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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة

المرحلية المختصرة الماليةقوائمالیضاحات حول إ
٢٠٢٢أذار ٣١

الشركة ونشاطها . ١

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

٪ ٤٣٬٠٥نسبته  فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة (الصناعية) والتي تملك ما تعتبر الشركة تابعة لشركة
والتي یتم توحيد قوائمها المالية مع شركة فلسطين للتنمية واالستثمار  ویتم توحيد قوائمها المالية مع القوائم المالية الموحدة للصناعية.

المحدودة (بادیكو).

ألواح الكرتون الخـام ومعالجته وتحویله إلى علب كرتون جاهزة لالستعمال وتسویقها تصنيعالرئيسي في عملية  یتركز نشاط الشركة  
.في فلسطين

. ٢٠٢٢أیار ١٥من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ٢٠٢٢أذار ٣١للشركة كما في المرحلية المختصرةتم إقرار القوائم المالية

المحاسبيةاسات أسس اإلعداد والتغيرات في السي. ٢

المالية لقوائمسس إعداد اأ
وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠٢٢أذار ٣١أشهر المنتهية في  للثالثةتم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة  

"التقاریر المالية المرحلية". ٣٤

.األمریكيالدوالر بعملة المرحلية المختصرةوائم الماليةالقتمثل عملة الشيقل اإلسرائيلي عملة األساس للشركة ویتم إظهار 

كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية سنویة ویجب قراءتها مع ال تتضمن القوائم المالية المرحلية المختصرة  
أشهر المنتهية في الثالثةلشركة لفترة  نتائج أعمال اكذلك، فإن  .٢٠٢١كانون األول  ٣١القوائم المالية السنویة للشركة كما في  

. ٢٠٢٢كانون األول  ٣١ال تمثل بالضرورة مؤشرًا للنتائج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٢أذار ٣١

التغييرات في السياسات المحاسبية  

نت متفقة مع تلك التي تم استخدامها إلعداد  كاللشركةالمختصرة  المرحليةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية  
.بتطبيق مبكر ألي معایير صادرة وغير نافذة المفعولالشركةلم تقم . ٢٠٢١كانون األول  ٣١القوائم المالية كما في 
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ذمم مدینة .٣

أذار٣١
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

أمریكي دوالر دوالر أمریكي 
٢٬٧٠٢٬٠٠٩٢٬٦٤٤٬٦٤٣ذمم العمالء

١٬١٢٨٬٢١١١٬٤٤٩٬٣٩٧شيكات برسم التحصيل 

٣٬٨٣٠٬٢٢٠٤٬٠٩٤٬٠٤٠
) ٢٬١٤٣٬٥٤٥() ٢٬١٠٨٬٥٩٧(خسائر ائتمانية متوقعة مخصص 

١٬٧٢١٬٦٢٣١٬٩٥٠٬٤٩٥

أذار٣١أشهر المنتهية في  الثالثةخالل فترة  المتوقعةةالخسائر االئتمانيفيما یلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص  
: ٢٠٢١كانون األول  ٣١في ةالمنتهيوالسنة٢٠٢٢

أذار٣١
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢٬١٤٣٬٥٤٥١٬٩٨١٬٤٤١السنة/ الفترةرصيد بدایة 

١٨٬٧٨٥٩٤٬٧٣٧السنة /الفترةإضافات خالل 
٦٧٬٣٦٧) ٥٣٬٧٣٣(فروقات عملة 
٢٬١٠٨٬٥٩٧٢٬١٤٣٬٥٤٥نة الس /ةالفتر رصيد نهایة 

أرصدة لدى البنوك نقد و .٤

من اآلتي: ٢٠٢١و٢٠٢٢أذار ٣١كما فيوأرصدة لدى البنوكألغراض قائمة التدفقات النقدیة، یتألف النقد 

