
 

  نشرة إصدار 
ً
 ضاه الصادرة بمقتواألنظمة لتعليمات وا 2004( لسنة 12لقانون األوراق املالية رقم )أسهم وفقا

 

 

 الشركة الوطنية لصناعة االملنيوم والبروفيالت م.ع.م )نابكو(

الشركة الوطنية لصناعة االملنيوم والبروفيالت م.ع.م )نابكو( 

اقب الشركات في  املسجلة في سجل الشركات املساهمة لدى مر

 ( 562600346وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية تحت الرقم )

 اسم الشركة

 نوع االكتتاب اكتتاب ثانوي عام

 الشركة املدفوعمال  رأس دينار أردنيمليون  ثمانية 8,000,000 

 نوع األسهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العام أسهم عادية متساوية في الحقوق والواجبات دون تمييز بينها.

 عدد األسهم املطروحة لالكتتاب الثانوي العام ثالثة ماليين سهم3,000,000 

 القيمة اإلسمية للسهم الواحد واحد دينار اردني

 عالوة االصدار ال يوجد

 واحد دينار اردني
 اليها عالوة االصدار/سعر 

ً
القيمة اإلسمية للسهم الواحد مضافا

 اإلصدار

 ثالثة ماليين دينار أردني3,000,000 
 قيمة األسهم املصدرة

 )"القيمة اإلجمالية لألسهم املصدرة"(

 رقم اإليداع لدى هيئة سوق رأس املال الفلسطينية 2021/ص/1

 النشرةنفاذ ريخ تا 26/10/2021

PCMA/DIWAN/19396/2021 بموجب قرار الهيئة رقم 

 باتاريخ بدء اإلكتت 10/11/2021

 شركة الوساطة لألوراق املالية  :مدير اإلصدار

 الهيئة-الفلسطينية  مرخصة من هيئة سوق رأس املال

 ومملوكة بالكامل لبنك فلسطين م.ع,م

 ، محامون شحادة مكتب عزيز وفؤاد ورجااملستشار القانوني لإلصدار: 
 

 

 

 

جب األخذ بعين االعتبار كافة العوامل االستثمارية واملخاطر املدرجة في هذه النشرة وأي عوامل أخرى تتعلق باالستثمار في ي

 األوراق املالية بشكل عام
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 ومصطلحات تعريفات .1

الشركة للكلمات والعبارات التالية املعاني املخصصة لها أدناه، وذلك لغايات هذه النشرة املتعلقة برفع رأس مال يكون 

 .لإلكتتاب الثانوي العامطرح أسهم املكتتب به واملدفوع عن طريق  ،)والبروفيالت )نابكوالوطنية لصناعة االملنيوم 

 التعريف املصطلح

 الشركة

 نابكو /الشركة/املصدرة

  وصفتها القانونية

مسجلة لدى وزارة اإلقتصاد الوطني  ،)نابكوالوطنية لصناعة االملنيوم والبروفيالت ) الشركة

 .(562600346تحت الرقم ) محدودةالفلسطينية كشركة مساهمة عامة 

 .ينار أردنيد (8,000,000)دفوع املكتتب به و امل ل الشركةرأس ما يبلغ

 عنوان الشركة:

 مفترق قوصين –بيت ايبا 

 فلسطين  -نابلس 

 

 هيئة سوق رأس املال الفلسطينية. الهيئة

 .بورصة فلسطين البورصة/ملالياالسوق 

 قانون األوراق املالية
واملعمول به في فلسطين، والتعليمات واألنظمة  2004لسنة  (12)قانون األوراق املالية رقم 

 الصادرة باإلستناد إليه وأي تعديالت تطرأ عليه و/أو أي قانون آخر يحل محله من وقت آلخر.

تعليمات إصدار األوراق 

 املالية

 
ً
تعليمات إصدار األوراق املالية الصادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس املال الفلسطينية إستنادا

 .2004( لسنة 12( من قانون األوراق املالية رقم )23ألحكام املادة )

 قانون الشركات
وتعديالته واملعمول به في فلسطين، و/أو أي قانون آخر يحل  1964لسنة  (12الشركات رقم )قانون 

 محله من وقت آلخر.

 نشرة اإلصدار
نشرة خطية تعتمدها الهيئة يعرض من خاللها املصدر أوراقا مالية لالكتتاب، وتودع النشرة لدى 

 ار االستثمار.الهيئة، وتحتوي افصاحا كامال عن املعلومات التي تمكن املستثمر من اتخاذ قر 

 مدير اإلصدار

الشخص اإلعتباري املرخص من الهيئة الذي يمارس مهام إدارة إصدارات األوراق املالية و/أو 

 عن 
ً
لألوراق املالية الوساطة شركة ، وألغراض هذه النشرة ستقوم ةاملصدر الشركة تسويقها نيابة

 بمهام مدير اإلصدار.

 اإلدراج
تسجيل األوراق املالية الخاصة بالشركة في البورصة بهدف التداول، وإجراء عمليات تسوية عقود 

 .مركز االيداع والتحويل لدى البورصةالبيع والشراء ونقل ملكيتها من خالل 

 االكتتاب الثانوي العام  االكتتاب

 االكتتاب الثانوي العام
ملساهمي الشركة عند رفع رأس املال بالقيمة االسمية أو بعالوة لالكتتاب العام  املالية طرح األوراق

 إصدار على املساهمين املسجلين في سجالت مركز االيداع والتحويل.
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 أحد فترات االكتتاب وفق التعريف والشروط واملحددات الواردة في النشرة. فترة االكتتاب

 فترة االكتتاب 
وينتهي   2021\11\ 10املوافق ربعاءاال  فترة االكتتاب الثانوي العام التي تبدأ اعتبارا من صباح يوم  

 2021\12\ 9 املوافقالخميس مساء يوم 

 طلب االكتتاب
هو النموذج املعد والذي يقوم املستثمر/املكتتب بتعبئته عند رغبته بشراء األسهم عند عملية 

 االكتتاب.

 املصدرةاألسهم 

( بموجب قرار الهيئة العامة 3,000,000هي األسهم املصدرة بموجب هذه النشرة والبالغ عددها )

 على توصية مجلس إدارة الشركة في اجتماع الهيئة العامة غير العادي املنعقد 
ً
غير العادية بناءا

والتفويضات ذات العالقة وموافقة هيئة سوق راس املال الفلسطينية بقرارها  24/08/2021بتاريخ 

 25/10/2021املؤرخ في  PCMA/DIWAN/19396/2021رقم 

 شركة تابعة
ألغراض هذه النشرة، هي الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أخرى )الشركة األم/الشركة املصدرة( 

 رأسمالها، بحيث تتحكم في تكوين مجلس إدارتها. نصفيزيد على و/أو تكون مملوكة لها بما 

 شركة حليفة / شركة زميلة

 عليها من قبل 
ً
ألغراض هذه النشرة، هي الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو يكون مسيطرا

-20شركة ما، أو تشترك مع شركة أخرى كونهما مسيطر عليهما من قبل شركة أخرى بنسبة تتراوح )

 أن يصدر عن الشركة ميزانية موحدة. %( من أسهمها دون 50

 القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات سارية املفعول في فلسطين. ةالتشريعات النافذ

 يوم عمل
يعني أي يوم عمل من أيام األسبوع )ما عدا الجمعة والسبت والعطل الرسمية( تزاول فيه البنوك 

 التجارية أعمالها املعتادة في فلسطين.
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 اإلصدار نشرة بيانات ملخص 2

 املصدرةإسم الشركة 

 
 الشركة الوطنية لصناعة االملنيوم والبروفيالت م.ع.م )نابكو(

 وساطة لألوراق املاليةالشركة  مدير اإلصدار

و املدفوع رأس املال املصرح به 

 حاليا
 .أردني( مليون دينار 8املكتتب به واملدفوع ) الشركة يبلغ راس مال

 اكتتاب ثانوي عام اإلصدارنوع 

املطروحة  املصدرةنوع األسهم 

 لالكتتاب الثانوي العام
 .أسهم عادية متساوية في الحقوق والواجبات دون تمييز بينها

املطروحة  املصدرةعدد األسهم 

 الثانوي العام لالكتتاب
 مليون سهم 3

 واليوجد عالوة إصدار. دينار أردني واحد سعر اإلصدار

 مليون دينار 3 اإلجمالية لإلصدارالقيمة 

 غايات ونشاطات الشركة

 أوال: الغايات الرئيسية:

 صناعة وتصنيع وطلي وترسيب ودهان األملنيوم وما يتبع و/أو ما يلزم لها. -1

 .اإلتجار باملواد الخام واملنتجة والالزمة لهذه الصناعة -2

 ثانيا: الغايات الفرعية:

الطاقة بما فيها الطاقة املتجددة والشمسية العمل واالستثمار في مجاالت  -1

 .وغيرها، وتطوير مجال البحوث واألعمال املتعلقة بها

تصميم مشاريع الطاقة على اختالف انواعها وتنفيذها وتركيبها وتقديم كافة  -2

  .الخدمات االستشارية املتعلقة فيها

ع الطاقة تصميم وتنفيذ املشاريع الصناعية واالستثمار فيها بما يخدم مشاري -3

 .املتجددة وغايات الشركة

 

 الغاية من االصدار

نتيجة الزدياد حجم الطلب في السوق املحلي وبعض األسواق الخارجية على 

منتجات الشركة، وكون الطاقة اإلنتاجية لخطوط اإلنتاج الحالية للشركة يتم 

استغاللها بالحد األقص ى، قامت الشركة بإعداد خطة لالستفادة من الفرص 

 املتاحة ورفع طاقتها االنتاجية وتحقيق عوائد إضافية.

التالية املشاريع الشركة لإلنطالق نحو مضاعفة أرباحها تبنت اإلدارة  ضمن خطة

 وهي:تمويل اضافي والتي من أجل تنفيذها ال بد من توفر 
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خط سحب جديد وفقا ألعلى املواصفات العاملية وذلك  وتركيبشراء  .1

 اجية.تبهدف مضاعفة الطاقة االن

شراء وتركيب خط دهان جديد لزيادة حجم االنتاج وتحسين جودة  .2

 املنتجات.

 مباني جديدة الستيعاب الخطوط االنتاجية الجديدة.توفير  .3

 .التسهيالت البنكيةاالعتماد على  تقليل .4

 

وعليه قررت الشركة زيادة رأس مالها بقيمة ثالثة ماليين دينار أردني من أجل  

 املساهمة في تمويل الخطة التطويرية للشركة.

الشركة فور االنتهاء من تركيب الخطوط االنتاجية فان و هنا البد من اإلشارة أنه و  

نسب نمو قياسية في مختلف األسواق نظرا ملضاعفة  من املتوقع أن تحقق

ضمان خدمة زبائن و الطاقة االنتاجية واالستفادة من سرعة تلبية الطلبيات 

 الشركة على أكمل وجه.

 

افقة على اإلصدار  املو

 الذي هامجلس إدارة الشركة في إجتماع توصية ناًء علىت الهيئة العامة غير العادية بقرر 

دينار  1مليون سهم بسعر إصدار مقداره  3رإصدااملوافقة على  24/08/2021بتاريخ انعقد 

 .وطرحها لالكتتاب الثانوي العامللسهم الواحد  أردني
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 هــامبيــان 

 املستثمرين/املكتتبينلألهمية يرجى قراءة هذا البيان بتمعن من قبل 

املستثمرين/املكتتبين إن الهدف الرئيس ي من إعداد هذه النشـرة هو تقديم جميع املعلومات التي تساعـد 

 .املطروحة لالكتتاب الثانوي العام املصدرةعلى إتخاذ القـرار املناسب بشأن اإلستثمار في األسهم 

 

تتحمل الشركة املصدرة كامل املسؤولية فيما يتعلـق باملعلومات الواردة في هذه النشـرة، وتؤكد عدم وجود 

 للة.معلومات أخرى يؤدي حذفها إلى جعل املعلومات مض

 

أن يتفحص ويدرس بعنايـة ودقة نشرة اإلصدار هذه ليقرر فيما إذا كان من مستثمر/مكتتب  كل على

 بعين اإلعتبار كل الحقائق املبينة في ضوء أوضاعـه في هذه األسهم،  يكتتب/املناسـب أن يستثمر
ً
آخذا

 الخاصة.

 

ال يحق ألي شخص أو مستشار مالي أن يدلي بأي معلومات خالف ما ورد في هذه النشرة، وإذا تم ذلك فإن 

 يعتمد عليها كونها غير موثقة من قبل الشركة املصدرة. أال هذه املعلومات يجب 

 

اإلعتماد على أي شخص آخر لتأكيد صحة ودقة  أنه ال يجوز  كل شخص حصل على هذه النشرةيقر 

في هذه األسهم اإلعتماد على نفسه  االكتتاب/الذي ينوي اإلستثمارالشخص املعلومات، بل يجب على 

 للتأكد من املالءة املالية للشركة املصدرة.

 

ت أو ال تتحمـل هيئة سوق رأس املال الفلسطينية أي مسؤولية لعدم تضمين نشرة اإلصدار أي معلوما

بيانات ضرورية وهامـة، أو تضمينها معلومـات أو بيانات غير صحيحة أو غير دقيقـة، وإنما يكون ذلك من 

 وفقا للمعلومات والبيانات املقدمة من الشركة املصدرة. مسؤولية الجهة التي تعدها
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 املصدرة واألسهم املصدرة الشركة عن وماتمع 3

 املصدرة الشركة إسم 3.1

 لصناعة االملنيوم والبروفيالت )نابكو(الشركة الوطنية 

 09/302021/ بتاريخ كما عضو كل وملكية املصدرة الشركة إدارة مجلس أعضاء 3.2

#  

 عضو مجلس اإلدارة

 

 املنصب

 

 عدد األسهم 

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار أيبك يمثلها علي محمد علي  1

  العقاد

 5,676,767 رئيس مجلس اإلدارة

 

نائب رئيس مجلس  عبد الغني محمد عنبتاوي سامي  2

 اإلدارة

8,764 

 11,594 عضو مجلس إدارة حسين عبد هللا حسين ربايعه 3

 6,956 عضو مجلس إدارة ريما هاني توفيق عرفات 4

 0 عضو مجلس إدارة  نادر حمد محمد حواري  5

 6,956 عضو مجلس إدارة عبد الفتاح خالد عبد الفتاح أبو شكر 6

فواز محمود يعقوب شركة أسواق للمحافظ االستثمارية يمثلها  7

 نجار

 884,065 عضو مجلس إدارة

 

 6,956 عضو مجلس إدارة مازن راسخ علي إبراهيم حسني 8

 0 عضو مجلس إدارة سامر مريس اياس قريطم 9

 

 نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة -السيد علي عقاد

مدير الشركات التابعة في مجموعة فرسان، كما يشغل منصب رئيس  السيد علي العقاد 

مجلس إدارة الشركة الوطنية لألملنيوم ) نابكو ( و مستشار ملجلس ادارة الشركة العربية 

 .)الفلسطينية لالستثمار ) ايبك

 منصب نائب رئيس مجلس أدارة أكاديمية ساندز و مدير شركة ي 
ً
شغل السيد علي أيضا

 عات الغذائية و شركة جابع انفيرزيونس انبيولوريز .سنيورة للصنا

قبل ذلك كان السيد علي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ايبك والذي و  

كان دوره بمثابة الرقابة على عمليات الشركات التابعة واملسؤول عن أداء الرؤساء التنفيذيين 

 .وعن عملية تطوير االستراتيجيات وتنفيذها

خالل عمله مع مجموعة ايبك مثل املجموعة في مجالس مختلفة وشغل العديد من املناصب التنفيذية كمدير عام و  منو  

. 18مدير تنفيذي و رئيس مجلس إدارة للعديد من الشركات التابعة خالل فترة عمله و البالغة 
ً
 عاما

جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية، ودرجة  اصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية املرتبة األولى منح 

 املاجستير إلدارة االعمال بامتياز من كلية لندن لألعمال.

 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة -السيد سامي عنبتاوي 

 .فلسطين –لصيدلي سامي عبد الغني محمد عنبتاوي من مواليد مدينة نابلس ا 

 من جامعة القاهرة. 1981اصل على شهادة البكالوريوس في الصيدلة عام ح 
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 .1947احب صيدلية الرازي، والتي أسسها " املرحوم عبد الغني عنبتاوي" سنة ص 

 

 عضو مجلس إدارة-د. حسين األعرج

 .1989في بريطانيا سنة Glasgowحاصل على شهادة الدكتوراه في اإلدارة من جامعة   

 .1981في أمريكا سنة  Roosevelt ن جامعةماصل على شهادة املاجستير في اإلدارة العامة ح 

 .1976اصل على شهادة البكالوريوس في اإلدارة العامة من الجامعة األردنية بعمان سنة ح 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة لألبداع والتميز في فلسطين.ي 
ً
 شغل حاليا

 نائب رئيس مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم االنحياز والدول النامية ك 
ً
 (NAM S&T)ما يشغل ايضا

 ارك في عشرات املؤتمرات والندوات وحلقات الدراسة على املستوى املحلي واإلقليمي والدولي.ش 

 ه دراسات في مجالس اإلدارة العامة، والحكم املحلي، والالمركزية، والتنمية.ل 

 الشركات الفلسطينية.و ضو في العديد من مجالس األمناء ومجالس اإلدارة لعدد من الجامعات والصناديق والنقابات ع 

 ناصب سابقة:م 

 منصب وزير الحكم املحلي ✓
ً
 2019-2015من العام  شغل سابقا

 .2015-2010رئيس ديوان الرئاسة الفلسطيني من  ✓

 لديوان املوظفين العام حتى عام  ✓
ً
 .2010رئيسا

 .2009-2007محافظ ملحافظة الخليل من  ✓

 .2007-2006من  CHFمستشار لشؤون الحكم املحلي والالمركزية في الـ  ✓

 ملجلس بلدية نابلس من  ✓
ً
 .2005-2004رئيسا

 .2004أشرف على تنفيذ أول انتخابات للبلديات في عهد السلطة الوطنية لعام  ✓

 لوزارة الحكم املحلي حتى عام من  ✓
ً
 .2006-1994وكيال

 .1994-1993اللجان الفنية من  -بيت الشرق  -رئيس طاقم العمل والتشغيل ✓

 .2006-2000العليا لالنتخابات املحلية من أمين عام اللجنة  ✓

 .1978-1976موظف إداري في الجمعية العلمية امللكية، عمان، األردن من ✓

 لإلدارة العامة في جامعة النجاح وجامعة القدس املفتوحة والجامعة العربية األمريكية من  ✓
ً
 .1994-1981محاضرا

 عضو مجلس إدارة-م. ريما عرفات

  1986لبكالوريوس في الهندسة املعمارية عامااصلة على شهادة ح 

 رأست العديد من املناصب والتي كان منها:ت 

 (.ARABESCشريك ومدير عام املكتب الهندس ي االستشاري ) ✓

 .2017عضو مجلس بلدية نابلس منذ أيار عام  ✓

ر رئيس مجلس إدارة مجلس الخــدمــات املشــــــــــــترك إلدارة النفــايــات الصــــــــــــلبــة في محــافظــة نــابلس منــذ أيــا ✓

2017. 

