 )٤٤٤٬٩٣٠(   )١٢٨٬٤٤١( إيرادات غ�ر خاضعة لضر��ة الدخل   
  ٧١٨٬٣٨٦  ١٬٣٢٩٬٠٦٨ الر�ح الضر�بي 

 ١٠٧٬٧٥٨   ١٢١٬٢٣٨ الضر��ة وفق معدل ضر��ة الدخل القانوني 

  ١٠٧٬٧٥٨   ١٢١٬٢٣٨  م�صص الضر��ة الم�ون 

  ٪١١٬٨١   ٪٩٬٥٥  ة ضر��ة الدخل الفعل�  نس�ة
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الضر�ب�ة   رات اإلقرا  قامت ال�ر�ة بتقد�م  .٢٠١٧عام  لتوصلت ال�ر�ة الى م�الصة نهائ�ة مع دائرة ضر��ة الدخل عن نتائج أعمالها  

 إجراء التسو�ات النهائ�ة مع الدوائر الضر�ب�ة.  لل�ر�ة  ، و�تا�ع المست�ار الضر�بي ٢٠٢٠حتى    ٢٠١٨األعوام  عن  

لمدة خمسة أعوام تنتهي   ٪ ٥من الدخل ال�اضع للضر��ة لضر��ة دخل بنس�ة   ٪ ٦٠��ضع الر�ح الضر�بي لل�ر�ة إلى ما نسبته 
ت���ة من . أما النس�ة الم٢٠٢٦�انون األول    ٣١لثالثة أعوام أخر� تنتهي بتار�خ    ٪ ١٠، و�نس�ة  ٢٠٢٣�انون األول    ٣١في  

 .فإنها ت�ضع لضر��ة الدخل حسب قانون ضر��ة الدخل سار� المفعول ٪٤٠الدخل ال�اضع والتي ت��ل  

  م�لو�ات متداولة أخر�  . ١٨

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي  

 ١٢٤٬٢٨١   ١٥٨٬٧٠٣  توز�عات ار�اح مستحقة 
  ٧٣٬٣٢٩    ١٣٥٬٠٨٣  مصار�� مستحقة

  ٣١٬٩٢٣    -   المضافةمستحق لضر��ة ال��مة  
  ١٥٢٬١١٨    ٤٦٬٩٤٥  عقود عمالت آجلة 
  -     ٢٥٬٣٩٩  ذمم دائنة للمو�ف�ن

 ١٤٬٠٣٦   ١٥٬٢٤٠  م�صص إجازات مستحقة 
  ٥٠٬٠٠٠    -   مصار�� م�اف�ات مستحقة 

  -     ٥٦٬٨٣٨  م�صصات أخر� 
  ٤٤٥٬٦٨٧   ٤٣٨٬٢٠٨ 

  اإليرادات من العقود مع العمالء  . ١٩

 ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي  

  ٤٬٩٤٠٬٠٢٣    ٧٬٤٧٤٬٧٤٠  وروالت أثاث  علب وصفائح �رتون 
  ٤٥٬٧٥١    ٦٣٬٧١٨  أخر� 

  ٤٬٩٨٥٬٧٧٤   ٧٬٥٣٨٬٤٥٨ 
  )١٠٩٬٥٩٠(    )١٦٢٬٣٦٤(  مرتجعات وخصم على المب�عات 

  ٤٬٨٧٦٬١٨٤   ٧٬٣٧٦٬٠٩٤ 

  �ما تتحقق جم�ع اإليرادات في فلس��ن.  ،يتم تحقق اإليرادات عند نق�ة مع�نة من الزمن 
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 الم��عاتكلفة   . ٢٠

 ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي  

        كلفة اإلنتاج:
  ٢٬١٨٦٬٨٣٤    ٤٬١٠٠٬٧٢٥  مواد 

  ٣١١٬٤٠٠    ٤٧٠٬٥٦٨  أجور  
  ٤٥٥٬١٢٤    ٤٨٨٬٠٤٥  تكال�� صنا��ة 

  ٢٬٩٥٣٬٣٥٨    ٥٬٠٥٩٬٣٣٨  
  ١٩٥٬٩١٦    ١٣٨٬٥٩٨  �ضاعة جاهزة في بدا�ة السنة 
  )١٣٨٬٥٩٨(   )٢٣٨٬٩٦٧(  �ضاعة جاهزة في نها�ة السنة 