أذار٣١
٢٠٢٢

أذار٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

٢٧٬٩٨١١٥٬٠٣٥نقد في الصندوق  
١٬٢٣١٬١٠٦١٬٨٢٥٬٩٥١نوكحسابات جاریة لدى الب

١٬٢٥٩٬٠٨٧١٬٨٤٠٬٩٨٦
) ١٩٥٬٥٥٥() ٨٠٬٠٠٠(*نقد مقيد السحب

١٬١٧٩٬٠٨٧١٬٦٤٥٬٤٣١النقد والنقد المعادل

. عقود عمالت آجلةیمثل النقد مقيد السحب تأمينات نقدیة لدى البنوك كضمان مقابل *

جباري اإلحتياطي اال.٥

.مرحليةالمالية هذه القوائم إناطي اإلجباري حيث حتياالباقتطاعالشركةلم تقم 
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األجل ةطویلضو قر .٦

أذار٣١
٢٠٢٢

كانون األول  ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي أمریكي دوالر 
١٬٠٨٦٬٨٦٧١٬٢٤٩٬٤٧١طویل األجل ضو قر 

١٬١٩٤٬٩٦٩٨١٠٬٦٦٠تستحق خالل عام  طویلة األجلأقساط قروض
٢٬٢٨١٬٨٣٦٢٬٠٦٠٬١٣١

هذه یستحق على  ها التشغيلية واالستثماریة.طتعت الشركة خالل األعوام السابقة عدة قروض طویلة األجل بهدف تمویل أنش وق
. تم منح بعض هذه القروض بكفالة الشركة األم والبعض األخر من خالل رهن آالت  ٪٤القروض فوائد سنویة متغيرة بحد أدنى

ة فلسطين.ومعدات، وكذلك رهن أسهم مدرجة في بورص

ضریبة الدخلمخصص .٧

مخصص لتي تمت على رصيدفيما یلي ملخص الحركة ا.تخضع الشركة لقانون ضریبة الدخل الساري المفعول في فلسطين
: ٢٠٢١كانون األول ٣١المنتهية في والسنة٢٠٢٢أذار ٣١أشهر المنتهية في الثالثةخالل فترة ضریبة الدخل

أذار٣١
٢٠٢٢

األول  كانون ٣١
٢٠٢١

والر أمریكي دوالر أمریكي د
٩٤٬٢٣٥٤٥٬١٣٢السنة /فترةبدایة الرصيد

٣٠٬٩٦٧١٢٣٬٨٣٩السنة /الفترةإضافات خالل
) ٢٬٦٠١() ٨٬٧٦٦(خصم على دفعات مقدمة 

) ٧٥٬٣٥٧() ١٢٣٬٧٦١(السنة /دفعات خالل الفترة
١٧٬١٤١٣٬٢٢٢فروقات عملة

٩٬٨١٦٩٤٬٢٣٥

: المرحلية المختصرةلي تفاصيل مصروف ضریبة الدخل الظاهر في قائمة الدخلفيما ی

آذار٣١
٢٠٢٢

آذار٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٣٠٬٩٦٧٣٤٬٨٢١مصروف ضریبة الدخل 

) ٢٬٥٦٨() ٨٬٧٦٦(خصم على سلفيات ضریبية مدفوعة مقدماً 
٢٢٬٢٠١٣٢٬٢٥٣

الضریبية  ات  ر اإلقرا. قامت الشركة بتقدیم  ٢٠١٧نهائية مع دائرة ضریبة الدخل عن نتائج أعمالها لعام  الى مخالصةتوصلت الشركة
، ویتابع المستشار الضریبي للشركة إجراء التسویات النهائية مع الدوائر الضریبية. ٢٠٢١حتى ٢٠١٨األعوام عن 
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اإلیرادات من العقود مع العمالء.٨

آذار٣١
٢٠٢٢

آذار٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي دوالر أمریكي 
٢٬٠٠٦٬٢٩٨١٬٥٧٦٬٧٨٦وروالت أثاث علب وصفائح كرتون 

٢٦٬٦٨٦١٥٬٩٣٨أخرى 
٢٬٠٣٢٬٩٨٤١٬٥٩٢٬٧٢٤

) ٣٧٬٢٤٢() ٣٥٬٨١١(مرتجعات وخصم على المبيعات  
١٬٩٩٧٬١٧٣١٬٥٥٥٬٤٨٢

. اإلیرادات في فلسطينالزمن كما تتحقق جميع یتم تحقق اإلیرادات عند نقطة معينة من 

معامالت مع جهات ذات عالقة  .٩

یمثل هذا البند األرصدة والمعامالت مع الجهات ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة  
بها التأثير  القدرة على  لهم  أو  عليها  یسيطرون  شركات  وأیة  اعتما. العليا  والش یتم  سياسات األسعار  باألرصدة د  المتعلقة  روط 
. والمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الشركة