 (.2015-2012عضو مجلس بلدي نابلس ) ✓

 (.2016-2013رام هلل ) -( Business Women Forumعضو مجلس إدارة منتدى سيدات األعمال ) ✓

 (.2016-2010رام هلل منذ أيلول ) -مجلس اإلسكان الفلسطيني  عضو مجلس إدارة ✓

 .2010نابلس منذ عام  –عضو مجلس إدارة نادي املدينة  ✓

 .2015 - 2008إدارية في نقابة املهندسين فرع محافظة نابلس من عضو هيئة  ✓
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 .2020حتى عام  2012نابلس منذ عام  –عضو هيئة إدارية لجمعية إسكان املهندسين التعاونية  ✓

 .2008نابلس منذ عام  –عضو اللجنة االستشارية لجمعية رواد املستقبل   ✓

 ستثمار التجاري و السياحي م.خ.ح .شريك و عضو مجلس إدارة شركة بردجز للتسويق و اال  ✓

 عضو مجلس إدارة-د. عبد الفتاح أبو الشكر

، وعلى 1980اصــــــــــــل على درجة الدكتوراه في التنمية االقتصــــــــــــادية من جامعة فيليبس بأملانيا )الغربية( عام ح 

 .1976درجة املاجستير في العلوم السياسية والقانون الدولي والتاريخ الحديث من نفس الجامعة عام 

 على درجة البكالوريوس في االقتصــــــــاد والتجارة من الجامعة األردنية في عمان عام   
ً
وعلى  1972وحاصــــــــل ايضــــــــا

 .1994درجة األستاذية في االقتصاد من جامعة النجاح عام 

 أستاذا غير متفرغ في جامعة النجاح الوطنية وجامعة الخليل لطلبة املاجستير.ي 
ً
 عمل حاليا

 .2007يئة سوق رأس املال الفلسطيني في رام هللا منذ عام ضو مجلس إدارة هع 

 .1998ضو مجلس أمناء جامعة القدس املفتوحة منذ عام ع 

 ثناء عمله ترأس العديد من املناصب اإلدارية:ا 

 .2015-1981لالقتصاد في جامعة النجاح الوطنية من عام  عمل أستاذا ✓

 (.1992-1984لنجاح الوطنية من عام )عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة ا ✓

 (.1998-1994مدير مركز الدراسات واالستشارات والخدمات الفنية في جامعة النجاح الوطنية من عام )  ✓

 تقلد منصب رئيس قسم االقتصاد في جامعة النجاح الوطنية عدة مرات ومنسق لبرنامج املاجستير في إدارة السياسات االقتصادية. ✓

 لال ✓
ً
 لدائرة ضمان الجودة في الجامعة العربية املفتوحة في الكويت من )عمل أستاذا

ً
 (.2005-2003قتصاد ومديرا

 ( والتي أصبحت فيما بعد جمعية االقتصاديين الفلسطينيين.1993-1991رئيس جمعية االقتصاديين العرب في القدس من عام ) ✓

 لبرنامج األمم املتحدة االقتصـــــادي في القدس، ومؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  ✓
ً
 اقتصـــــاديا

ً
باإلضـــــافة إلى ذلك عمل مســـــتشـــــارا

 ILO)األونكتاد( في جنيف، واللجنة االقتصــــــادية واالجتماعية لألمم املتحدة لغرب أســــــيا )إســــــكوا( في عمان، ومنظمة العمل الدولية 

  .GIZواملؤسسة األملانية

 كان أحد أعضاء الوفد الفلسطيني للمفاوضات االقتصادية مع إسرائيل في باريس.   ✓

ألبحاثه املتميزة عن االقتصــــاد الفلســــطيني  1989الحميد شــــومان في االقتصــــاد للعلماء العرب الشــــبان عام  حصــــل على جائزة عبد ✓

 وسوق العمل.

 و من املؤسسين له .   ERFفي القاهرة  عضو زميل باحث مدى الحياة في منتدى البحوث االقتصادية  ✓

شــــــــــــارك مع الدائرة االقتصــــــــــــادية ملنظمة التحرير مع فريق أ.د يوســــــــــــف الصــــــــــــايغ في أعداد خطة التنمية االقتصــــــــــــادية لألرا ــــــــــــ ي   ✓

 في أعداد خطة التنمية االقتصادية لألرا  ي الفلسطينية ملنظمة )األونكتاد( عام 1993الفلسطينية عام 
ً
 . 1990، و شارك ايضا

 علميا منشورا وشارك في عشرات املؤتمرات العلمية. 48له  ✓
ً
 مؤلفا

 في الخليل. 1949ولد في الخليل عام  
ً
 ودرس في مدارسها و هو مقيم حاليا

 عضو مجلس إدارة -د. مازن الراسخ

لكهربائية ا( وشهادة البكالوريوس في الهندسة 1980اصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة اإللكترونية )ح 

 ( من جامعة كارديف، اململكة املتحدة.1975وااللكترونية )

 .(1991-1984نابلس ) –جامعة النجاح الوطنية  -ميد كلية الهندسة ع 

 .(2017-1995جامعة النجاح الوطنية ) -قسم الهندسة الكهربائية  -ستاذ مشارك أ 

 .1982منذ عام   ( CEng) ضو املجلس البريطاني للهندسةع 

 املنطقة الشرقية الصناعية. -مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصانع التنك املحدودة / نابلس  ئيسر  

 ئيس مجلس إدارة شركة ڤيجا الكترك .ر  
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 .رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا البالستيك املحدودة / نابلس / املنطقة الشرقية الصناعية  

 

 عضو مجلس إدارة -السيد فواز النجار

منصب مدير املحفظة اإلستثمارية لشركة أسواق اإلستثمارية وهي الذراع  2016يشغل السيد فّواز منذ العام 

اإلستثماري لصندوق اإلستثمار الفلسطيني والتي تدير أهم اإلستثمارات الفلسطينية تحت مظلة صندوق 

 عن 
ً
شركات صندوق اإلستثمار مثل شركة اإلستثمار ، وقد شغل عضوية مجالس اإلدارة في عدد من الشركات ممثال

فنادق جراند بارك وشركة الفنادق العربية التي تملك فندق ميلينيوم، وشركة فلسطين لإلستثمار السياحي التي 

" في مدينة بيت لحم .  
ً
 تدير فندق قصر جاسر "إنتركونتنال سابقا

ظة اإلستثمارية في شركة َعمار بيل إنضمامه لشركة أسواق شغل السيد فّواز النجار منصب مدير املحفق   

العقارية ذراع التطوير العقاري والسياحي لصندوق اإلستثمار الفلسطيني والتي قامت بتطوير العديد من املشاريع العقارية الرائدة في 

 فلسطين وأهمها ضاحية الريحان.

الكندية في اململكة العربية   SNC Lavalinما عمل السيد فواز قبل إنضمامه لشركات صندوق اإلستثمار الفلسطيني لدى شركة ك 

 السعودية والتي كانت تشرف على تطوير حقول النفط والغاز لشركة أرامكو السعودية.

  .حمل السيد فواز النجار شهادة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة بيرزيت وبكالوريس املحاسبة من نفس الجامعةي 

 عضو مجلس إدارة  -السيد سامر قريطم

 اصل على بكالوريوس في الهندسة االلكترونية من جامعة سافانا، الواليات املتحدة األمريكية.ح 

غل العديد من املناصب في شركة التوريدات والخدمات الطبية وهي احدى شركات مجموعة أيبك حتى أصبح ش 

مجاالت املبيعات والتسويق،  كما وشارك قريطم في دورات تدريبية محلية وعاملية مركزة في املدير العام للشركة،

وحلقات التدريب التقني واإلداري، مما اتاحت له تكوين خبراته األولى في مجال األدوية واملستهلكات الطبية، 

واملختبرات واملعدات الطبية، والسلع االستهالكية و اشرف على دورات تدريبية محلية و عاملية في مجال املبيعات و 

 ى العديد من املناصب منها:التسويق و اإلدارة، تول

 املدير التنفيذي شركة التوريدات للخدمات الطبية فلسطين، و شركة تليد في األردن، و شركة تليد في العراق. ✓

 .1997فلسطين عام  -مهندس في الطب الحيوي، في شركة التوريدات والخدمات الطبية  ✓

 .2003فلسطين عام  -شركة التوريدات والخدمات الطبيةمدير املبيعات والتسويق في قسم املعدات الطبية واملخبرية  ✓

 .2005فلسطين عام  -مدير مبيعات شركة التوريدات والخدمات الطبية  ✓

 .2007فلسطين منذ عام  -مدير عام شركة التوريدات والخدمات الطبية ✓

 شاطات اخرى ن 

 .عضو سابق في مجلس إدارة الغرفة التجارية األميركية الفلسطينية ✓

✓  
ً
 .منصب نائب رئيس اتحاد موردي األدوية والتجهيزات الطبية الفلسطينية شغل سابقا

 .عضو سابق في مجلس إدارة نادي هالل القدس ✓

 السيد نادر حواري، عضو مجلس إدارة

السيد نادر حواري منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون عمليات الشركة القابضة وتطوير األعمال في  لغشي 

 رئيس مجلس إدارة في الشركة العربية الفلسطينية ملراكز التسوق 2014أيبك منذ مطلع عام 
ً
، وهو أيضا

)برافو(، وعضو مجلس إدارة شركة التوريدات الطبية، وعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم 

ضافة إلى كونه والبروفيالت )نابكو( ، وعضو مجلس إدارة منتدب في شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج، إ

أحدى كبرى الشركات الخدماتية والتسويقية التي  -الرئيس التنفيذي لشركة تليد الخليجية للخدمات التجارية 

 تعمل تحت مظلة شركة العقاد لالستثمار في السعودية، وأحدى الشركات املساهمة في أيبك.
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ي فلسطين من خالل العمل عن قرب مع املدراء العامين ندرج ضمن مهام السيد حواري تطوير أعمال أيبك وشركاتها التابعة فت 

والرؤساء التنفيذيين لهذه لشركات لتطوير وتحديد فرص النمو في أعمالها. كما أنه يعمل على البحث عن واستقطاب فرص 

 استثمارية جديدة أليبك في فلسطين والعالم العربي.

دارة في بريطانيا وفرنسا في مجاالت االستراتيجية، والقيادة، واالدارة لتحق السيد حواري بعدة دورات تدريبية في أهم مدارس اال ا 

 عن بعد، وفن التفاوض وغيرها.

 حمل السيد حواري درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة بيرزيت، فلسطين.ي 
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 العليا للشركة التنفيذيةاإلدارة    3.3

 "( لنابكو كما بتاريخ هذه النشرة:اإلدارةيبين الجدول التالي اإلدارة التنفيذية العليا )"

 املوقع الوظيفي اإلسم

 الرئيس التنفيذي م. عنان عنبتاوي 

 املدير املالي هيثم حامد

 مدير املبيعات والتسويق خالد جعيتم

 مدير الجودة حسان عرمان

 املدير االداري  عزات العقاد

 املدير الفني حسن خضر

 مدير االنتاج محمد شاهين

 

 عنان هشام عنبتاوي، املدير العام -نبذة عن اإلدارة التنفيذية

اصــل على شــهادة املاجســتير في الهندســة الصــناعية وشــهادة البكالوريوس في الهندســة اإلنتاجية من جامعة دورتمند للعلوم التطبيقية ح 

 في أملانيا.

 .2006نذ العام م (NAPCO) عمل مدير عام الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالتي 

 منصب رئيس مجلس إدارة شركة قدرة لحلول الطاقة املتجددة.ي 
ً
 شغل حاليا

 عن تطبيق الخطط التجارية ح (GTZ) قلد منصـــــب مســـــتشـــــار ألحد املشـــــاريع املحلية في الوكالة األملانية للتعاون الفنيت 
ً
يث كان مســـــؤوال

 لبدايات املشاريع.

ملانية في مدينة "دزلدرف" في أملانيا حيث شغل منصب مدير إدارة ضبط الجودة والتصاميم، ومن أدأ حياته املهنية بالعمل مع مؤسسة ب 

 لخدمات الزبائن للدول العربية.
ً
 ثم عّين مديرا

 لتحق بالعديد من الدورات التدريبية في مجاالت اإلدارة وخدمة الزبائن وتنفيذ املشاريع.ا 

 ك 
ً
 (2006الى  2000) .(DIHK/AHK) ملانية في فلسطينلبعثة الصناعة والتجارة األ ما كان ممثال

 ضويات أخرى:ع 

 .2018عضو مجلس إدارة سابق في جمعية رجال أعمال فلسطين حتى عام  ✓

 عضو مجلس إدارة في اتحاد جمعيات رجال أعمال فلسطين. ✓

 مؤسس مجلس العمل الفلسطيني األوروبي. ✓

 .2017تى منتصف عام عضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني )بال تريد( ح ✓

 عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الفلسطينية األمريكية. ✓

 عضو مجلس إدارة في اتحاد صناعات الطاقة املتجددة. ✓

 عضو مجلس إدارة في اتحاد الصناعات املعدنية. ✓

 في فلسطين. Young Presidents' Organization (YPO)عضو مجلس إدارة في  ✓

 طين.عضو مجلس إدارة في انجاز فلس ✓
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 هيثم محمد حامد، املدير املالي

 .2004اصل على شهادة املاجستير تخصص إدارة األعمال من جامعة بيرزيت في العام ح 

 . 2001اصل على شهادة البكالوريوس تخصص املحاسبة بدرجة "امتياز" من جامعة بيرزيت في العام ح 

الســـــــــــتثمار )أيبك( حيث عمل مدقق داخلي في قســـــــــــم التدقيق الداخلي لور تخرجه، التحق بالعمل مع الشـــــــــــركة العربية الفلســـــــــــطينية ف 

 للمجموعة.

، انضم كرئيس حسابات إلى الشركة الفلسطينية للسيارات وتابع مشواره فيها حتى تمت ترقيته إلى مدير مالي للشركة في 2003في العام و 

 .2005العام 

 .2007بروفيالت "نابكو" كمدير مالي للشركة منذ عام م التحق للعمل في الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والث 

 منصب عضو مجلس إدارة شركة قدرة لحلول الطاقة املتجددة.ي 
ً
 شغل حاليا

 القانوني للشركة ملستشارا  3.4

 مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 

 022961111 هاتف:

  022953471فاكس:

 محافظة رام هللا و البيرة ،رام هللا ،وسط البلد، 26 شارع الرئيس يال العنوان:

 مدقق الحسابات القانوني للشركة 3.5

 ديلويت آند توش ) الشرق األوسط(السادة: 

 022980048 :فهات

 022959153فاكس:

 رام هللا -املاصيون  -حي النهضة-عمارة املشرق للتأمين  العنوان:

 مدير اإلصدار 3.6

 شركة الوساطة لألوراق املالية م.خ.م

 CCCمبنى  -اإلرسال -رام هللا

 022422713هاتف: 

 022422715فاكس: 

 التعريف بمدير االصدار

تأسست شركة الوساطة لألوراق املالية املساهمة الخصوصية املحدودة في فلسطين وسجلت لدى وزارة االقتصاد الوطني 

وهي شركة مملوكة بالكامل لبنك  2007/1/23وباشرت أعمالها بتاريخ  563140755تحت رقم  2005/11/28بتاريخ 

فلسطين برأس مال يبلغ خمسة ماليين دوالر أمريكي ويتم توحيد بياناتها املالية مع البيانات املالية املوحدة ملجموعة بنك 

 فلسطين.

 وبموجب التراخيص التي حصلت عليها شركة الوساطة من هيئة سوق رأس املال الفلسطينية، فإنها تقوم بمزاولة العديد

 -من النشاطات الرئيسية واملهمة في مجال االستثمار و األوراق املالية  وذلك كما يلي: 

 الوساطة املالية لحساب الغير ولحسابها. •

 .2017مدير اصدار منذ العام  •

https://kstna.com/business/ramallah-al-bireh-district/ramallah/downtown
https://kstna.com/business/ramallah-al-bireh-district/ramallah
https://kstna.com/business/ramallah-al-bireh-district
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 ادارة املحافظ اإلستثمارية "مستشار مالي". •

 أمين إصدار. •

 خدمات الوساطة املالية في عدة أسواق إقليمية ودولية . •

 الشركة تأسيس 3.7

، وهي الشركة الصناعية األولى لصناعة األملنيوم في فلسطين. تقع نابكو في مدينة نابلس على 1991تأسست نابكو عام 

ألف متر مربع وهي مجهزة بمجموعة متكاملة من أحدث خطوط اإلنتاج، والتقنيات الحديثة، وتمتلك طاقة  28مساحة 

 ذات  7,000إنتاجية تزيد عن 
ً
جودة ومواصفات عاملية. كما تتميز ببنيتها التحتية وطاقتها اإلنتاجية الكبيرة التي طن سنويا

نتها من تلبية احتياجات السوق املحلية والنفاذ إلى األسواق اإلقليمية. تتواءم منتجات نابكو مع مجموعة واسعة من 
ّ
مك

الفرص في السوق األردني وكذلك جعل ايجاد بهدف  االستخدامات املعمارية والصناعية. لدى نابكو شركة تابعة لها في األردن

 األردن موطىء قدم للتوسع في األسواق العربية املجاورة.