  ٣٬٠١٠٬٦٧٦    ٤٬٩٥٨٬٩٦٩  كلفة المب�عات

  مصار�� ب�ع وتوز�ع  . ٢١

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي  

  ١٠٧٬١٨٩    ١٦٧٬٩٤٧  أجور نقل  
  ١٢٢٬٦٩٣    ١٣٦٬٨٠١    الرواتب واألجور ومنافع المو�ف�ن

  ٤٧٬٧٠٧    ٥٢٬٣٩٧  وتأم�ن س�اراتص�انة  
  ٤٬١٩٩    ٢٧٬٤٨٠  دعا�ة واعالن

  ٢١٬٩٤٣    ٢٣٬٤٣٤  استهالك س�ارات 
  ٧٬١٠٨    ١٠٬٢٩٧  أخر� 

  ٣١٠٬٨٣٩    ٤١٨٬٣٥٦  
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 امة مصار�� إدار�ة وع . ٢٢

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي  

 ٢٣٦٬٥٦٤    ٣١٥٬٧٠٢  الرواتب واألجور ومنافع المو�ف�ن 
  ٣٠٬٣٣٥    ٥٢٬٤٥٠  و�ست�ار�ة  أتعاب مهن�ة

  ١١٬٩٥٠    ٤١٬٦٥٩  تأم�ن
  ٢٧٬٨٨٤    ٢٨٬٤١٦  مصار�� وم�افآت مجلس اإلدارة

  ٦٬٦٤٠    ٢٣٬٦٢٤  مصار�� تنقل وسفر�ات
  ١٠٬٥٩٧    ١٧٬٩٨٦  استهالك عقارات وآالت ومعدات

 ٣٠٬٤٥٥   ١٦٬٠٩٦  تبرعات
  ٣٥٬٦١٨    ١٤٬٠٢٩  رسوم ورخص واشتراكات

 ١٦٬٠٦٣   ١٣٬٤٩٩  خدمات عامة 
 ٧٬٧٢٢   ١٠٬٥٦٦  بر�د وهاتف و�نترنت 

  ٧٬٢٠٦    ٩٬٩٣٥  مصار�� أمن وحراسة
 ٦٬٦٦٨   ٨٬٩٣١  ض�افة

 ٦٬٥٣٣   ٨٬٦٨٢  مصار�� م�تب
 ٢٬٢٠٩   ٦٬٣١٨  قر�اس�ة  

  ٣٬٣٦٥    ١٥٬٥٤٦  ص�انة 
 ٣٠٬٠٥٧   ٢٨٬٩٣٥  أخر� 

  ٤٦٩٬٨٦٦   ٦١٢٬٣٧٤ 

 موجودات مال�ة  محف�ة  أر�اح   . ٢٣

 �مثل هذا البند توز�عات أر�اح للموجودات المال�ة �ال��مة العادلة من خالل بنود الدخل ال�امل األخر�. 

  ، �الصافيأخر�   )مصار��(إيرادات   . ٢٤

 ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي  

  ٧٤٬٣٩٤    ٣٥٬٥٨٢  فروقات عمالت أجنب�ة 
  )١٤١٬٩٤٨(    ) ٤٥٬٢٠١(  عقود عمالت آجلة  خسارة

  ١٩٬٨٩٨   )٤٬٦٧٨(  )٧إسترداد م�صص �ضاعة تالفة ومتقادمة (إ�ضاح )  مصروف (
  ١٩٬٠٠٤    ٢٨٬٠٥٠  إيرادات فوائد 