كانون  ٣١و٢٠٢٢أذار٣١تشمل قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة األرصدة التالية مع الجهات ذات العالقة كما في  
: ٢٠٢١األول 

طبيعة 
أذار ٣١

٢٠٢٢
كانون  ٣١

٢٠٢١األول 
دوالر أمریكي دوالر أمریكي قة العال

٢٥٬٨٤٦٥٨٬٨٠٧شركات شقيقة ذمم مدینة

٣٣٬٢٥١٥٩٬٧٦٠شركات شقيقة دائنةذمم 

: ٢٠٢١و٢٠٢٢أذار ٣١كما في عالقةالجهات ذات الالمعامالت التالية مع المرحلية المختصرةتشمل قائمة الدخل

أذار ٣١
٢٠٢٢

أذار ٣١
٢٠٢١

دوالر أمریكي ر أمریكي دوال
٨٦٬٢١٢١٣٣٬٩٢١شركات شقيقة مبيعات 

٥٤٬٤٢٣٥٥٬٧٩٩شركات شقيقة مشتریات 
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القيمة العادلة .١٠

قياس القيمة العادلة 
: ٢٠٢٢أذار ٣١كما في والمطلوباتیوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات

قيمة العادلة باستخدام قياس ال

المجموع القياس تاریخ 

أسعار التداول  
مالية  في اسواق 

نشطة 
(المستوى األول) 

معطيات جوهریة  
یمكن مالحظتها 
(المستوى الثاني) 

معطيات جوهریة  
ال یمكن  
مالحظتها 

(المستوى الثالث) 
دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي أمریكي دوالر  

بالقيمة یتم قياسهاودات ماليةموج
:العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من  
األخرى  الدخل الشاملبنود خالل

--٢٠٢٢٨٦٨٬٥١٥٨٦٨٬٥١٥أذار ٣١مدرجة-
مالية بالقيمة العادلة:مطلوبات

-٢٠٬٦٩٠-٢٠٢٢٢٠٬٦٩٠أذار ٣١عقود عملة آجلة 

. إجراء تحویالت ألدوات مالية بين المستویين األول والثاني كما لم یتم إجراء أیة تحویالت من وإلى المستوى الثالث فترةتم خالل اللم ی

: ٢٠٢١كانون األول ٣١كما في والمطلوباتیوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات

خدام قياس القيمة العادلة باست

المجموع القياس تاریخ 

أسعار التداول  
مالية  في اسواق 

نشطة 
(المستوى األول) 

معطيات جوهریة  
یمكن مالحظتها 
(المستوى الثاني) 

معطيات جوهریة  
ال یمكن  
مالحظتها 

(المستوى الثالث) 
دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي دوالر أمریكي 

بالقيمة اسهایتم قي موجودات مالية
:العادلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من  
الدخل الشاملبنود خالل 

--٢٠٢١٨٤٤٬٥٦٢٨٤٤٬٥٦٢كانون األول ٣١مدرجة-األخرى 
مالية بالقيمة العادلة:  مطلوبات

-٤٦٬٩٤٥-٢٠٢١٤٦٬٩٤٥كانون األول ٣١عقود عملة آجلة 

. إجراء تحویالت ألدوات مالية بين المستویين األول والثاني كما لم یتم إجراء أیة تحویالت من وإلى المستوى الثالثالسنةم خالل لم یت 

التزامات محتملة .١١

للشركة ، وفي رأي المستشار القانوني  دوالر أمریكي١٣٨٬٢٩٦بمبلغ  كمدعى عليها في عدة قضایا مقامة ضدها  الشركة تظهر  
هذه الق إدارة  أن  تعتقد  سليم،  قانوني  أساس  كما انها ال تستند إلى أي  كبيرة،  تتضمن مبالغات  وبناًء على كتاب  الشركة ضایا 

أیة التزامات جوهریة باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهتها. الشركةالمستشار القانوني بأنه لن یترتب على 

دوالر أمریكي.  ١٠٬٠٠٠قامت الشركة بإصدار كفالة بنكية لصالح بورصة فلسطين بمبلغ 