 املسجل املال رأس 3.8

 دينار أردنيسهم بالقيمة اإلسمية  ( مليون 11) مقسم إلىينار أردني مليون د (11)لشركة ل واملصرح به املسجلاملال  رأسيبلغ 

 .الواحد للسهم

 النشرة هذه بتاريخ واملدفوع به املكتتب املال رأس 3.9

 . أردنيدينار مليون  ثمانية( 8,000,000بتاريخ هذه النشرة ) للشركة رأس املال املكتتب به واملدفوع يبلغ

 30/9/2021 بتاريخ كما املصدرة الشركة أسهم من فأكثر %10 يملكون  الذين املساهمين 3.10

 نسبة امللكية املساهم

 %70.95 العربية الفلسطينية لالستثمارالشركة 

 %11.05 شركة أسواق للمحافظ االستثمارية

 

 الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار 

بمبادرة مجموعة من رجال األعمال العرب ممن  1994تأسست الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار )أيبك( في العام 

 للمزيد من التنمية في البالد وخلق فرص عمل جديدة تطلعوا لتوجيه التمويل واالستثمارات إلى
ً
تم  .فلسطين، وذلك تمهيدا

لدى وزارة االقتصاد الوطني في فلسطين كشركة  . كما وتم تسجيلها1994تسجيل الشركة في جزر العذراء البريطانية في العام 

لشركة إلى شركة مساهمة عامة أجنبية تم تحويل الصفة القانونية ل ثم 1996 مساهمة خصوصية محدودة أجنبية في العام

(. ويبلغ رأس مال الشركة PEX:APICتم إدراج وتداول أسهم أيبك في بورصة فلسطين ) 2014آذار  2. وبتاريخ 2013في العام 

 مليون دوالر أمريكي. 105املدفوع  مليون دوالر أمريكي، فيما يبلغ رأس مال الشركة 125املصرح به 

، تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، واألردن، كشركة استثمارية قابضة

وهي: الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت  والسعودية، واإلمارات، والعراق، وتركيا من خالل شركاتها التابعة

ارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة )نابكو(، شركة سنيورة للصناعات الغذائية، شركة يونيبال للتج

شركة سكاي للدعاية واإلعالن والترويج، الشركة العربية للتأجير التمويلي والشركة العربية  التوريدات والخدمات الطبية،

 .موظف/ة في شركات املجموعة 2500الفلسطينية للتخزين والتبريد. وتوظف كادر بحوالي 
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 ستثماريةشركة أسواق للمحافظ اال 

 ،االتصاالت الصحـة، مثـل القطاعـات  من عدد فـي املالية األسواق قطاع في الفلسطيني االستثمار صندوق  ذراع هي أسواق

 ناحيــة ومــن املســاهم تطلعــات لتلبيــة ناحيــة مــن املطلــوب املالــي ثــرألا تحقيــق إلــى رئيــس بشــكل وتهــدف والبنــوك. الصناعــة،

 وهو ،2003 عام الصندوق  تأسس  التنمويــة. املؤشـرات في أثرها إلـى إضافـة جـل،األ  طويلـة التطويريـة املشــاريع تمويــل ثانيــة

 الطاقة كقطاع اســتراتيجية قطاعــات فــي الصندوق  ستثمروي الوطني. االقتصاد وزارة لدى مسّجل عاّمة مساهمة شركة

 والعقارات، الصناعية، واملناطق التحتية والبنية والتعليم، والصحــة، الزراعة، وقطاعــات واملتجددة، التقليديــة بشــقيها

 دوالر. مليون  934.3 يقارب ما 2020 العام نهاية مع يديرها التي الصندوق  أصول  تبلغ فلسطين. في األعمال وريادة والتكنولوجيا،

 الواحد للسهم اإلسمية والقيمة األسهم نوع 3.11

في الحقوق  متساوية عاديةبموجب هذه النشرة هي أسهم واملطروحة لالكتتاب الثانوي العام  املصدرةإن األسهم 

، للسهم الواحد واحد أردني دينارمقداره  وبسعر إصدارللسهم  أردنيدينار وبقيمة إسمية والواجبات دون التمييز بينها 

 غير قابلة للتجزئة. 

  املصدرة األسهم عدد 3.12

ل ما نسبته تشكو ، سهم مليون  3 بموجب هذه النشرة هوواملطروحة لالكتتاب الثانوي العام املصدرة إن عدد األسهم 

 .الحالي واملسدد رأس مال الشركة املكتتب بهأسهم جمالي عدد من إ 37.5%

 لها اإلجمالية والقيمة املصدرة األسهم سعر 3.13

أي  للسهم الواحد  أردنيدينار ( 1بموجب هذه النشرة يبلغ )واملطروح لالكتتاب الثانوي العام  املصدرإن سعر السهم 

 .ينار أردني( د3,000,000) املصدرةالقيمة اإلجمالية لألسهم  وبلغت، القيمة اإلسمية للسهم

 بها واإلكتتاب إصدارها تم اخرى  مالية دواتأ أي وخصائص وقيمة نوع 3.14

 مالية أخرى تم إصدارها من قبل الشركة واالكتتاب بها.أي أدوات ال يوجد 

 اإلصدار هذا مع متزامن بوقت الشركة ستصدرها التي األخرى  املالية األوراق وخصائص وقيمة عدد 3.15

 متزامن مع هذا اإلصدار. ال يوجد أوراق مالية أخرى ستصدرها الشركة بوقت

 باإلصدار املتعلقة ملساهميها العامة والهيئة الشركة إدارة مجلس قرارات  3.16

دينار أدرني  يينال ثالثة م  (3,000,000)عرفع رأسمال الشركة بواق 2021للعام  (3)في اجتماعة رقم اإلدارةقرر مجلس  •

 ني.ر أردمليون دينا أحد عشر   (11,000,000) ليصبح رأسمال الشركة

املسجل  املصادقة على رفع رأسمال الشركة 24/8/2021ا بتاريخ هفي اجتماع الهيئة العامة غير العادية تقرر  •

أحد عشر مليون دينار أردني بواقع زيادة تبلغ ثالثة  (11,000,000)ثمانية ماليين دينار أردني ليصبح   (8,000,000)البالغ

ليات و اإلجراءات االزمة لغايات التنفيذ اتخاذ كافة القرارات و اآلماليين دينار أردني، وقد تقرر تفويض مجلس اإلدارة ب

في ذلك طرح أسهم لالكتتاب الثانوي العام و اتخاذ أي اجراءات الزمة لتغطية رأس املال  او تغطية رأس املال املرفوع بم

 .غير املكتتب به

ة لغاي باعتماد االكتتاب الثانوى العام كاجراء دارة في كتابه املوجه لهيئة سوق رأس املال الفلسطينيةإقرار مجلس اإل  •

 .ثالثة ماليين دينار أدرني  (3,000,000)بواقع تنفيذ و تغطية رأس املال املرفوع
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افقة 3.17  الرسمية الجهات مو

مليون دينار أردني بموجب الشهادة  11ماليين دينار أردني  إلى  8وافق مراقب الشركات على زيادة رأسمال الشركة من  •

 .  10/5/2021الصادرة عنه بتاريخ 

وطرحها ( مليون سهم 3) ما مجموعه إصدارحصلت الشركة على موافقة هيئة سوق رأس املال الفلسطينية على  •

 PCMA/DIWAN/19396/2021 وبموجب قرار الهيئة رقم  25/10/2021، وذلك بتاريخ لالكتتاب الثانوي العام

 العام الثانوي  االكتتاب وإجراءات شروط 4

 اإلكتتاب حق 4.4

وبعد الحصول على املوافقة املسبقة  ،24/08/2021بتاريخ املنعقد  غير العادي اجتماعهافي العامة  الهيئةإلى قرار  استنادا

والبالغ  24/08/2021بتاريخ الشركة  ساهميمل باالكتتاب الثانوي العام قالحيكون  ،بهذا الخصوصمن هيئة سوق راس املال 

 الشروط واالحكام املتعلقة بالتخصيص.مع مراعاة ، مساهم736عددهم 

 األسهم تخصيص أسلوب 4.5

واملصدرة بسعر إصدار  ( سهممليون  3)بموجب هذه النشرة والبالغ عددها  املصدرةسيتم تخصيص إجمالي عدد األسهم  •

 وفق الشروط واالحكام الواردة في هذه النشرة وعرضها لالكتتاب الثانوي العام للسهم الواحدينار اردني د( 1مقداره )

 وذلك على النحو التالي:

مكتتب من املساهمين الذين لهم حق االكتتاب وذلك بنسبة مساهمته  /لكل مساهم أسهمسيتم تخصيص عدد  .أ

 .24/8/2021 بتاريخكما هو بتاريخ اجتماع الهيئة العامة غير العادي املنعقد س مال الشركة أمن ر 

% من عدد اسهمه  37.50يحق لكل مساهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة غير العادي االكتتاب بحد أعلى نسبته   .ب

 وال يوجد حد أدنى لعدد االسهم التي يمكن االكتتاب بها.

املصدرة بإعادة فائض االكتتاب أو أي مبالغ زائدة على قيمة األسهم املصدرة الى مستحقيها، خالل تلتزم الشركة  .ت

 من تاريخ انتهاء إجراءات االكتتاب.30فترة ال تتجاوز )
ً
 ( ثالثون يوما

الذين لهم حق على مساهمي الشركة  لم يتم االكتتاب بكامل األوراق املالية املطروحة خالل فترة االكتتاب األولى إذا •

بعد الحصول  االكتتاب الذين لهم حق على مساهمي الشركة غير املكتتب بها تمديد عرض األسهم يحق للشركة االكتتاب،

  على التمديد. هيئةالعلى موافقة 

فان في حال عدم تحقق اكتمال االكتتاب الثانوي العام بشراء كامل االسهم املطروحة لالكتتاب خالل فترة االكتتاب  •

سواء من مساهمي الشركة بها  تغطية األسهم غير املكتتبجلس اإلدارة مفوض باتخاذ القرارات وتحديد االليات الالزمة لم

سوق رأس  الحصول على موافقة هيئة شريطة املستقبلية للشركةالعينية في التوزيعات  استخدامهاأو أو أي شخص آخر 

 .املال

  اإلكتتاب مكان 4.6

وبعد الحصول على نشرة اإلصدار وعقد التأسيس  االجراءات املعتمدةوفق  م.ع.م فلسطينلدى بنك  االكتتابيجري  •

 بأن توقيع. وافقة الهيئةمل اوفقو ، عليها واالطالعوالنظام األساس ي للشركة املصدرة 
ً
إقرار وقبول االكتتاب  نموذج علما

 للشروط القانونية املعمول بها وتسليمه  _حسب االصول 
ً
 من املكتتب  ، _ مستوفيا

ً
وقبوله الصريحة موافقته بيعتبر إقرارا

 .وملستندات الشركة املصدرة لشروط الواردة في هذه النشرةلجميع البنود وا
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يتم ، و  لتعبئة نموذج االكتتاب شركة املصدرةللالتواصل مع الدائرة املالية  عن طريق يجرى االكتتاب من خارج فلسطين  •

 PS94PALS045701982200293000000  رقم IBAN املبلغ املستحق لالكتتاب على الحساب البنكي تحويل

 اإلكتتاب فترة 4.7

االربعاء  صباح يوم بدا فترة االكتتاب الثانوي العام اعتبارا من ت ،في هذه النشرةمع االخذ بعين االعتبار الشروط املحددة 

ديد يحق للشركة، بعد اخذ موافقة الهيئة، تمو   2021\12\ 9 املوافقالخميس وينتهي مساء يوم   2021\11\ 10املوافق

 املوضحة أعاله.فترة الاملالية املطروحة خالل  األوراقاالكتتاب بكامل فترة االكتتاب في حال عدم تحقق 

 اإلكتتاب قيمة دفع طريقة 4.8

كاملة عند االكتتاب نقدا او بواســـطة شـــيك بنكي او بحوالة ا %( من قيمته100بواقع ) اســـهم املكتتب بهاال يتم تســـديد قيمة 

 .فلسطينبنكية لحساب االكتتاب الثانوي العام لدى بنك 

  االكتتاب نتائجب الهيئة واعالم املكتتب اشعار 4.9

بإشعار كل مكتتب بعدد  او في نهاية كل فترة اكتتاب ستقوم الشركة املصدرة فور االنتهاء من كافة إجراءات االكتتاب •

 األوراق املالية التي اكتتب بها وسجلت باسمه او عدد األوراق املالية التي خصصت له.

اكتتاب بتزويد الهيئة بنتائج  او في نهاية كل فترة /ستقوم الشركة املصدرة فور االنتهاء من كافة إجراءات االكتتاب •

 .التي لم يتم االكتتاب بها املالية األوراقو بها وقيمتها وان وجد،  التي تم االكتتاب املالية وعدد األوراق االكتتاب

 باألرباح األسهم مشاركة تاريخ 4.10

 ألحكام قانون الشركات املكتتب بها املصدرةاألسهم  ستشارك
ً
 .باألرباح وفقا

 االكتتاب وإجراءات شروط 4.11

في عن طريق اإلعالن االتصال املتعددة و سيتم اعالم املساهمين عن طرح األسهم لالكتتاب الثانوي العام بوسائل  -1

والطلبات لية ومكان الحصول على نشرة اإلصدار آى األقل، وسيتم اعالم املكتتبين بعلصحيفتين يوميتين محليتين 

االطالع على جميع  يتوجب عليهمالتي و املتعلقة باالكتتاب باإلضافة الى عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة 

 محتوياتها والشروط واالحكام الواردة فيها.

يتم تعبئة نموذج طلب االكتتاب كامال مع كتابة اسم املكتتب الرباعي مرفقا به وثائق االثبات الشخصية او اسم  -2

 الشخص االعتباري املكتتب واسم املفوض بالتوقيع عنه مرفقا به الوثائق املطلوبة.

بالتوقيع على طلب االكتتاب الذي يحتوي اقراره باستالم عقد التأسيس والنظام الداخلي يقوم طالب االكتتاب  -3

 ودراستها بعناية وفهم وتعمق. املحتوياتللشركة والنشرة املعدة وفق القانون واألصول واطالعه على كافة 

ويحتفظ  -بنك فلسطين -لدى البنك الذي يتم االكتتاب بواسطته املكتتب بها%( من قيمة األسهم 100يتم تسديد ) -4

 املكتتب بإيصال الدفع ويحتفظ به بعد ختمه من البنك لحين استكمال اجراءات تسجيل االكتتاب وادراج السهم.

قام املكتتب باالكتتاب بأكثر من طلب واحد خالل فترة اكتتاب يتم الجمع بينها والتعامل مع الطلبات املقدمة من  إذا -5

 د.حنفس املكتتب باعتبارها طلب وا

 .اكتتابهأية عموالت أو بدل خدمات لقاء تلقي املكتتب لن يتم تحميل  -6
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 املساهم ومسؤوليات حقوق  5

  املساهم حقوق ب تتعلق التي األمور  بعض 5.4
ً
 والقانون  الشركة لنظام وفقا

مساهمتهم بنسبة وناتج تصفيتها  ويشارك املساهمون في أرباح الشركة وخسائرهااركة في األرباح املتحققة للشركة، املش -أ

 في الشركة.

حضور االجتماعات العامة العادية وغير العادية للشركة لبحث وإقرار جدولي األعمال املقررين حسب أحكام قانون  -ب

 الشركات وهي كالتالي:

 سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نتائج أعمال الشركة وخططها املستقبلية. •

 وصحة حساباتها وأرباحها واملصادقة عليه. سماع تقرير مدققي الحسابات عن الوضع املالي للشركة •

 مناقشة التقارير والحسابات وامليزانيات الخاصة بالشركة واملصادقة عليها وتبرئة ذمة أعضاء مجلس اإلدارة. •

 انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة. •

 املصادقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح. •

 انتخاب مدققي حسابات الشركة. •

 قد تأسيس الشركة ونظامها األساس ي.تعديل ع •

 اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى. •

 تمليك العاملين في الشركة ألسهم في رأسمالها. •

 فسخ الشركة وتصفيتها. •

 زيادة وتخفيض رأسمال الشركة. •

ام التصــــــــويت في الهيئة العامة للشــــــــركة على إقالة رئيس مجلس اإلدارة أو أي عضــــــــو من أعضــــــــاء املجلس حســــــــب أحك •

 قانون الشركات.

التصــــــــــــويت في الهيئة العامة للشــــــــــــركة على القرارات املتعلقة باالقتراحات املقدمة من مجلس اإلدارة حول احتياجات  •

 الشركة املالية ومصادر التمويل واالقتراض والرهن وتقديم الكفاالت بما يتفق مع القوانين السارية ونظام الشركة.