  -     ٢٠٬١٢٥  أر�اح ب�ع ممتلكات واالت ومعدات
  -     ) ٢٠٬٦٧٠(  أخر� 

  ٢٨٬٦٥٢(   ١٣٬٢٠٨ ( 
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 السنة    ر�حالحصة األساس�ة والم�فضة للسهم من   . ٢٥

  �ما يلي: على التوالي    ٢٠٢٠و  ٢٠٢١�انون األول    ٣١  لعامي السنت�ن  ر�ح  لقد �انت الحصة األساس�ة والم�فضة للسهم من  

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  ٨٠٤٬٣٠٨    ١٬١٤٧٬٨٥٦  ر�ح السنة (دوالر أمر��ي)

  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ٥٬٠٠٠٬٠٠٠  (سهم) المعدل المرجح لعدد األسهم الم�تتب بها  

 ٠٬١٦   ٠٬٢٣  السنة (دوالر أمر��ي)  ر�ح الحصة األساس�ة والم�فضة للسهم من  

 معامالت مع جهات ذات عالقة  . ٢٦

�مثل هذا البند األرصدة والمعامالت مع الجهات ذات عالقة والتي تتضمن المساهم�ن الرئ�س��ن وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
وأ�ة   �األرصدة  العل�ا  المتعلقة  وال�رو�  إعتماد س�اسات األسعار  يتم  بها.  التأث�ر  القدرة على  لهم  أو  عل�ها  شر�ات �س��رون 

 والمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة ال�ر�ة.

  ت�مل قائمة المر�ز المالي األرصدة التال�ة مع جهات ذات عالقة:

       ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي    العالقة �ب�عة      

  ٣٢٬٣٠٠    ٥٨٬٨٠٧    شر�ات ش��قة     ذمم مدينة

 ٢٣٬٧٣٦   ٥٩٬٧٦٠    شر�ات ش��قة     دائنة ذمم  

    ت�مل قائمة الدخل المعامالت التال�ة مع جهات ذات عالقة:

        ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي       

  ٤٨٧٬٣١٩    ٣٧٧٬٦٧٨    شر�ات ش��قة     مب�عات 

 ٩٢٬٨٦٥   ٢١١٬٢٢٦    شر�ات ش��قة     م�تر�ات 

              : مصروفات
        تعو�ضات اإلدارة العل�ا:

 ٨٠٬٠٢٠   ٨٩٬٧٤٥  اإلدارة العل�ا  �افآت رواتب وم

 ٤٬٠٣٣   ٤٬٤٤٤      تعو�ض نها�ة ال�دمة

  ٢٧٬٨٨٤   ٢٨٬٤١٦      مصار�� وم�افآت مجلس اإلدارة

ال�ر�ة   منح  تم  ذلك،  إلى  مقابل    قرض�اإلضافة  األجل  العامة  �فالة�و�ل  المساهمة  الصناعي  لإلستثمار  فلس��ن   شر�ة 
  .  )١٤(ال�ر�ة األم) (إ�ضاح  
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 ��اس ال��مة العادلة  . ٢٧

�مثل الجدول التالي التسلسل الهرمي ل��اس ال��مة العادلة لموجودات وم�لو�ات ال�ر�ة. ��ما يلي اإلفصاحات الكم�ة ل��اس ال��مة  
  :٢٠٢١�انون األول    ٣١العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات والم�لو�ات �ما في 

  

  �است�دام ��اس ال��مة العادلة            
  

    المجموع     تار�خ التق��م 

أسعار التداول في  
اسواق مال�ة ن��ة  
    (المستو� األول)

مع��ات �م�ن  
 مالح�تها

    (المستو� الثاني)

مع��ات ال �م�ن  
 مالح�تها

  (المستو� الثالث)
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي      موجودات مال�ة �ال��مة العادلة:  

�ال��مة العادلة من  موجودات مال�ة  
  -    -    ٨٤٤٬٥٦٢    ٨٤٤٬٥٦٢    ٢٠٢١�انون األول  ٣١  )٦خالل الدخل ال�امل (ا�ضاح 

                    م�لو�ات مال�ة �ال��مة العادلة:  