 أو بواســــطة وكيل بموجب توكيل خطي بعدد من األصــــوات يســــاوي االشــــتراك في التصــــويت ســــواًء  •
ً
بالحضــــور شــــخصــــيا

 ألحكام قانون الشركات.
ً
 األسهم التي يمتلكها أصالة ووكالة وفقا

، ممـــارســــــــــــــة جميع الحقوق املمنوحـــة للمســــــــــــــاهمين، بـــاســــــــــــت نـــاء القيود املفروضــــــــــــــة بموجـــب أحكـــام القوانين  •
ً
وعمومـــا

 )إن وجدت(. تلك الواردة في هذه النشرةة الى والتعليمات واألنظمة باإلضاف

  املساهم مسؤوليات 5.5

   محدودة بمقدار مساهمته/ مساهمتها برأسمال الشركة. ة/مسؤولية املساهم 

 

 للمساهمين املرسلة التقارير 5.6

 البياناتيترتب على مجلس إدارة الشركة أن يعد خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة املالية للشركة 

 التالية وذلك لعرضها على الهيئة العامة: والتقارير

مقارنة مع ما حققته منها في السنة املالية  وتدفقاتها النقدية امليزانية السنوية العامة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها -أ

 الخارجي.البيانات اإليضاحية لتلك الحسابات مصدقة جميعها من مدقق حسابات الشركة كذلك السابقة، و 
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 كافة البيانات  -ب
ً
التقرير السنوي ملجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل السنة املالية موضوع التقرير متضمنا

 التي تحددها هيئة سوق رأس املال وقانون الشركات والقوانين والتعليمات األخرى ذات العالقة. واالفصاحاتواملعلومات 

أو تسلم باليد بموجب  أو البريد االلكتروني بالبريدعبر املوقع االلكتروني أو  –شركة على أن ترسل هذه التقارير ملساهمي ال

 على األقل من التاريخ املقرر لعقد اجتماع 14وذلك قبل ) -التوقيع باالستالم ومعها الدعوة الجتماع الهيئة العامة
ً
( يوما

  الهيئة العامة.
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 حصيلته استغالل وكيفية اإلصدار من الغاية 6

 

نتيجة الزدياد حجم الطلب في السوق املحلي وبعض األسواق الخارجية على منتجات الشركة، وكون الطاقة اإلنتاجية 

لخطوط اإلنتاج الحالية للشركة يتم استغاللها بالحد األقص ى، قامت الشركة بإعداد خطة لالستفادة من الفرص املتاحة 

 ورفع طاقتها االنتاجية وتحقيق عوائد إضافية.

 من أجل تنفيذها ال بد من توافر تمويل اضافي عدة مشاريعخطة الشركة لإلنطالق نحو مضاعفة أرباحها تبنت  ضمن

 وهي: دون االعتماد على التسهيالت البنكية

 شراء وتركيب خط سحب جديد وفقا ألعلى املواصفات العاملية وذلك بهدف مضاعفة الطاقة االنتاجية. .1

 لزيادة حجم االنتاج وتحسين جودة املنتجات.شراء وتركيب خط دهان جديد  .2

 توفير مباني جديدة الستيعاب الخطوط االنتاجية الجديدة. .3

وعليه قررت الشركة زيادة رأس مالها بقيمة ثالثة ماليين دينار أردني من أجل املساهمة في تمويل الخطة التطويرية  

 للشركة.

ب الخطوط االنتاجية فان الشركة من املتوقع أن تحقق نسب نمو قياسية وهنا البد من اإلشارة أنه وفور االنتهاء من تركي 

في مختلف األسواق نظرا ملضاعفة الطاقة االنتاجية و االستفادة من سرعة تلبية الطلبيات وضمان خدمة زبائن الشركة 

 على أكمل وجه.
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 املصدرة الشركة وصف 7

 تاريخية ملحة  7.1

 والبروفيالت م.ع.م )"نابكو"(الشركة الوطنية لصناعة األملنيوم 

 "الشركة الصناعية األولى والوحيدة لصناعة األملنيوم في فلسطين"

 

، وهي الشركة الصناعية األولى لصناعة األملنيوم في 1995، وقامت أيبك باالستحواذ عليها في العام 1991تأسست نابكو عام 

ألف متر مربع وهي مجهزة بمجموعة متكاملة من أحدث خطوط اإلنتاج،  28تقع نابكو في مدينة نابلس على مساحة  .فلسطين

 ذات جودة ومواصفات عاملية. 7,000والتقنيات الحديثة، وتمتلك طاقة إنتاجية تزيد عن 
ً
كما تتميز ببنيتها التحتية  طن سنويا

نتها من
ّ
تلبية احتياجات السوق املحلية والنفاذ إلى األسواق اإلقليمية. تتواءم منتجات نابكو مع  وطاقتها اإلنتاجية الكبيرة التي مك

مجموعة واسعة من االستخدامات املعمارية والصناعية. لدى نابكو شركة تابعة لها في األردن بهدف اقتناص الفرص في السوق 

 ملجاورة.قدم للتوسع في األسواق العربية ا موطئاألردني وكذلك جعل األردن 

 مع رؤيتها في تقديم الحلول الهندسية املتكاملة ومواكبتها للتوجهات
ً
العاملية في استخدام مصادر الطاقة املتجددة الصديقة  تماشيا

شركة قدرة لحلول الطاقة املتجددة بالشراكة مع  بتأسيس 2020للبيئة واملستمدة من املوارد الطبيعية، قامت نابكو في العام 

لتنفيذ مشاريع متكاملة للطاقة الشمسية من التصميم والتوريد واالشراف والتنفيذ وفحوصات ضبط مجموعة بنك فلسطين 

 الجودة لكافة مراحل املشروع إضافة الى خدمات ما بعد البيع من خالل طاقم هندس ي وخبراء ذو كفاءة عالية. 

 Lloyd’s Register Qualityاصلة على شهادة الجودة من مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية باإلضافة الى شهادة نابكو ح

Assurance   في السالمة والصحة املهنية(OHSAS 18001:2007)  وشهادة جودة الطالء العاملية(QUALICOAT) . 

 (.PEX: NAPCO) 2011تشرين الثاني نابكو هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة فلسطين منذ 

 التابعة الشركات عن ملحة 7.2

 شركة قدرة لحلول الطاقة املتجددة

، تم تأسيس شركة قدرة لحلول الطاقة املتجددة برأس مال قدره مليون دوالر بالشراكة بين الشركة 2020خالل سنة  •

بنك فلسطين. إن الغايات التي تأسست من أجلها الشركة  ومجموعةنابكو  –الوطنية لصناعة األملنيوم والبروفيالت 

الى تقديم حلول الطاقة املتجددة  باإلضافةتتمثل في إنشاء وتوليد محطات الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق الوطن 

 ملختلف القطاعات االقتصادية.

 األملنيومركة الوطنية لتجارة بروفيالت ش

األملنيوم في األردن واتخذت من مدينة عمان مقرا لها.  تالوطنية لتجارة بروفيال ، تم تأسيس الشركة 2014خالل سنة 

% من الشركة التابعة لها وتهدف نابكو من خالل هذه الشركة الى زيادة حصة الشركة التصديرية 100تمتلك شركة نابكو 

 رة على حد سواء.و املجا واالسواقالى السوق االردني 
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 (2020-2019 -2018الرئيسية للشركة للسنوات ) ملخص البيانات املالية7.3 
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 املصدرة األسهم في اإلستثمار مخاطر 8

مراعاة املعلومات الواردة في نشرة املعلومات هذه في ضوء ظروفه  بهذه األسهم املصدرة املطروحة لالكتتاب الثانوي العام املكتتبعلى 

وتفهم جميع أنواع املخاطر التي قد تنجم   فيها،  الواردة االستثماريةكافة الشروط  االعتبار، واألخذ بعين االستثماريةاملالية وأهدافه 

 بهذه األسهم.   االستثمارعن 

 واالقتصادية السياسية باالعتبارات املتعلقة املخاطرة عوامل 8.1

إلى نسبة  قد يتعرضافإن عملياتها وأداؤها  ،حيث أن شركة نابكو موجودة في فلسطين ومنطقة نابلس على وجه التحديد

 من إنتاجها إلى داخل الخط األخضر 
ً
من املخاطر بسبب الوضع السياس ي في فلسطين، إضافة إلى أن نابكو تصدر جزءا

 وهذا يمكن أن يتأثر في حال إغالق الحدود.

  االئتمان مخاطر 8.2

مما يؤدي إلى حدوث  الشركة لية على الوفاء بالتزاماته تجاهتتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة الطرف اآلخر لألداة املا

بتبني سياسة تقوم على توثيق ديونها لدى الغير باملستندات الالزمة والكفيلة بمتابعة أية  الشركة قامت وقد خسائر،  

الئتمان من خالل بمراقبة مدى تعرضها ملخاطر ا الشركة أموال متأخرة السداد بمساعدة مستشارها القانوني، كما تقوم 

دراسة مستوى املالءة املالية لألطراف األخرى، باإلضافة إلى التأكد من أن القيمة التراكمية لالئتمان تتعلق بأطراف موافق 

عليها من قبل اإلدارة، ومن خالل متابعة حدود االئتمان املمنوحة حيث يتم مراجعتها واملوافقة عليها من قبل اإلدارة 

 .بشكل دوري

  السيولة رمخاط  8.3

أو لتمويل  تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماتها في تواريخ استحقاقها

تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة املوجودات  ،، وللوقاية من هذه املخاطر والحد منهاأنشطتها التشغيلية

واملطلوبات وموائمة آجالها وتوفير التمويل املناسب في الوقت املناسب واالحتفاظ برصيد كاٍف من النقد ومعادالته للوفاء 

ة بصفة مستمرة ، هذا إلى جانب الدعم الذي تحصل عليه الشركواالستثماريةبااللتزامات وتسديد املصاريف التشغيلية 

 األم.وكلما دعت الحاجة من املجموعة 
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 األجنبية العمالت مخاطر 8.4

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير قيمة األدوات املالية نتيجة التغير في أسعار العمالت األجنبية، يعتبر الدينار 

الي لكل عملة لدى املجموعة، يتم مراقبة األردني عملة األساس للشركة، حيث يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للمركز امل

مركز العمالت األجنبية بشكل يومي ويتم إتباع استراتيجيات للتحوط وللتأكد من االحتفاظ بمراكز العمالت األجنبية 

 ضمن الحدود املعتمدة.

 األعمال موسمية مخاطر 8.5

تعتبر مادة األملنيوم من املواد األساسية ملشاريع البناء والتطوير مما يقلل من عامل املخاطرة كون هذه األعمال تستمر 

حيث تعمل الشركة على جدول انتاجها  ،الطلب في فصل الشتاء انخفاضعلى مدار العام مع األخذ بعين االعتبار امكانية 

 سريع تلبية الطلبيات في األوقات الالحقة.بالشكل الذي يضمن بناء مخزون متكامل لت

 الجغرافي األعمال تركز مخاطر 8.6

تتركز أعمال الشركة في السوق الفلسطيني والذي من املمكن ان يتعرض الى اغالقات بفعل الوضع السياس ي القائم. 

 رية لألسواق الخارجية.وكذلك تسعى الى زيادة حصتها التصدي 48تعمل الشركة على توسيع نشاطها الجغرافي في أرا  ي ال 

 االقتصادي التراجع أو بالركود استثماراتها وقيم الشركة أعمال تأثر مخاطر 8.7

  ،الوضع السياس ي واالقتصادي في املنطقة قد يزيد من خطر ممارسة الشركة ألنشطتها استقرارإن عدم 
ً
وقد يؤثر سلبا

على التقليل من حدوث هذه املخاطر ما أمكن من خالل إطار من السياسات واإلجراءات لتقييم  الشركةعلى أدائها. تعمل 

التغلب على كافة  واستطاعتحيث تعرضت الشركة الى العديد من التحديات ذات العالقة  ومراقبة وإدارة هذه املخاطر

 .املصاعب التي واجهتها

 فلسطين بورصة /املالية لألوراق فلسطين بسوق  املتصلة املخاطرة عوامل 8.8

تتعرض الشركة ملخاطر أسعار السوق حيث  بورصة فلسطين، /كون الشركة مدرجة في سوق فلسطين لألوراق املالية

 تعمل الشركة على تقييم القيمة السوقية والعوامل املرتبطة بها وذلك بهدف تقييم املخاطر واتخاذ االجراءات املناسبة.

 الشركة مال رأس في الزيادة أسهم إدراج 9

إيداع سجل املكتتبين لدى و  بورصة فلسطين، /في سوق فلسطين لألوراق املالية بتقديم طلب إدراج أسهمتقوم الشركة  -أ

 .مركز االيداع والتحويل في السوق بعد موافقة الهيئة

جلت األوراق املالية باسمه أن يحصل على وثيقة تثبت ملكيته لألوراق املالية من  -ب مركز االيداع  خالليحق لكل مكتتب س 

 والتحويل.

 للتداول بعد إدراجه في السوق املالي وفق أحكام قانون الشركات وقانون األوراق املالية الساري املفعول  -ت
ً
يكون السهم قابال

واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها، بحيث يكون التداول من خالل الوسطاء املاليين املرخصين من قبل الجهات 

 ذه الغاية.املختصة له

تنشأ الحقوق وااللتزامات بين بائع أسهم الشركة ومشتريها والغير وفق األحكام واألسس التي يحددها قانون األوراق املالية  -ث

 واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 ال يجوز في جميع األحوال تحويل أو نقل ملكية جزء من السهم الواحد، فالسهم غير قابل للتجزئة.  -ج
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 املرفقات 10

 

 الوطني. االقتصاد وزارة عن صادرة الشركة تسجيل شهادة عن صورة 10.1      

 املصدرة. للشركة الداخلي والنظام التأسيس عقد من نسخة 10.2       

 .24/08/2021 بتاريخ املنعقد املصدرة للشركة العادي غير العامة الهيئة اجتماع محضر عن صورة 10.3     

 . 2021/7/13 بتاريخ املنعقد املصدرة لشركةا إدارة مجلس قرار عن صورة10.4      

 العام. الثانوي  االكتتاب بخصوص املصدرة الشركة إدارة مجلس اقرار 10.5     

افقة عن صورة10.6      اقب مو  املصدرة. الشركة املال راس رفع على الوطني االقتصاد وزارة في الشركات مر

 النشرة. في الواردة واملعلومات البيانات بصحة املصدرة الشركة إدارة مجلس قرارا10.7    

 القانونية. الناحية من النشرة في الواردة املعلومات صحة حول  القانوني املستشار من اقرار10.8     

 الخاص. االصدار نشرة محتويات صحة على اإلصدار مدير إقرار10.9    

 الخاص. االصدار نشرة محتويات صحة على الياملستشارامل قرارإ10.10   

 املصدرة. للشركة املالية البيانات حول  القانوني الحسابات مدقق من اقرار10.11   

 2019-2018 الثالث للسنوات املصدرة للشركة املوحدة املالية البيانات10.12   

 

 االكتتاب. 10.13 

 

 

 

 

 

 

 











































































 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 والبروفيالت الوطنية لصناعة األلمنيوم الشركة
  المساهمة العامة المحدودة

 فلسطين – نابلس
  

 مدقق الحسابات المستقل وتقريرالموحدة  المالية القوائم
  ٢٠١٩ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

   



 
 

  والبروفيالت الوطنية لصناعة األلمنيوم الشركة
  المساهمة العامة المحدودة

  فلسطين  – نابلس
  
  
  
  

  صفحة    جدول المحتويات
      

  --    مدقق الحسابات المستقلتقرير 
      

  ١    الموحدة  المركز المالي قائمة
      

  ٢    الموحدة والدخل الشاملالدخل  قائمة
      

  ٣    الموحدة  ملكيةالتغيرات في حقوق ال قائمة
      

  ٤    الموحدة التدفقات النقدية قائمة
      

  ٣٨ - ٥    الموحدة المالية  القوائمحول  اتإيضاح



 
 

 
 

  

  الحسابات المستقلمدقق  تقرير
  

  المحترمين  إلى السادة المساهمين 
 لمنيوم والبروفيالتالشركة الوطنية لصناعة األ

 فلسطين -نابلس 
 

  الموحدةتقرير حول تدقيق القوائم المالية 
  

  الـــرأي
  

وشركتها التابعة "الشركة"  مة العامة المحدودةـلمنيوم والبروفيالت المساهللشركة الوطنية لصناعة األ الموحدةقمنا بتدقيق القوائم المالية 
ً عا مميهلإ(ويشار  قائمة الدخل  من، وكل ٢٠١٩كانون االول  ٣١والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ) "بـ "المجموعة ا

الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص  والدخل الشامل
  يضاحية أخرى.إللسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات 

  

  
 في رأينا ، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة كما في

  وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. ٢٠١٩كانون االول  ٣١
  
  ساس الـــــرأيأ

  

مدقق الحسابات" حول  اتلقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤولي
"قواعد السلوك  من تقريرنا. كما أننا مستقلون عن المجموعة وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين الموحدةتدقيق القوائم المالية 

مسؤولياتنا األخالقية لتزمنا بإللمجموعة في فلسطين. هذا، وقد  الماليةن" وقواعد السلوك المهني والمتعلقة بتدقيقنا للقوائم يللمحاسبين المهني
ً األخرى وفق   لرأينا. لهذه المتطلبات. ونعتقد بأن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساساً  ا

  
  أمر التدقيق الرئيسي

  

 االمالية الحالية. وتم تناول هذ للسنة الموحدةاألكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم المالية  وإن أمر التدقيق الرئيسي بموجب تقديرنا المهني، ه
  .بشأنه منفصالً  ها، وال نبدي رأياً ككل، وفي تكوين رأينا حول الموحدةر في سياق تدقيقنا للقوائم المالية ماأل
  

  ؟  ير التدقيق الرئيسكيف تم بتدقيقنا معالجة أم    ير التدقيق الرئيسأم

  بااليراداتعتراف اإل
  

اعة للعمالء عند  يتم اإلعتراف باإليرادات من مبيعات البض
عر  اعة الى العميل ويكون س يطرة على البض تحويل الس

اعة.  راء العميل للبض داد فور ش تحقاً للس تقاس المعاملة مس
اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم او المستحق لإلستالم 

  مع مراعاة الشروط التعاقدية.
  

يعتبر اإلعتراف باإليرادات أمر تدقيق رئيسي لما ينطوي على 
امالت  ادي للمع ك نظراً للحجم الم ة، وذل اطر جوهري مخ

  والتغيرات على أسعار المنتجات المباعة.
  

اح عن اإل اح رقم (تم اإلفص ) في القوائم ٢١يرادات في اإليض
 المالية الموحدة.

د األإجراءات ا   دي ا  لتح ا به دقيق التي قمن ة لت اء الجوهري خط
المتعلقة بدقة ، وإكتمال  وتوقيت االعتراف بااليرادات ، تضمنت 

  : يليما 
 ميم تقييم وإختبار الرقابة  ، وإختبار فعاليةوالتنفيذ التص

لة على  وعة من  يراداتاإل جراءاتإذات الص الموض
 .قبل اإلدارة

 ب المنهجية المعتمدة  قمنا بالتحقق من عينة مختارة حس
ة  ابات الخاص من أن عملية المبيعات تم ترحيلها للحس

 بها.
  تندات قمنا بإختبار عينة من المبيعات والتأكد من المس

 الداعمة الخاصة بها من حيث الكمية واالسعار.
  قمنا بإجراء إختبارات تحليلية على المبيعات ومطابقتها

 هو مقيد دفترياً. بما
  

 ديلويت آند توش (الشرق األوسط) 
 عمارة المشرق للتأمين     

 حي النهضة، الماصيون
  ٤٤٧ بريدرام هللا، صندوق 

 فلسطين
 

 +      ٩٧٠) ٠( ٢ ٢٩٨ ٠٠٤٨هاتف: 
 +٩٧٠) ٠( ٢ ٢٩٥ ٩١٥٣فاكس: 

www.deloitte.com 
 

 

 



 
 

 
 

  

  
  (تتمة) مدقق الحسابات المستقل تقرير

  

  معلومات أخرى

إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية 
. ال يشمل رأينا حول القوائم المالية رير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنان يتم تزويدنا بالتقأننا نتوقع إوتقرير مدقق الحسابات حولها. 

  ستنتاج حولها .إو أي نوع من التأكيد أاألخرى وإننا ال نبدي  المعلومات

ذا إ، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المذكورة أعاله عندما تصبح متاحة لنا، بحيث نُقيّم فيما  الماليةفيما يتعلق بتدقيق القوائم 
ن إو المعلومات التي تم التوصل إليها من خالل تدقيقنا أو أ الماليةكانت المعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع القوائم 

  خطاء جوهرية .أالمعلومات األخرى تتضمن 
 

 للمجموعة الموحدةعداد القوائم المالية إفي  على الحوكمة و القائميندارة مسؤوليات اإل
  

وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك من وضع  الموحدةإن االدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية 
بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء  الموحدةعداد القوائم المالية إدارة ضرورية لتمكنها من نظام الرقابة الداخلية التي تجدها اإل

  كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.
ة مستمرة واالفصاح متى كان ستمرار كمجموعدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على اإلن اإلفإ الموحدةعند إعداد القوائم المالية 

دارة تصفية المجموعة أو وقف عتماد مبــــدأ االستمراريـــــة المحاسبي، ما لم تنوي اإلإستمراريـــة و، عن المسائل المتعلقة باإلاً مناسب
  اتها، أو ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.عملي

 

   شراف على مسار إعداد التقارير المالية للمجموعة.على الحوكمة مسؤولين عن اإل القائمينويعتبر 

  

 الموحدةمسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية 
  

خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية، سواء كانت  الموحدةإن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية 
ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن 

التي تّمت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائماً أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ االخطاء عن االحتيال  عملية التدقيق
أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة من المستخدمين 

  .الموحدةائم المالية بناًء على هذه القو

 

فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق. كما  لمعايير الدولية للتدقيق ،ل اً كجزء من عملية التدقيق وفق
  نقوم أيضا:

 

 عن خطأ، بالتصميم والقيام بإجراءات ، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو الموحدةخطاء الجوهرية في القوائم المالية بتحديد وتقييم مخاطر األ
لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري  التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساساً 

مثيل أو تجاوز نظام ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء الت
 الرقابة الداخلي. 

 
 طالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض باإل

 إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.
   

 المعدة من قبل اإلدارة.و يضاحات المتعلقة بهااسبية واإلبتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المح 
  

 دارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، في حال وجود حالة ستخدام اإلإستنتاج مدى مالءمة إب
ً تجوهرية من عدم ال ستنتاج ستمرار. وفي حال اإلجوهرية حول قدرة المجموعة على اإل يقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكا

، الموحدةنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن، يتوجب علينا لفت اإل
ستنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول إونعتمد في  أو، في حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا

حداث أو الظروف المستقبلية بالمجموعة إلى توقف أعمال المجموعة على أساس مبدأ عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي األ
 االستمرارية.

 



 
 

 
 

  
  
  

  (تتمة) مدقق الحسابات المستقل تقرير
  

  المتضمنة فيها، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية  القوائم و المالية الموحدة وهيكلهاتقييم العرض الشامل للقوائم
 حداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.تظهر العمليات واأل الموحدة

 
  التابعة إلبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة. إننا  الشركةبالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من

مسؤولون عن التوجيه واإلشراف والقيام بأعمال التدقيق على صعيد المجموعة ونبقى المسؤولون عن رأينا المهني حول التدقيق في 
 تقريرنا هذا بشكل منفرد. 

  
على الحوكمة فيما يتعلق على سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي  القائميننقوم بالتواصل مع 

  خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا.
  
اللية، والتواصل معهم بخصوص جميع ستقمتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باإلإعلى الحوكمة ببيان يظهر  القائمينطالع إكما نقوم ب  

الحماية ذات الصلة متى كان ستقالليتنا وإجراءات إعلى  الً معقو راً عتقاد أنها قد تؤثر تأثيالعالقات وغيرها من المسائل التي يحتمل اإل
  . اً مناسب

  
مور التي كان لها األثر األكبر في تدقيق القوائم المالية على الحوكمة، نقوم بتحديد هذه األ القائمينصل بشأنها مع امور التي تم التومن األ

الحالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم باإلفصاح عن هذه االمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو  للسنة الموحدة
مر معين في تقريرنا في حال ترتب أيتم اإلفصاح عن  فصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية، ان الاألنظمة دون اإل

  على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.
  

  متطلبات قانونية وتنظيمية
  

 

بقيود وسجالت حسابية منظمة بصورة أصولية، وهي متفقة مع القوائم المالية الموحدة المرفقة ومع القوائم المالية الموحدة  تحتفظ المجموعة
  دارة، ونوصي الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على هذه القوائم المالية الموحدة.الواردة في تقرير مجلس اإل

  

 
 
 
 
 

  
  آند توش (الشرق األوسط) ديلويت                 فلسطين –رام هللا 

  ) ٢٠٨رخصة رقم (                                                                                    ٢٠٢٠إبريل  ٢٩
 
 

 
 
  

  سمير سحار                     
  الشريك المسؤول                                                                                                         

  )٢٠٠١/ ١٠٩رخصة رقم (                                                                                                         
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                                                                 الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت  
    المساهمة العامة المحدودة  
 فلسطين –نابلس   
 

١ 
 

  الموحدة  المركز المالي قائمة 
    ٢٠١٩كانون األول  ٣١ كما في  

      ٢٠١٨   ٢٠١٩ 
  أردني دينار   دينار أردني   إيضاحات  

          الموجودات
         الموجودات المتداولة

  ٢٣٣٬٨٨٦   ٣٣٢٬٨٥٥   ٥   نقد وما في حكمه
 ٧٬٣٩٣٬٧٠٨  ٨٬٦٨٣٬٨٦٣   ٦  ذمم مدينة، بالصافي 

 ٥٬٠٧٩٬٦٤٩  ٦٬٢١٨٬١٦٧   ٧   المخزون
 ٥٦١٬٧٧١  ٥٣٣٬٩٩٩   أ -٨   مطلوب من أطراف ذات عالقة
  --  ٧٠٬٣٧٨   ٢   الجزء قصير األجل -موجودات حق إستخدام اإليجار

 ١٬٦٧٠٬٥٥٢  ٢٬١٨٤٬٣٧٠   ٩   موجودات متداولة أخرى
 ١٤٬٩٣٩٬٥٦٦  ١٨٬٠٢٣٬٦٣٢      مجموع الموجودات المتداولة

         الموجودات غير المتداولة
  --  ١٧٨٬٤٨١   ٢   الجزء طويل األجل -موجودات حق إستخدام اإليجار

 ١٬٠٩٢٬٩٤٣  ٢٬٢٦٦٬١٠٢   ١٠   أعمال قيد التنفيذ
 ٨٬٥٩٥٬٢٩١  ٨٬١٤٤٬٨٣٢   ١١   آالت ومعداتو ممتلكات

 ٢٬٤١٤٬٩٩٩  ٢٬٤١٤٬٩٩٩   ١٢   راضيأ
 ١٢٬١٠٣٬٢٣٣  ١٣٬٠٠٤٬٤١٤      المتداولةمجموع الموجودات غير 

 ٢٧٬٠٤٢٬٧٩٩  ٣١٬٠٢٨٬٠٤٦      مجموع الموجودات
         المطلوبات وحقوق الملكية

         المطلوبات المتداولة
 ٣٬٢٤٨٬٩٧١  ٣٬٨٦٤٬٠٨٧   ١٣   بنوك دائنة

 ٢٤٩٬٢١٦  ٥٣٦٬٧٥٢   ١٤   شيكات مؤجلة برسم الدفع
 ٥٬٨٢٥٬٤٩٢  ٦٬٣٣٧٬٠٦٤    ١٥   قصير األجل الجزء – قروض بنكية

 ١٬٠٣٧٬٩٥٥  ١٬١١٢٬٤٤٥   ١٦   ذمم دائنة
  ١٬٢٧٩٬١٣٦   ١٬٦٧٣٬٣٢٣   ب-٨   مطلوب ألطراف ذات عالقة

 ٣٨٣٬٣٦٥  ٦٨٠٬٧٧٣   ١٧   مطلوبات متداولة أخرى
  --  ٥٧٬١٦٧   ٢   قصير األجلالجزء  –عقود اإليجار  مطلوبات

 ١٢٬٠٢٤٬١٣٥  ١٤٬٢٦١٬٦١١      مجموع المطلوبات المتداولة
         المطلوبات غير المتداولة

 ٨٥٤٬٢٤٥  ١٬٠١٦٬٠٠١   ١٨   مخصص تعويض نهاية الخدمة
 ٢٬٣١٦٬٣٠٨  ٣٬٢٦٤٬٠٠٣   ١٥   األجل طويلالجزء  –قروض بنكية 

  --  ١٩١٬٦٩٢   ٢   طويل األجل الجزء –عقود اإليجار  مطلوبات
 ٣٬١٧٠٬٥٥٣  ٤٬٤٧١٬٦٩٦      مجموع المطلوبات غير المتداولة

 ١٥٬١٩٤٬٦٨٨  ١٨٬٧٣٣٬٣٠٧      مجموع المطلوبات
         حقوق الملكية

 ٦٬٩٠٠٬٠٠٠  ٧٬٣١٤٬٠٠٠   ١٩   رأس المال المدفوع 
  ١٬٧٢٥٬٠٠٠   ١٬٧٦٩٬٦٦٣   ٢٠   إحتياطي قانوني

  ١٥٬٩١١   ١٥٬٩١١   ٢٠   إحتياطي إختياري
  ١٬٤٢٠٬٢٢٢   ١٬٤٢٠٬٢٢٢   ١٢   إحتياطي إعادة تقييم األراضي 

 ١٬٧٨٦٬٩٧٨  ١٬٧٧٤٬٩٤٣      أرباح مدورة
 ١١٬٨٤٨٬١١١  ١٢٬٢٩٤٬٧٣٩      مجموع حقوق الملكية

 ٢٧٬٠٤٢٬٧٩٩  ٣١٬٠٢٨٬٠٤٦      مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 
  

   المديرالمالي    المديرالعام   رئيس مجلس اإلدارة

 
  . الموحدة المالية القوائممن هذه  اً إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزء



                                                                                                        الشركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت
                                   المساهمة العامة المحدودة

  فلسطين –نابلس 
 

٢ 
 

 الموحدة  الدخل والدخل الشاملقائمة 
    ٢٠١٩ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

  
٢٠١٩ 

   
٢٠١٨ 

 دينار أردني  دينار أردني إيضاحات 
     

 ١٨٬٢٤٩٬٣٨٨  ١٧٬٢٣٥٬٣٤٣ ٢١ المبيعـات
 )١٥٬٣٢٤٬٣٧٢(  (١٤٬١٣٥٬٣١٥) ٢٢ تكلفة المبيعات

     
 ٢٬٩٢٥٬٠١٦  ٣٬١٠٠٬٠٢٨  إجمالي الربـــح

      
 )٥٠٦٬٢٩٩(  (٤٥٠٬٥٥٠) ٢٣  مصاريف البيع والتوزيع

 )١٬٢٠٠٬١٧٣(  (١٬٣٤١٬٨٤٦) ٢٤ مصاريف إدارية وعمومية
 )٤٩٣٬٢٢٠(  (٧١٧٬٤٣٣)  فوائد وعموالت بنكية

  --  (٧٠٬٣٧٨) ٢  المستأجرة الموجوداتفاء حق استخدام طإ
  --  (١٠٬١٣٩) ٢  يجارمصروف الفوائد على عقود اإل

 )٢٨٬٣٩٩(  (١٦٬١٦٩) ٦ الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
 )٢٤٬٦٤٥(  ٢٧٬٨٤٥  فروق العملة األجنبية  (خسائر) أرباح

 )١٬٤٦٩(  ٣٤٨ ٢٥ أخــرى(مصاريف) إيرادات 
     

 ٦٧٠٬٨١١  ٥٢١٬٧٠٦  صافي الدخل قبل الضرائب
 )١٠٠٬٦٢٢(  (٧٥٬٠٧٨) ٢٧ مصروف الضرائب

  ٥٧٠٬١٨٩   ٤٤٦٬٦٢٨   صافي الدخل بعد الضرائب
        

        الدخل الشامل بنود 
        بنود غير قابلة للتحويل الحقاً لقائمة الدخل

 ٩٤٤٬٨٥٩  --  أرباح إعادة تقييم األراضي 

 ١٬٥١٥٬٠٤٨  ٤٤٦٬٦٢٨  للسنة  خل الشاملإجمالي الد
 ٠٫٠٨٢٦  ٠٫٠٦١١ ٢٦ الربح األساسي للسهم الواحد

  
  
  .الموحدة  المالية القوائممن هذه اً جزءالمرفقة تشكل  اتيضاحاإل إن



                                                                           اعة األلمنيوم والبروفيالتنالشركة الوطنية لص
  المساهمة العامة المحدودة

 فلسطين –نابلس 
 

٣ 
 

                        الموحدة  الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة
           ٢٠١٩ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  

 

  
 لمدفوعا المال رأس

  
  

  إحتياطي قانوني

  
  

  إختياري إحتياطي

    
إحتياطي إعادة 
  تقييم األراضي 

  
  

 أرباح مدورة
  

  
  المجموع

  دينار أردني    دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني    دينار أردني 
                        

  ١٠٬٨٢٢٬٨٦٥    ١٬٧٤٢٬١٨٧    ٤٧٥٬٣٦٣    ١٥٬٩١١    ١٬٦٨٩٬٤٠٤    ٦٬٩٠٠٬٠٠٠  (قبل التعديل) ٢٠١٨كانون الثاني  ١الرصيد كما في 
  )٧٥٬٨٠٢(    )٧٥٬٨٠٢(    --    --    --    --  )٩أثر تطبيق المعيار الدولي رقم (

  ١٠٬٧٤٧٬٠٦٣   ١٬٦٦٦٬٣٨٥    ٤٧٥٬٣٦٣    ١٥٬٩١١    ١٬٦٨٩٬٤٠٤   ٦٬٩٠٠٬٠٠٠ (المعدل) ٢٠١٨ الثانيكانون  ١الرصيد كما في 
  ٥٧٠٬١٨٩   ٥٧٠٬١٨٩    --    --    --    --  ٢٠١٨صافي الدخل للعام 
  ٩٤٤٬٨٥٩   --    ٩٤٤٬٨٥٩    --    --    --  بنود الدخل الشامل 

  ١٬٥١٥٬٠٤٨   ٥٧٠٬١٨٩    ٩٤٤٬٨٥٩    --    --    --  إجمالي الدخل الشامل
  --   (٣٥٬٥٩٦)    --    --    ٣٥٬٥٩٦    -- المحول لإلحتياطي القانوني  

  (٤١٤٬٠٠٠)   (٤١٤٬٠٠٠)    --    --    --    --  ٢٠١٧توزيعات أرباح أسهم 
 ١١٬٨٤٨٬١١١  ١٬٧٨٦٬٩٧٨    ١٬٤٢٠٬٢٢٢    ١٥٬٩١١    ١٬٧٢٥٬٠٠٠   ٦٬٩٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٨كانون األول  ٣١الرصيد كما في 

 ٤٤٦٬٦٢٨  ٤٤٦٬٦٢٨   --   --   --   --  ٢٠١٩للعام صافي الدخل 
  --  --  --   --   --   --  بنود الدخل الشامل 

 ٤٤٦٬٦٢٨  ٤٤٦٬٦٢٨   --   --    --   --  إجمالي الدخل الشامل
 --  (٤٤٬٦٦٣)   --   --   ٤٤٬٦٦٣   -- المحول لإلحتياطي القانوني  