  -    ٤٦٬٩٤٥    -    ٤٦٬٩٤٥    ٢٠٢١�انون األول  ٣١  )١٨(ا�ضاح عقود عمالت آجلة 

  : ٢٠٢٠�انون األول    ٣١��ما يلي اإلفصاحات الكم�ة ل��اس ال��مة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات والم�لو�ات �ما في 
  ��اس ال��مة العادلة �است�دام           
  

    المجموع     تار�خ التق��م 

أسعار التداول في  
اسواق مال�ة ن��ة  
    (المستو� األول)

مع��ات �م�ن  
 مالح�تها

    (المستو� الثاني)

مع��ات ال �م�ن  
 مالح�تها

  (المستو� الثالث)
  دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي    دوالر أمر��ي      موجودات مال�ة �ال��مة العادلة:  

موجودات مال�ة �ال��مة العادلة من  
  -    -    ٥٧٢٬٩٩٨    ٥٧٢٬٩٩٨    ٢٠٢٠�انون األول  ٣١  )٦خالل الدخل ال�امل (ا�ضاح 

                    م�لو�ات مال�ة �ال��مة العادلة:  

  -    ١٥٢٬١١٨    -    ١٥٢٬١١٨    ٢٠٢٠�انون األول  ٣١  )١٨(ا�ضاح عقود عمالت آجلة 
 

تحو�الت ألدوات مال�ة ب�ن المستو��ن األول والثاني �ما لم يتم إجراء أ�ة تحو�الت من و�لى المستو� لم يتم خالل العام إجراء  
  الثالث.

 ال��مة العادلة لألدوات المال�ة   . ٢٨

موجودات مال�ة �ال��مة العادلة  تتألف األدوات المال�ة من موجودات وم�لو�ات مال�ة. تتكون الموجودات المال�ة من الذمم المدينة 
�عض الموجودات المتداولة األخر� والنقد والنقد المعادل. تتكون الم�لو�ات المال�ة من الذمم الدائنة و   خالل الدخل ال�امل  من 

  و�عض الم�لو�ات المتداولة األخر�.   والتمو�الت   والقروض

�ات الت�ادل ب�ن جهات معن�ة بذلك،  تم إ�هار ال��م العادلة للموجودات والم�لو�ات المال�ة وفقًا لل��م التي �م�ن أن تتم بها عمل
  �استثناء عمل�ات الب�ع اإلج�ار�ة أو التص��ة.

األخر� هي الم�لو�ات المال�ة  إن ال��م العادلة للموجودات المتداولة األخر� والذمم المدينة والنقد والنقد المعادل والذمم الدائنة و 
  األدوات ذات فترات سداد أو تحص�ل قص�رة األجل.مقار�ة ���ل �ب�ر ل��مها الدفتر�ة وذلك لكون تلك  

وفقًا ألسعار تداولها في تار�خ   األخر�   الدخل ال�امل  بنود  للموجودات المال�ة �ال��مة العادلة من خاللتم تحديد ال��مة العادلة  
 القوائم المال�ة.

�ة المتوقعة �است�دام نفس أسعار الفائدة لبنود تم تقدير ال��مة العادلة للقروض ال�اضعة للفائدة من خالل خصم التدفقات النقد
  تحمل نفس ال�رو� وصفات الم�ا�ر. 

  ال ت�تلف ال��مة العادلة لألدوات المال�ة ���ل جوهر� عن ��متها الدفتر�ة �ما في تار�خ القوائم المال�ة. 
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 إدارة الم�ا�ر  . ٢٩

الناجمة عن األدوات المال� م�ا�ر التغ�ر في أسعار  و   �ا�ر اإلئتمان وم�ا�ر الس�ولةمة لل�ر�ة هي  إن الم�ا�ر األساس�ة 
والموافقة على س�اسات إدارة هذه الم�ا�ر    . �قوم مجلس إدارة ال�ر�ة �مراجعةم�ا�ر التغ�ر في أسعار األسهمو   العمالت األجنب�ة