 --   (٤١٤٬٠٠٠)   --   --    --   ٤١٤٬٠٠٠  زيادة رأس المال 
                        

 ١٢٬٢٩٤٬٧٣٩  ١٬٧٧٤٬٩٤٣    ١٬٤٢٠٬٢٢٢    ١٥٬٩١١    ١٬٧٦٩٬٦٦٣   ٧٬٣١٤٬٠٠٠  ٢٠١٩كانون األول  ٣١الرصيد كما في 

 
 
  

  .الموحدة المالية القوائممن هذه اً جزءتشكل  إن اإليضاحات المرفقة  



                                                               لمنيوم والبروفيالت الشركة الوطنية لصناعة األ 
  المساهمة العامة المحدودة

 فلسطين  –نابلس
 

  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

٤ 
 

        الموحدةالتدفقات النقدية  قائمة
          ٢٠١٩ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

  
  إيضاحات

٢٠١٩ 
أردني دينار  

 
٢٠١٨ 

أردني دينار  
       األنشطة التشغيلية

  الربح للسنة  صافي
  

٥٢١٬٧٠٦ 
 

٦٧٠٬٨١١ 
 تعديالت :

  
 

  

 ٩٦٠٬١١٦  ١١ آالت ومعداتو إستهالك ممتلكات
 

٨٨٩٬٧٧٧ 
 ١٦٬١٦٩  ٦ الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخصص 

 
٢٨٬٣٩٩ 

 ٢١٣٬٩٨٧  ١٨ مخصص تعويض نهاية الخدمة 
 

١١٧٬١٥٠ 
 --  ٧٠٬٣٧٨  ٢  الموجوداتإطفاء حق إستخدام 

 --  ١٠٬١٣٩  ٢  مصروف الفوائد على عقود االيجار
 --  ٢٬٣٦١   خسائر بيع ممتلكات واالت ومعدات

 فروقات عملة
  

(٥٬٧٥٨) 
 

(٦٤٬٤٠٠) 
  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيرات 

 في الموجودات والمطلوبات

  
١٬٧٨٩٬٠٩٨ 

 
١٬٦٤١٬٧٣٧ 

 مدينة الذمم الزيادة) في ال(
 

(١٬٣٠٦٬٣٢٤) 
 

(٩٧٠٬٧٠٥) 
 مطلوب من أطراف ذات عالقة في  الزيادة)(النقص 

  
٢٧٬٧٧٢ 

 
(٨٣٣) 

 المخزون الزيادة) في (
  

(١٬١٣٨٬٥١٨) 
 

(٥٨٣٬٩٢١) 
 موجودات متداولة أخرى(الزيادة) في 

  
(٥١٣٬٨١٨) 

 
(٣٨٣٬١١٩) 

 دائنة الذمم الزيادة في ال
  

٧٤٬٤٩٠ 
 

١٥٥٬١٧٧ 
 شيكات مؤجلة برسم الدفع(النقص) في الزيادة 

  
٢٨٧٬٥٣٦ 

 
(٤٨٦٬٣٤٣) 

 مطلوب ألطراف ذات عالقة (النقص) في الزيادة 
  

٣٩٤٬١٨٧ 
 

(٧١٬٢٦٤) 
 مطلوبات متداولة أخرى(النقص) في الزيادة 

  
٢٢٢٬٣٣٠ 

 
(٣٧٧٬٤٥٧) 

 نشطة التشغيلية  األ (المستخدم في)النقد 
  

(١٦٣٬٢٤٧) 
 

(١٬٠٧٦٬٧٢٨) 
 (٤٦٬٤٧٣)  ١٨ التعويضات المدفوعة 

 
(٢٤٬٤٤٣) 

 االنشطة التشغيلية   (المستخدم في) صافي النقد
  

(٢٠٩٬٧٢٠) 
 

(١٬١٠١٬١٧١) 
 األنشطة االستثمارية

  
 

  

 (٩٠٠٬٥٤٠)  (١٬٦٨٨,١٧٣)    ، بالصافيومعدات وأعمال قيد التنفيذ وآالت ممتلكات إضافات
  المتحصل من بيع أصول ثابتة

  
٢٬٩٩٦  -- 

 األنشطة اإلستثمارية )المستخدم في(صافي النقد 
  

(١٬٦٨٥,١٧٧) 
 

(٩٠٠٬٥٤٠) 
       األنشطة التمويلية

 ١٬٣٣٢٬٧٣٤  ٦١٥٬١١٦   بنوك دائنة
 بنكية  قروض

  
١٬٤٥٩٬٢٦٧ 

 
١٬١٥٩٬٠١٥ 

  --  (٨٠٬٥١٧)    اإليجارات المدفوعة
 )٤١٤٬٠٠٠(  --   توزيعات نقدية

 األنشطة التمويلية الناتج منصافي النقد 
  

١٬٩٩٣٬٨٦٦ 
 

٢٬٠٧٧٬٧٤٩ 
 وما في حكمه قدفي الن الزيادة

  
٩٨٬٩٦٩ 

 
٧٦٬٠٣٨ 

 ٢٣٣٬٨٨٦  ٥ النقد وما في حكمه في بداية السنة 
 

١٥٧٬٨٤٨ 
 ٣٣٢٬٨٥٥ ٥ السنة  النقد وما في حكمه في نهاية

 
٢٣٣٬٨٨٦ 

  
 

  .الموحدة المالية القوائممن هذه جزءاً المرفقة تشكل  اتيضاحاإل إن
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  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٥ 
 

 مةاعلومات عم - ١
 

تأسست بتاريخ  ،فلسطين - الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت (نابكو) شركة مساهمة عامة محدودة مركزها مدينة نابلسالشركة 
التجاري   /مزاولة نشاطها الصناعيالشركة بدأت  ،)٥٦٢٦٠٠٣٤٦وسجلت في سجل الشركات تحت رقم ( ١٩٩١ول تشرين األ ١١

  .٢٠١١في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل عام الشركة تم إدراج أسهم  ١٩٩٦ تموز ١بتاريخ 
  

جار بالمواد الخام م من إتو يلزترسيب ودهان األلمنيوم وما يتبع أاألعمال المتعلقة بتصنيع، طلي،  رئيسية بجميعبصورة الشركة تقوم 
الواردة أعاله،  ارات الزمة للغاياتـقتئجار أية عـ، مبادلة او إستتضمنه من إنشاء، إمتالك، حيازةوالمنتجات الالزمة لهذه الصناعة وما 

  .وردت في عقد تأسيسها ونظامها الداخليللشركة ى غايات أخرى هذا باإلضافة إل
  

الشركة ردن تحت مسمى مساهمة خاصة في األ الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت بتأسيس شركة الشركة، قامت ٢٠١٤خالل سنة 
 دينار الف ١٠٠قدره  برأسمال الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالتللشركة الوطنية لتجارة بروفيالت األلمنيوم وهي مملوكة بالكامل 

  . ردني أ
  

 ).٢٠١٨ول كانون األ ٣١موظفاً كما فــي  ٢٣١ ( ٢٠١٩ول كانون األ ٣١وظفاً كما في ) م٢٣٦( المجموعةبلغ عدد موظفي 
 

  تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة  - ٢
  

  الماليةوالتي لها تأثير جوهري على القوائم  ٢٠١٩كانون الثاني  ١المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المعمول بها في  ١-٢
 للمجموعة الموحدة

  

  ) "عقود اإليجار"١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
  

) "اإليجارات" الذي حل محل اإلرشادات الموجودة بشأن عقود ١٦بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( مجموعةقامت ال
) "تحديد فيما ما إذا كان ترتيب ما ينطوي ٤) "عقود اإليجار" والتفسير الدولي رقم (١٧اإليجار، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم (

) ٢٧الحوافز" وتفسير لجنة التفسيرات السابقة رقم ( -) "عقود اإليجار التشغيلية ١٥ير لجنة التفسيرات السابقة رقم (على عقد إيجار" وتفس
  "تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار".

  
مفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد وهو ساري ال ٢٠١٦) في كانون الثاني ١٦صدر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (

) على أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات ١٦. ينص المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (٢٠١٩األول من كانون الثاني 
شهراً أو أقل أو عقد إيجار  ١٢لم تكن المدة  ، ماللمجموعةالتعاقدية المرتبطة بها يجب أن يتم االعتراف بها عموماً في قائمة المركز المالي 

) "اإليجارات" في عقود ١٧ألصول موجودات منخفضة القيمة. وبالتالي ، فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (
مقابل إلتزامات اإليجار المتكبدة في  لغائه بالنسبة للمستأجرين. لكل عقد إيجار، يعترف المستأجر بإلتزامإلتأجير التشغيلي أو التمويلي تم ا

ً القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية  المستقبل. في المقابل، يتم رسملة الحق في استخدام األصل المؤجر، وهو ما يعادل عموما
  .مضافاً إليها التكاليف المنسوبة مباشرة والتي يتم إطفاؤها على مدى العمر اإلنتاجي

 
) عند تطبيق المعيار ١٦استخدام المنهج المبسط والمسموح به بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( ةالمجموعاختارت 

) ألول مرة على عقود التأجير التشغيلي بشكل إفرادي (لكل عقد ايجار على حده)، تم قياس الحق في ١٦الدولي للتقارير المالية رقم (
  وماً بمبلغ التزام التأجير باستخدام سعر الفائدة عند التطبيق ألول مرة .عم ستأجرةاستخدام األصول الم

  
تم قياس موجودات حق االستخدام بمبلغ مساٍو اللتزامات اإليجار بعد أن يتم تعديله بأي مدفوعات تأجير مدفوعة مسبقاً أو مستحقة تتعلق 

ية تعديالت على األرباح المدورة كما أولم ينتج  ٢٠١٨كانون األول  ٣١ي كما ف الموحدة الماليبعقد إيجار معترف به في قائمة المركز 
بموجب هذه الطريقة. لم يكن هناك عقود إيجار متدنية تتطلب إجراء تعديل على موجودات حق االستخدام  ٢٠١٩في األول من كانون الثاني 
 في تاريخ التطبيق األولي .

 
 . ٢٠١٩كانون األول  ٣١و ٢٠١٩كانون الثاني  ١ مستأجرة كما في وسيارات بمكاتبتتعلق موجودات حق االستخدام المعترف بها 
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  الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 

٦ 
 

 )تتمة(المالية الجديدة والمعّدلة تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر  - ٢
  

 الماليةوالتي لها تأثير جوهري على القوائم  ٢٠١٩كانون الثاني  ١المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المعمول بها في  ١-٢
  )تتمة( للمجموعة الموحدة

  )تتمة( –) "عقود اإليجار" ١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
  

  وآلية المعالجة المحاسبية لها : للمجموعةأنشطة التأجير 
  

لالستخدام في أنشطتها االعتبارية وفي العادة تكون مدة عقد اإليجار لفترات ثابتة تتراوح من  مكاتب وسياراتبإستئجار  المجموعةتقوم 
ساس افرادي وتحتوي على مجموعة من األحكام أيجار على تمديد ويتم التفاوض على شروط اإل د خياراتوتضمن العقتسنة وأكثر، وقد 

  كضمانات ألغراض اإلقتراض. اية تعهدات وال يجوز استخدامهأد اإليجار وتضمن عقتوالشروط المختلفة ، ال 
  

مقابل ، حيث تم قيد المبالغ المدفوعة ةد إيجار تشغيليوكعق اتب والسياراتمكد إيجار الو، تم تصنيف عق٢٠١٨حتى نهاية السنة المالية 
  وفقاً لطريقة القسط الثابت خالل فترة عقد التأجير. الشامل الموحدة والدخل في قائمة الدخلد التأجير التشغيلي وعق

  

اإليجار كموجودات حق استخدام والمطلوبات المتعلقة به في التاريخ الذي  في عقود، تم االعتراف ٢٠١٩ابتداء من األول من كانون الثاني 
وتكاليف التمويل،  يجارعقود اإليجار ما بين التزامات إعة ، يتم توزيع قيمة كل دفالمجموعةيكون فيه األصل جاهز لإلستخدام من قبل 

خالل فترة عقد اإليجار للتوصل الى معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام  الدخلفي قائمة ويتم قيد تكاليف التمويل 
  .أقصر وفقاً لطريقة القسط الثابتلكل فترة ويتم استهالك موجودات حق االنتفاع خالل العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة اإليجار أيهما 

  

ً على أساس القيمة الحالية، وتشمل مطلوبات اإليجار صافي القيمة يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقود اإل يجار مبدئيا
  الحالية لمدفوعات اإليجار التالية :

 منها حوافز اإليجار المستحقة القبض؛ اً لك مدفوعات ثابتة مضّمنة) مطروحمدفوعات ثابتة (بما في ذ  
 مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل؛  
 بالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛الم  
 خيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من هذا الخيار، و  
 .دفع غرامات إنهاء العقد، إذا كانت شروط عقد اإليجار تتضمن هذا الخيار  
  

ضمني أو معدل سعر االقتراض اإلضافي للمستأجر في حال عدم يتم خصم دفعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة  في عقد اإليجار ال
توفرها، وهو السعر الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية 

  مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة.
   

 ي :يتم قياس موجودات حق انتفاع بالتكلفة والتي تشمل ما يل  
 قيمة القياس األولي اللتزامات اإليجار؛  
  منها أي حوافز إيجار مستلمة؛ اً مطروحأي دفعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء  
 أي تكاليف مباشرة أولية، و  
 . (التجديد والترميم) تكاليف اإلرجاع  
  

يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير األصول ذات القيمة المنخفضة على أساس القسط الثابت 
شهراً أو أقل وكذلك  ١٢، إن عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتها والدخل الشامل الموحدة في قائمة الدخلكمصروف 

  ة مثل معدات تكنولوجيا المعلومات منخفضة القيمة وعناصر صغيرة من أثاث المكاتب.األصول ذات القيمة المنخفض
  

  ما يلي: المجموعة) ألول مرة ، استخدمت ١٦عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية (
 معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشابهة إلى حد معقول؛  
 مات السابقة بشأن ما إذا كانت عقود اإليجار متدنية؛االعتماد على التقيي  
  كإيجارات قصيرة األجل؛ ٢٠١٩من كانون الثاني  األولفي  اً شهر ١٢مدة إيجار متبقية تقل عن محاسبة عقود اإليجار التشغيلية مع  
 استبعاد التكاليف المباشرة األولية لقياس موجودات حق االستخدام في تاريخ التطبيق األولي، و  
 .استخدام اإلدراك السابق في تحديد مدة عقد اإليجار حيث يحتوي العقد على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار  
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٧ 
 

  

 )تتمة(تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة  - ٢
  

 الماليةوالتي لها تأثير جوهري على القوائم  ٢٠١٩كانون الثاني  ١المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المعمول بها في  ١-٢
  )تتمة( للمجموعة الموحدة

  )تتمة( –) "عقود اإليجار" ١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم (
  

و ال يحتوي على عقد إيجار في تاريخ التطبيق األولي. وبدالً من ذلك أة تقييم ما إذا كان العقد يحتوي أيضاً عدم إعاد المجموعةاختارت 
بالنسبة للعقود التي تم إبرامها قبل تاريخ االنتقال على تقييمها الذي تم من خالل تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  المجموعةاعتمدت 

  ) "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار".٤ي () "عقود اإليجار" والتفسير الدول١٧(
  
  

  التالية: الموجوداتيتضمن الموحدة إن حق االستخدام الظاهر في قائمة المركز المالي 
  

    ٢٠١٩كانون األول  ٣١    
    دينار أردني    

   ١٣٨٬٩٩٠    عقارات
   ١٠٩٬٨٦٩    سيارات

    ٢٤٨٬٨٥٩    المجموع
 
  

  يجار خالل السنة كانت كما يلي:حق االستخدام والتزامات عقود اإل إن الحركة على
  

  يجارمطلوبات عقود اإل    حق االستخدام    
  دينار أردني    دينار أردني    

  ٣١٩٬٢٣٧    ٣١٩٬٢٣٧    ٢٠١٩كانون الثاني  ١الرصيد كما في 
  (٨٠٬٥١٧)    --    خالل السنة عقود اإليجار مطلوباتالمسدد من 

 ١٠٬١٣٩   --    يجارعقود اإل مصروف الفوائد على
  --    (٧٠٬٣٧٨)    إطفاء حق استخدام موجودات خالل السنة

  ٢٤٨٬٨٥٩    ٢٤٨٬٨٥٩    ٢٠١٩كانون األول  ٣١الرصيد كما في 
  

  مفصلة على النحو التالي: ٢٠١٩كانون األول  ٣١يجار وحق االستخدام الظاهرة كما بتاريخ عقود اإل مطلوباتإن 
     

  االيجار مطلوبات عقود    حق االستخدام    
  دينار أردني    دينار أردني    

  ٥٧٬١٦٧   ٧٠٬٣٧٨    قصيرة األجل
  ١٩١٬٦٩٢    ١٧٨٬٤٨١    طويلة األجل

  ٢٤٨٬٨٥٩    ٢٤٨٬٨٥٩    المجموع
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    إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١ فيللسنة المنتهية 

  
 

٨ 
 

 

 )تتمة(تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة  - ٢
  

والتي لم يكن لها تأثير جوهري على   ٢٠١٩كانون الثاني  ١الجديدة والتعديالت على المعايير المعمول بها بتاريخ  المعايير ٢-٢
  :للمجموعة الموحدة القوائم المالية

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 

يسري تطبيقها 

للفترات السنوية التي 

  تبدأ من أو بعد 

األدوات المالية والمتعلقة بمميزات الدفع  -) ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( التعديالت على

  المسبقة مع التعويضات السلبية.

) انه لغرض تقييم ما اذا كانت ميزة الدفع المسبق ٩توضح تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

جوز للطرف الذي يمارس هذا الخيار الدفع او تفي بالدفعة الوحيدة لمخصصات ومطلوبات األصل، ي

الحصول على تعويضات معقولة للدفع المسبق بغض النظر عن سبب الدفع المسبق، بعبارة أخرى، ال 

  تحقق ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي تلقائياً الدفعات الوحيدة للمبلغ والفائدة.

، مع السماح بالتطبيق ٢٠١٩كانون ثاني  ١او بعد  يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في

المبكر، توجد أحكام انتقالية محددة بناًء على وقت تطبيق التعديالت ألول مرة، بالنسبة للتطبيق األولي 

  ٢٠١٩كانون الثاني  ١  ).٩للمعايير الدولية للتقارير المالية رقم (

  ٢٠١٩كانون الثاني  ١  تعديل او تقليص او تسوية خطة منافع الموظفين.   -) ١٩التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم (

  عدم التيقن في معالجة ضريبة الدخل: -) ٢٣تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية المالية رقم (

الضريبية) واألسس الضريبية والخسائر يتناول التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسائر 

الضريبية غير المستخدمة والمعدالت الضريبية عندما يكون هناك  ألماناتالضريبية غير المستخدمة وا

). وهي تتناول على وجه ١٢عدم يقين بشأن معالجة ضريبة الدخل بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (

  التحديد ما يلي:

 ي المعالجات الضريبية بشكل جماعي .ما اذا كان ينبغي النظر ف 

  .إقتراضات مستخدمة في فحص السلطات الضريبية 

  تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية) والقواعد الضريبية والخسائر الضريبية غير

 الضريبية غير المستخدمة والمعدالت الضريبية. ماناتالمستخدمة واأل

 .٢٠١٩كانون الثاني  ١  أثر التغير في الحقائق والظروف  

  
لم يكن لتطبيق هذه المعايير أي أثر جوهري على االرصدة المسجلة في السنوات الحالية والسابقة ولكن قد تؤثر على بعض المعامالت 

  او الترتيبات المستقبلية.

  

 

  

  

  

 

  

  

 



                                                                               لمنيوم والبروفيالت الشركة الوطنية لصناعة األ 
  المساهمة العامة المحدودة

 فلسطين  –نابلس
  

    إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١ فيللسنة المنتهية 

  
 

٩ 
 

  

 )تتمة(تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة  - ٢
  

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والمصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها ٣-٢
  

 الماليةبتبنيها في إعداد هذه القوائم  المجموعةتم إصدار عدد من المعايير والتعديالت على المعايير ولكن لم يحن موعد تطبيقها ولم تقم 
  المرفقة:  الموحدة

  للتقارير المالية الجديدة والمعدلةالمعايير الدولية 

  

  

يسري تطبيقها للفترات 

السنوية التي تبدأ من أو 

  بعد 

) ٨) "عرض القوائم المالية" ورقم (١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ( –تعريف جوهري 

  .ات في التقديرات المحاسبية واألخطاءلمحاسبية، التغيرالسياسات ا

الجديد على أن " تكون المعلومات جوهرية اذا كان من المتوقع ان يؤثر حذفها او إغفالها ينص التعريف 

خدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة بناًء على تاو إخفاؤها على القرارات التي يتخذها المس

  ٢٠٢٠كانون الثاني  ١  تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية حول اعداد تقارير كيان معين" 

  إندماج األعمال. -) ٣تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( –تعريف األعمال 

  

توضح التعديالت انه لكي يتم اعتبار االعمال يجب ان تتضمن مجموعة متكاملة من االنشطة 

ً بشكل كبير في  القدرة على انشاء والموجودات، كحد أدنى، مدخالت عملية وموضوعية تساهم معا

مخرجات، يوضح مجلس معايير المحاسبة الدولية ايضا ان االعمال يمكن ان توجد بدون تضمين جميع 

المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء المخرجات. أي ان المدخالت والعمليات المطبقة على هذه المدخالت 

  ٢٠٢٠كانون الثاني  ١  من "القدرة على انشاء مخرجات" . يجب ان يكون لها "القدرة على المساهمة في انشاء مخرجات" بدال

)، ومعايير المحاسبة الدولية ١٤) و(٦) و(٣) و(٢التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (

) وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم ٣٨) و(٣٧) و(٣٤) و(٨) و(١رقم (

) لتحديث هذه التصريحات فيما يتعلق ٣٢) ولجنة التفسيرات القياسية رقم (٢٢) و(٢٠) و(١٩) و(١٢(

بالمشار اليه واالقتباس من االطار او لتحديد المكان الذي يشيرون فيه الى إصدار مختلف من االطار 

  ٢٠٢٠كانون الثاني  ١  المفاهيمي.

  ) األدوات المالية: ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

  ٢٠٢٠كانون الثاني  ١  ).٩اإلفصاحات والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

  ٢٠٢٠كانون الثاني  ١  .IBORالتعديالت المتعلقة بقضايا ما قبل االستبدال في سياق اصالح 

عقود التأمين : يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -) ١٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

ً للقياس والعرض ١٧( ) قياس مطلوبات التأمين عند القيمة الحالية للوفاء بها ويوفر نهجاً أكثر إتساقا

ة المبنية على مبدأ عقود التأمين. لجميع عقود التأمين. تم تصميم هذه المتطلبات لتحقيق هدف المحاسب

) عقود التأمين ٤) للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١٧يلغي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

  ٢٠٢٣كانون الثاني  ١  . ٢٠٢٣كانون الثاني  ١حتى 



                                                                               لمنيوم والبروفيالت الشركة الوطنية لصناعة األ 
  المساهمة العامة المحدودة

 فلسطين  –نابلس
  

    إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١ فيللسنة المنتهية 

  
 

١٠ 
 

 )تتمة(تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة  - ٢
 

  )تتمة(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة والمصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها  ٣-٢
 

 

يسري تطبيقها للفترات   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

السنوية التي تبدأ من أو 

  بعد

القوائم المالية الموحدة والمعيار المحاسبي  -) ١٠التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

المتعلقة ببيع  ٢٠١١) االستثمارات في الشركات الزميلة وشركات المشروع المشترك٢٨الدولي رقم (

  او مساهمة المستثمر للموجودات في الشركة الزميلة وشركات المشروع المشترك.

لى إتاريخ سريان التطبيق 

جل غير مسمى. التطبيق ما أ

  سموحزال م

  
متى كانت قابلة للتطبيق،  للمجموعة الموحدة تتوقع اإلدارة ان يتم تبني هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في القوائم المالية

 للمجموعة الموحدة وإعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة. كما تتوقع االدارة عدم وجود أي أثر جوهري على القوائم المالية
  عند التطبيق االولي.

 
  أهم السياسات المحاسبية - ٣

  
  بيان االلتزام ١-٣

 .)IFRSتم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (
  

  الموحدة أسس إعداد القوائم المالية ٢-٣
فيما عدا إعادة تقييم األراضي التي تم قياسها بالقيمة العادلة كما هو موضح تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، 

إن التكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن المحدد المقدمة مقابل تبادل الموجودات والبضائع  ،في السياسات المحاسبية أدناه

  .والخدمات
  

ه لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ضمن معاملة منظمة بين تُعرف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبض

المتشاركين في السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان السعر يمكن تحقيقه بطريقة مباشرة أو كان مقدراً باستخدام أسلوب 

بعين االعتبار تلك العوامل عند تسعير األصل  المجموعة لوبات، تأخذتقييم آخر، وعند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المط

، أو اإللتزام في تاريخ القياس، تم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصاح في هذه القوائم المالية الموحدة على ذلك األساس

  .٣٦)عادلة، مثل القيمة المستخدمة في المعيار المحاسبي الدولي رقم (ستثناء القياسات التـي تتشابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة إب

  

بناًء على مدى وضوح المدخالت بالنسبة  )٣) أو (٢أو ( تُصنف قياسات القيمة العادلة، ألغراض إعداد التقارير المالية، إلى المستوى (ا )

  العادلة بالكامل، وهي محددة كما يـلي:لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة 
  

): وهي المدخالت المستنبطة من األسعار المدرجة (غيـر المعدّلة) لموجودات أو مطلوبات مطابقة في أسواق ١مدخالت المستوى ( - 

 نشطة والتـي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس؛

والمالحظة  )١يانات عدا عن األسعار المدرجة المستخدمة في المستوى (: وهي المدخالت المستنبطة من الب٢)مدخالت المستوى ( - 

  للموجودات أو المطلوبات، سواء بطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة؛ و

 ): وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة.٣مدخالت المستوى ( - 

  

  المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.ظهار القوائم إإن الدينار األردني هو عملة 

 
 
 



                الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت 
  مة المحدودةالمساهمة العا

 فلسطين  –نابلس
  

    إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

١١ 
 

  )تتمة( أهم السياسات المحاسبية - ٣
  

  أسس توحيد القوائم المالية  ٣-٣
 

العامة المحدودة والقوائم الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت المساهمة الشركة تتألف القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية الخاصة ب

  .التابعة لها)الشركة حق السيطرة (الشركة الوطنية لتجارة بروفيالت األلمنيوم التي تمتلك فيها  ةالشركالمالية الخاصة ب

  

  تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:
  
 و، القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها 
  الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها، و في العوائد المتغيرة نتيجةللشركة نشوء حق 
 القدرة على التحكم في المنشأة المستثمر بها بغرض التأثير على عوائد المستثمر. 
  

بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، وما إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى حدوث  ةالشركتقوم 

  .أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعالهتغيرات على واحد أو 

  

السيطرة للشركة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، فيكون الشركة عندما تقل حقوق التصويت الخاصة ب

الصلة بالمنشأة المستثمر بها على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات 

  .بشكل منفرد
  

حقوق التصويت في المنشأة المستثمر بها أم للشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان الشركة تأخذ 

  تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي: ،ال بشكل كاٍف لمنحها السيطرة
  
   وبالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرينالشركة حجم حقوق التصويت التي تمتلكها ،  
  ومتلكها حاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف اآلخرىية التي تملحقوق التصويت المح ،  
  الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى، و 
   لديها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة الشركة أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن

  .التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة
  

الشركة التابعة، بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد الشركة لى تلك على السيطرة عالشركة التابعة عندما تحصل الشركة تبدأ عملية توحيد 

التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل الشركة وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات ومصاريف  ،التابعةالشركة السيطرة على 

الشركة على حق السيطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه سيطرة الشركة الموحدة من تاريخ حصول والدخل الشامل  السنة في قائمة الدخل

  .التـابعةالشركة على 

  

إجمالي الدخل  ،ومالكي الحصص غير المسيطرةالشركة موزعة على مالكي  نصر من عناصر الدخل الشاملإن الربح أو الخسارة وكل ع

حتى لو أدى ذلك إلى حدوث عجز في أرصدة األطراف غير  واألطراف غير المسيطرةالشركة التابعة موزع على مالكي للشركة الشامل 

مع تلك المستخدمة حيثما لزم األمر، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لكي تتالئم سياساتها المحاسبية  ،المسيطرة

  .من قبل الشركة

  

يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك األصول وااللتزامات وحقوق الملكية واألرباح والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجة عن 

  .التابعة لها عند التوحيدالشركة والشركة المعامالت الداخلية بين 



                الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت 
  المساهمة العامة المحدودة

 فلسطين  –نابلس
  

    إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

١٢ 
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية  أهم -٣
  

  )تتمة(المالية  القوائم توحيد أسس ٣-٣
  

 األولكانون  ٣١و  ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما في  التابعة)الشركة األلمنيوم (الوطنية لتجارة بروفيالت الشركة فيما يلي تفاصيل 

٢٠١٨:  
  
  لرئيسياالنشاط   رأس المال المدفوع  نسبة الملكية  إسم الشركة 

  
ارة بروفيالت  ة لتج ة الوطني رك    الش

  األلمنيوم

  
١٠٠%  

  
  دينار أردني ١٠٠٬٠٠٠

  
الت  ي روف ع ب ي ب
طة  األلمنيوم وأنش

  أخرى 
  
 األدوات المالية  ٤-٣

  

 .طرفاً في البنود التعاقدية الخاصة باألداة طلوبات المالية عندما تصبح المجموعةيتم اإلعتراف بالموجودات والم

 

يتم إضافة أو خصم تكاليف المعامالت التي تتعلق بإقتناء أو إصدار  ،يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة

  .عند اإلعتراف المبدئي أو المطلوبات المالية حسب الحاجةات ومطلوبات مالية من القيمة العادلة للموجودات المالية موجود
  
 الموجودات المالية  ٥-٣
 

عالقة وذمم مدينة وأخرى (ما عدا المصاريف المدفوعة  ذات أطرافمطلوب من  ،: نقد وما في حكمهتشمل الموجودات المالية للمجموعة

والذمم المدينة واألخرى (ما عدا المصاريف المدفوعة  عالقة  أطراف ذاتيتم تصنيف المطلوب من  ،)مقدماً ودفعات مقدمة للموردين

ذكور يتم بناًء على طبيعة وهدف إن تصنيف الموجودات المالية بالشكل الم ،"ذمم مدينةكمقدماً ودفعات مقدمة للموردين) "كقروض و

  .إقتناء تلك الموجودات المالية ويتم تحديد هذا التصنيف عند وقت اإلعتراف المبدئي

  

 ،طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للموجودات المالية وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترات المرتبطة بها

هو المعدل الذي يخصم بناًء على الدفعات النقدية المستلمة مستقبالً والمتوقعة خالل العمر المتوقع للموجودات المالية معدل الفائدة الفعلي 

 .أو عندما يكون ذلك مناسباً خالل فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند اإلعتراف المبدئي
  

  النقد وما في حكمه
  

قابلة للتحويل إلى نقد معلوم القيمة وغير العالية السيولة ال ذاتبنوك دة الودائع تحت الطلب لدى اليتمثل النقد وما في حكمه في النقد وأرص

  .خاضعة لمخاطر التغير في القيمة 

  
  ذمم مدينة

  

بإستخدام طريقة معدل يتم قياس الذمم المدينة التي لها دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها بشكل أولي بالقيمة العادلة ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة 

يتم تسجيل إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، باستثناء الذمم المدينة  ،الفائدة الفعلي مطروحاً منها أي إنخفاض في القيمة

   .قصيرة األجل وذلك عندما يكون االعتراف بالفوائد غير مادي
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١٣ 
 

  تتمة)أهم السياسات المحاسبية ( -٣
 

  تتمة)المالية (الموجودات  ٥-٣
  

  الماليةنخفاض قيمة الموجودات إ
  
  

باإلعتراف بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على األدوات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، الذمم التجارية  المجموعةتقوم 
المتوقعة بشكل دوري في الفترات  اإلئتمانيةيجارات المستحقة المدينة وموجودات العقود. يتم مراجعة مخصصات الخسائر اإل المدينة،

 لعرض التغيير الحاصل على مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف األولي لألصل المالي. الالحقة وذلك
  

  دائما باحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة على فترة عمر الذمم التجارية المدينة، موجودات العقود وااليجارات المستحقة المجموعةتقوم 
  ما يتم تقدير الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لهذه الموجودات المالية بناًء على المعلومات التاريخية للخسائر االئتمانية حسب سجالتالمدينة. ك
، ويتم تعديلها بعد األخذ بعين اإلعتبار عدة عوامل متعلقة باألطراف المدينة، وبالوضع اإلقتصادي القائم وبتقييم الوضع المجموعة
مع األخذ بعين اإلعتبار القيمة الحالية للنقد في  الموحدة الماليةحالي والوضع اإلقتصادي المتوقع كما بتاريخ إعداد القوائم ال اإلقتصادي

  ذلك الوقت أينما يلزم ذلك.
  

  إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
  

  

اإلعتراف بأحد الموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك الموجودات المالية أو  بإلغاء تقوم المجموعة
إذا لم تقم المجموعة بتحويل تلك  ،عند تحويلها وبالتالي جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية إلى طرف آخر 

قم بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكيتها وإستمرت بالسيطرة عليها فإن المجموعة تقوم الموجودات بشكل كامل أو لم ت
  . باإلعتراف بالعوائد المتراكمة وتلك اإللتزامات المتعلقة بها الواجب سدادها

  
  المطلوبات المالية وأدوات الملكية  ٦ -٣
  

  التصنيف كدين أو أداة ملكية 
  

  

المصدرة من قبل المجموعة، يتم تصنيفها كإلتزامات مالية أو كأدوات ملكية طبقاً ألسس وجوهر الترتيبات التعاقديـة، إن أدوات الملكية 

  .وطبقاً لتعريف المطلوبات المالية وأدوات الملكية

  
 

  أدوات الملكية
  

  

أدوات الملكية المصدرة من قبل  ،إلتزاماتهاأداة الملكية هي أي تعاقد يثبت حق مالكها في صافي أصول المجموعة بعد طرح جميع 

  .المجموعة يتم تسجيلها بالمبالغ المستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدار
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١٤ 
 

        
  أهم السياسات المحاسبية (تتمة) -٣
  (تتمة)المطلوبات المالية وأدوات الملكية  ٦ -٣
 
    

  المطلوبات المالية
  

المالية للمجموعة على المبالغ المطلوبة للبنوك، الذمم الدائنة واألخرى (فيما عدا الدفعات المقدمة للموردين)، األدوات مل المطلوبات تتش

   .المالية المشتقة والمطلوب ألطراف ذات عالقة

  

ً بالتكلفة المطفأة يتم قياس المطلوبات المالية األخرى بشكل أولي بالقيمة العادلة مطروحاً منها مصاريف المعامالت ويتم قيا سها الحقا

بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي حيث يتم اإلعتراف بمصاريف الفوائد وفقاً ألساس الريع الفعلي بإستثناء ذمم قصيرة األجل حيث 

  .يكون اإلعتراف بالفوائد غير جوهري

  

 ،مالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترات المرتبطة بهاطريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات ال

مالية معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بناًء على الدفعات النقدية المستلمة مستقبالً والمتوقعة خالل العمر المتوقع للمطلوبات ال

  .إلعتراف المبدئيأو عندما يكون ذلك مناسباً خالل فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند ا
  
  

  باإللتزامات المالية إلغاء اإلعتراف
  

  .إلغاؤها أو إنتهاء مدتها أو باإللتزامات المالية فقط عندما يتم اإليفاء بها، بإلغاء اإلعتراف تقوم المجموعة
  
  
  تحقق اإليرادات  ٧-٣
  

المشتري  وتحويل التحكم  إلىببيع بروفيالت األلمنيوم بأشكالها المختلفة، حيث يتم اإلعتراف باإليراد بعد بيع البضاعة  الشركةتقوم 
  الفعال بالبضاعة لصالح المشتري، كما يتحقق الدفع بشكل فوري وذلك عندما تتم عملية  بيع البضاعة للمشتري.