  ما يلي:�والتي تتل�ص  

  م�ا�ر االئتمان 

    ).٨المب�نة في إ�ضاح رقم (المدينة  هو مبلغ الذمم    االئتمان إن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة لم�ا�ر  

واالرصدة النقد و   الموجودات المتداولة األخر�  �عض  �النس�ة لم�ا�ر االئتمان الناتجة عن الموجودات المال�ة األخر� التي ت�مل
والتي تساو� ال��مة الدفتر�ة  �التزاماتهفإن تعرض ال�ر�ة لم�ا�ر االئتمان ينتج عن عجز ال�رف اآلخر عن الوفاء    لد� البنوك

  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�الت البنك�ة ومتا�عة تحص�ل الذمم المدينة. 
  

التالي أرصدة الم�لو�ات المال�ة غ�ر الم�صومة لل�ر�ة �ما في   حسب فترة   ٢٠٢٠و   ٢٠٢١�انون األول    ٣١يب�ن الجدول 
  االستحقاق: 

 

  

   

  تحت 
  ال�لب 

  أقل 
  أشهر   ٣من  

١٢ –  ٣  
  شهر 

٥ –  ١  
 المجموع   سنوات

  دوالر أمر��ي   دوالر أمر��ي   دوالر أمر��ي   دوالر أمر��ي   دوالر أمر��ي 
            ٢٠٢١�انون األول    ٣١

 ٢٬١٧٥٬٦٨٩  ١٬٢٩٩٬٣٨١   ٧٦٠٬٠١٤  ١١٦٬٢٩٤  - قروض وتمو�الت 
م�لو�ات عقود اال�جار �و�لة  

 ١٠٦٬٤١٨   ٦٦٬٠٦١  ٣٠٬٢٦٨  ١٠٬٠٨٩  -  األجل 
 ٣٨٨٬١٠٥  -  -  ٢٥٬١٨٦  ٣٦٢٬٩١٩ ذمم دائنة 

  ٤٣٨٬٢٠٨  -  ٤٦٬٩٤٥  -   ٣٩١٬٢٦٣ م�لو�ات أخر� 
 ٣٬١٠٨٬٤٢٠  ١٬٣٦٥٬٤٤٢  ٨٣٧٬٢٢٧   ١٥١٬٥٦٩   ٧٥٤٬١٨٢ 
          

          ٢٠٢٠�انون األول    ٣١
 ١٬٣٦٣٬٨٦٦   ٩٣٩٬٦٦٦  ٣١٦٬٧٤٤   ١٠٧٬٤٥٦  -  قروض وتمو�الت 

  ٣٤٦٬٤٤٦  -  -  ٥٧٬٣٩٤   ٢٨٩٬٠٥٢ ذمم دائنة 
  ٤٤٥٬٦٨٧  -   ١٥٢٬١١٨  -    ٢٩٣٬٥٦٩ م�لو�ات أخر� 

 ٢٬١٥٥٬٩٩٩   ٩٣٩٬٦٦٦  ٤٦٨٬٨٦٢  ١٦٤٬٨٥٠  ٥٨٢٬٦٢١ 
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  م�ا�ر التغ�ر في أسعار العمالت األجن��ة 

األساس لل�ر�ة مقابل    عملة��ما يلي جدول يوضح أثر التغ�ر المم�ن المعقول في سعر صرف ال��قل اإلسرائ�لي والذ� �مثل  
العمالت األجنب�ة على قائمة الدخل وحقوق الملك�ة، مع �قاء جم�ع المتغ�رات األخر� الم�ثرة ثابتة. إن أثر النقص المتوقع في 

  أسعار صرف العمالت األجنب�ة مساو� ومعاكس ألثر الز�ادة المب�نة أدناه: 
    

    

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

    الدوالر األمر��ي 
  األثر على

    ال�سائر و أاألر�اح  
  األثر على

  حقوق الملك�ة 
 دوالر أمر��ي   دوالر أمر��ي   %    

٢٠٢١           
  ٣٣٩٬٤٠٥    ٥٤٬٦٦٦    ٥    دوالر أمر��ي

              

٢٠٢٠           
 ٢٨٢٬٣٨١    ٦٣٬٢٧١    ٥    دوالر أمر��ي

 
 التغ�ر في أسعار األسهم�ا�ر  م

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

  

    
 في  الز�ادة

    الم�شر 
األثر على حقوق  

  الملك�ة 
  دوالر أمر��ي    (%)     

٢٠٢١          
  ٨٣٬٦٢٨    ١٠    بورصة فلس��نأسهم مدرجة  
 ٨٢٩    ١٠    بورصة عمانأسهم مدرجة  

  

٢٠٢٠    
      

  ٥٦٬٦٠٠    ١٠    أسهم مدرجة بورصة فلس��ن
  ٧٠٠    ١٠    أسهم مدرجة بورصة عمان

  

  إدارة رأس المال

إدارة رأسمال ال�ر�ة هو الحفا� على نسب رأس مال مالئمة ���ل يدعم ن�ا� ال�ر�ة وُ�ع�م حقوق  إن الهدف الرئ�سي من  
  الملك�ة. 

تقوم ال�ر�ة �إدارة ���لة رأس المال و�جراء التعديالت الالزمة عل�ها في ضوء تغ�رات �روف العمل. لم تقم ال�ر�ة �إجراء أ�ة 
  .متعلقة به��لة رأس المال خالل السنة الحال�ة والسنة السا�قةتعديالت على األهداف والس�اسات واإلجراءات ال

إن البنود المتضمنة في ���لة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحت�ا��ات األخر� واألر�اح المدورة وال�الغ مجموعها 
 . ٢٠٢٠�انون األول    ٣١�ما في  دوالر أمر��ي    ٦٬٩٠٢٬٦٩٧مقابل    ٢٠٢١�انون األول    ٣١دوالر أمر��ي �ما في    ٨٬٠٤٦٬٧٣٠
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  التزامات محتملة  . ٣٠

دوالر أمر��ي، وفي رأ� المست�ار القانوني لل�ر�ة    ١٤٨٬٣٩٠ت�هر ال�ر�ة �مدعى عل�ها في عدة قضا�ا مقامة ضدها �مبلغ  
  أن هذه القضا�ا تتضمن م�الغات �ب�رة، �ما انها ال تستند إلى أ� أساس قانوني سل�م.

تعتقد إدارة ال�ر�ة و�ناًء على �تاب المست�ار القانوني �أنه لن يترتب على ال�ر�ة أ�ة التزامات جوهر�ة �استثناء ما تم ت�ص�صه 
  لمواجهتها. 

  دوالر أمر��ي.    ١٠٬٠٠٠قامت ال�ر�ة �إصدار �فالة بنك�ة لصالح بورصة فلس��ن �مبلغ 

  تر�ز الم�ا�ر في المن�قة ال�غرا��ة . ٣١

تمارس ال�ر�ة �افة أن��تها في فلس��ن. إن عدم استقرار الوضع الس�اسي واالقتصاد� في المن�قة يز�د من خ�ر ممارسة  
  ل�ًا على أدائها. ال�ر�ة ألن��تها وقد ي�ثر س

 ) ١٩م�ا�ر تأث�ر ف�روس �ورونا (كوف�د   . ٣٢

تعتقد إدارة ال�ر�ة أن حدة تأث�ر ف�روس �ورونا على عمل�اتها الت�غ�ل�ة وأدائها المالي قد ان�فضت مقارنة مع العام السابق وخاصة  
  .�اإليرادات الت�غ�ل�ة��ما يتعلق 

ل�ة التي ال �م�ن هذا وال يزال مد� وأثر ما قد ينتج عن هذه ال�روف العالم�ة والمحل�ة غ�ر واضح و�عتمد على الت�ورات المستقب
 التنب� بها بدقة في الوقت الحالي، علمًا �أنه قد ��ون لهذه الت�ورات أثر على النتائج المال�ة المستقبل�ة والتدفقات النقد�ة والوضع

 المالي لل�ر�ة. 
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