  

تظهر المبيعات بالصافي بعد طرح  ،المستلم أو الذي ستحصل عليه المجموعة عن هذه المبيعات يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل

 .مردودات المبيعات والخصومات والبدالت األخرى المشابهه
 
  اإلجازات السنوية  ٨-٣
  

يتم عمل إستحقاق لإللتزامات المقدرة إلستحقاقات الموظفين المتعلقة باإلجازات السنوية بناًء على الخدمات المقدمة من قبل الموظفين 
  .المؤهلين حتى نهاية السنة 
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١٥ 
 

 

  أهم السياسات المحاسبية (تتمة) -٣
 

  مخصص تعويض نهاية الخدمة  ٩-٣
  

تسجل  ،من تعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقانـون العمل الساري في فلسطين الشركةيتم أخذ مخصص لإللتزامات المترتبة على 

وتسجل التعويضات المدفوعة للموظفين الذين يتركـون الخدمة على  الموحدةوالدخل الشامل إقتطاعها في قائمة الدخل المبالغ الواجب 

  .حساب مخصص تعويــض نهاية الخدمــــة للموظفين

  
  اإلقتراضتكلفة  ١٠-٣

  

 يتم رسملة تكاليف اإلقتراض التي ترتبط مباشرةً باقتناء أو بناء أو إنتاج أصول مؤهلة للرسملة، والتي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة كي

لإلستعمال حيث يتم إضافتها إلى تكلفة تلك األصول وذلك إلى أن تكون تلك األصول وبشكل كبير جاهزة  ،تصبح جاهزة لإلستعمال أو للبيع

عند  للفترة الموحدة  والدخل الشامل قائمة الدخلكمصاريف في تظهر ) ( إن وجدتإن جميع تكاليف االقتراض األخرى ، أو للبيع

  .إستحقاقها
  
  آالت ومعداتو ممتلكات ١١-٣

  
  

اإلستهالك المتراكم وأية خسائر ناتجة  مطروحاً منها، بالتكلفة األراضي التي تظهر بالتقييم  فيما عدا اآلالت والمعداتو تظهر الممتلكات

  .بالشراءتتمثل تكلفة الممتلكات والمعدات في تكلفة الشراء التاريخية باإلضافة إلى أية مصاريف متعلقة  ،عن اإلنخفاض في القيمة

  

قط عندما يكون من المحتمل يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة لألصل أو اإلعتراف بها كأصل منفصل حسبما يكون مالئماً ف

يتم إدراج كافة مصاريف  ،من األصل المعني ويكون باإلمكان قياس التكلفة بشكل موثوقفوائد اقتصادية مستقبلية للمجموعة  أن ينتج

  .التي حدثت فيها للفترةالموحدة والدخل الشامل قائمة الدخل األخرى في اإلصالح والصيانة 

  

  .التقييم، ويتم إظهار الفرق بين التكلفة والقيمة حسب إعادة التقييم ضمن بنود الدخل الشاملتظهر األراضي بقيمة إعادة 

  

يتم  ،يتم إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات بطريقة القسط الثابت وطريقة عدد الوحدات المنتجة مبنياً على الخدمة المتوقعة لألصل

ستهالك المتبعة ويتم إظهار أثر أي تغيير في هذه صافي القيمة المستردة وطريقة اإل ع،في نهاية كل سنة مراجعة العمر اإلنتاجي المتوق

  .التقديرات خالل الفترة المالية التي تم فيها التغيير والفترات المستقبلية
    

  كما يلي  : اإلستهالك إحتساب يتم
 النسبة المئوية طريقة اإلستهالك 
 %١٠ -  %٧ القسط الثابت    الت ومعدات السحب وأخرىآ

 %٢٠ القسط الثابت معدات النقل الداخلي
 %٥ القسط الثابت خط األكسدة 

  %٥ -  %٤ القسط الثابت المباني
 %١٥ القسط الثابت         السيارات

 %٧   القسط الثابت األثاث
 %٧ القسط الثابت اليافطات
 %٢٥ القسط الثابت الكمبيوتر

 -- طن إنتاج            ٢٥قالب واحد /  القوالب
روفيالت دات الب الء، آالت ومع ع  (ط ان، تلمي ده

  لبروفيالت وتنقية المياه العادمة)ا
  --  عدد وحدات اإلنتاج
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  أهم السياسات المحاسبية (تتمة) -٣
  

  

  (تتمة) وآالت ومعدات ممتلكات ١١-٣
  

على أساس الفرق بين متحصالت ت والمعدات عنصر من عناصر الممتلكات واآلال يتم تحديد الربح والخسارة الناتجة عن بيع أو شطب أي

  .الدخل الشامل الموحدة و قائمة الدخلفي البيع وصافي القيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بهذا الفرق 

  

والتي سيتم إستخدامها في اإلنتاج أو ألغراض إدارية أو ألي أغراض لم يتم تحديدها بعد، يتم تسجيلها بالتكلفة  التنفيذ قيد إن األعمال

تتضمن التكلفة الرسوم المهنية وتكاليف اإلقتراض فيما يتعلق باألصول المؤهلة  ،القيمة في أية خسائر ناتجة عن إنخفاض مطروحاَ منها

، وكما هو الحال مع جميع األصول األخرى فإن إستهالك هذه األصول يبدأ عندما بل المجموعةالمتبعة من قوذلك تماشياً مع السياسة 

  .تكون جاهزة لإلستخدام في األغراض التي تم إنشائها من أجلها

  
  التنفيذ قيد أعمال ١٢-٣

  

 بمجرد .التنفيذ قيد المشاريع هالكإست يتم ال .وجدت إن القيمة، في نخفاضاإل خسارة مطروحاً منها بالتكلفة التنفيذ قيد مشاريع تسجيل يتم

 هالكهاستإ ويتم ستخدامهاإ على اً عتمادإ والمعدات واآلالت الممتلكات إلى تصنيفها يعاد التنفيذ قيد مشاريع ضمن األصول إنشاء اكتمال

  .ستخداماإل قيد وضعها بمجرد

 
  

  إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة  ١٣-٣
  

بمراجعة صافي قيمة الموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشر على أن تلك  الماليقائمة المركز  بتاريخ المجموعةتقوم 

نخفاض سترداد لتحديد خسائر اإلفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، فإنه يتم تقدير القيمة القابلة لإل ،نخفاض في القيمةإالموجودات تعاني من 

سترداد من كل أصل على حدة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة عند عدم وجود أسس معقولة لتحديد القيمة القابلة لإل ،وجدت)في القيمة (إن 

عند وجود أسس معقولة للتوزيع، فإن الموجودات العامة للمجموعة يتم توزيعها  ،المستردة من وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها األصل

   .بشكل إفرادي أو يتم توزيعها على أصغر مجموعة من وحدات توليد النقدعلى وحدات توليد النقد 

  

عند  ،سترداد في القيمة العادلة مخصوماً منها التكلفة حتى إتمام البيع أو القيمة الناتجة عن االستعمال أيهما أعلىتتمثل القيمة القابلة لإل

دية المستقبلية المتوقعة للوصول بها إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم تقييم القيمة الناتجة عن االستعمال، يتم خصم التدفقات النق

  .مناسب ليعكس قيمتها السوقية الحالية مع مراعاة أثر مرور الوقت على القيمة والمخاطر المحددة لألصل
  

الدفترية، يتم تخفيض قيمة األصل الدفترية (أو سترداد األصـل (أو وحدة توليد النقد) عن قيمته إذا كان من المتوقع أن تقل القيمة القابلة إل

الدخل، إال إذا كان األصل مثبت بمبلغ  يتم االعتراف فوراً بخسارة انخفاض القيمة في قائمة ،وحدة توليد النقد) لقيمتها القابلة لالسترداد

  تقييم.حتياطي إعادة الإلنخفاض القيمة كتخفيض إإعادة التقييم، حيث يتم في هذه الحالة معالجة 

  

ية إذا ما تم الحقاً تراجع خسارة اإلنخفاض، يتم حينها زيادة القيمة الدفترية لألصل (وحدة توليد النقد) حتى تصل إلى حد القيمة التقدير

) في المعدلة، بحيث إن القيمة المعدلة لألصل ال تتعدى قيمته الدفترية فيما لو لم يكن هناك إنخفاض في قيمة األصل (وحدة توليد النقد

عندما يكون األصل  الموحدة إالوالدخل الشامل فوراً في قائمة الدخل يتم االعتراف بتراجع خسـارة االنخفاض كإيراد  ،السنوات السابقة

  .مثبت بمبلغ إعادة التقييم، عندها يتم معالجة تراجع خسارة انخفاض القيمة كزيادة الحتياطي إعادة التقييم
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١٧ 
 

  

  أهم السياسات المحاسبية (تتمة) -٣
  

  المخزون  ١٤ -٣
  

قل، ويتم تسعير أيهما أو صافي القيمة التحصيلية أ ةخر المدة من المواد الخام وقطع الغيار والبضاعة الجاهزة بالتكلفآيظهر مخزون 

يتم تسعير البضاعة الجاهزة على أساس المواد الخام بإتباع طريقة المتوسط السنوي وقطع الغيار باتباع طريقة المتوسط المتحرك، كما 

  .تحميل (الطن) بكلفة المواد األولية الفعلية وحصته من مصاريف اإلنتاج المباشرة
  
  المخصصات ١٥-٣
  

عتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي (قانوني أو استنتاجي) نتيجة أحداث سابقة ويكون من المحتمل يتم اإل

   .االلتزام ويمكن تقدير تكلفة هذه المخصصات بشكل يعتمد عليهتسديد هذا 

  

مع األخذ بعين  الماليالمركز  يتم قياس المخصصات حسب أفضل التقديرات للمصروف المطلوب لمقابلة اإللتزام كما بتاريخ قائمة

دام تقديرات التدفق النقدي لإللتزامات تُقاس قيمة المخصص بإستخ ،عدم تقدير قيمة المخصص بشكل جيد اإلعتبار أي مخاطر ناتجة من

  .الحالية ، وهي تمثل القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية (حيث يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود مادياً)

  

  عقود اإليجار التشغيلية ١٦-٣
  

  :٢٠١٩كانون الثاني  ١السياسة المحاسبية المطبقة اعتباراً من 
  

  المجموعة كمستأجر:

مطلوبات بموجودات حق االستخدام و المجموعةترف تعبتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار عند بدء العقد.  المجموعةقوم ت

فة على اً اإليجار المقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات اإليجار التي يكون فيها مستأجر عقود ، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل (المعرَّ

، للوحية وأجهزة الكمبيوتر الشخصيةشهراً أوأقل) وعقود إيجار األصول ذات القيمة المنخفضة (مثل األجهزة ا ١٢ار مدتها أنها عقود إيج

 يباإلعتراف بمدفوعات اإليجار كمصروف تشغيل المجموعةقوم تواألشياء الصغيرة من أثاث المكاتب والهواتف). بالنسبة لهذه العقود، 

مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك المنافع  على أساس القسط الثابت على

  .االقتصادية من األصول المستأجرة

  

ً  مطلوبيتم قياس  باستخدام ، مخصومة ا في تاريخ البدء في عقد اإليجاربالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعه اإليجار مبدئيا
  .، يتم إستخدام معدل االقتراض اإلضافيذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولةالسعر الضمني في عقد اإليجار. إ

  
  :اإليجار ما يلي اتمطلوبتشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس 

  ؛ار مستحقة القبضمنها حوافز اإليج ، مطروحاً هرها على مدفوعات ثابتة)وجمدفوعات اإليجار الثابت (متضمنة في  •

  ، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ البدء بالعقد؛يرة التي تعتمد على مؤشر أو معدلمدفوعات اإليجار المتغ •

  ؛جر بموجب ضمانات القيمة المتبقيةالمبلغ المتوقع أن يدفعه المستأ •

  ؛ ومعقول من ممارسة الخيارات ى يقين، إذا كان المستأجر علسعر ممارسة خيارات الشراء •

  .ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار ، إذا كان عقد اإليجار يعكسدفع غرامات إنهاء العقد •
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    إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

١٨ 
 

 )تتمة(أهم السياسات المحاسبية  - ٣
  
  

 (تتمة) عقود اإليجار التشغيلية ١٦-٣
  

 
  

ً يتم الحق، والمالياإليجار كبند منفصل في قائمة المركز  مطلوبات عقوديتم عرض  اإليجار من خالل زيادة القيمة  مطلوباتقياس  ا
اإليجار  إلتزامات عقوديض القيمة الدفترية لتعكس اإليجار (باستخدام طريقة الفائدة الفعالة) وبتخف مطلوباتالدفترية لعكس الفائدة على 

  .المدفوعة
  

  :عندمااإليجار (وإجراء تعديل مماثل لموجودات حق االستخدام ذي الصلة) عقود  مطلوباتيتم إعادة قياس 

 هذه  في، وراءلشا رخيا سةرمما متقيي في رتغيي لیإ ؤديت لتيا ظروفلا في ماه رتغييأو  دثح كلناه إن كان رإليجاا دةم رتغيي ميت
  .المعدّل ملخصا دلمع دامباستخالمعدلة  رإليجاا تعاوفدم مخص قيطر نعاإليجار مطلوبات سقيا دةعاإ ميت لحالةا

  بموجب القيمة المتبقية المضمونة اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة إلتزامات عقودتتغير ،
المعدلة باستخدام معدل خصم غير مطلوبات عقود اإليجارعن طريق خصم ات عقود اإليجار مطلوبوفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس 

 .بسبب التغيير في سعر الفائدة العائم ، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدّل) مطلوبات عقود اإليجارمتغير (ما لم تتغير 
  

  األجنبيةالعمالت  ٣١٧-
  
  

         نشاطاتها  المجموعةوالذي هو عملة البيئة اإلقتصادية السائدة التي تمارس بها  لدينار األردنييتم عرضها باالقوائم المالية الموحدة إن 

بأسعار تواريخ المعامالت في نهاية كل فترة  للمجموعةيتم اإلعتراف بالعمالت التي تتم بعمالت غير العملة الوظيفية  ،)الوظيفية(العملة 

  .تقرير

يل يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار العمالت األجنبية الوسطية السائدة في تاريخ المركز المالي، ويتم تحو

يتم تسجيل ،موجودات غير المالية والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة في تاريخ تحديد قيمتها العادلةال

تسجيل فروقات التحويل لبنود  يتم ،ةالموحد والدخل الشامل العمالت األجنبية في قائمة الدخلاألرباح والخسائر الناتجة عن تحويل 

 .كجزء من التغير في القيمة العادلةإن وجدت  الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية غير النقدية (مثل األسهم)

  

  يلي:  كما ٢٠١٨و  ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما في  الدينار األردنيابل مقالدوالر كانت أسعار صرف 
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  أردنيدينار   أردني دينار  
      
  ٠٬٧١  ٠٬٧١  دوالر أمريكي  
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١٩ 
 

 
 اإلفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة - ٤
  

) حول القوائم المالية الموحدة، فإن ذلك يتطلب أن تقوم ٣من خالل تطبيق المجموعة للسياسات المحاسبية كما هو وارد في إيضاح (

فتراضات حول القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات في القوائم المالية الموحدة والتي ال يمكن تحديد قيمتها إتقديرات واإلدارة بعمل 

إن التقديرات واالفتراضات تعتمد على الخبرة التاريخية لإلدارة وعوامل أخرى تؤخذ في عين االعتبار  ،بشكل واضح من مصادر أخرى

  .إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات ،فتراضاتاإلعند القيام بتلك التقديرات و

يتم إدراج أثر التعديل في التقديرات المحاسبية في نفس الفترة التي تم فيها التعديل  ،يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات بشكل دوري

أو على الفترة التي تم فيها التعديل والفترات الالحقة وذلك في حال أن أثر ذلك  ،التعديل يؤثر فقط على تلك الفترةوذلك في حال إن ذلك 

  .التعديل يظهر في الفترة الحالية والفترات الالحقة
  
  
  اإلفتراضات الهامة المعمول بها في تطبيق السياسات المحاسبية ١-٤
  

 يوجد إفتراضات تم العمل بها من المتوقع أنها ستؤثر بشكل تطبيق للسياسات المحاسبية، فإنه وفي رأي إدارة المجموعة، الالفي إطار 

 .ستثناء تلك التي تشتمل على تقديرات كما هو موضح أدناهإجوهري على القيم المدرجة في القوائم المالية الموحدة وذلك ب

  
  التقديرات غير المؤكدة ٢-٤

  

المؤكدة بتاريخ المركز المالي والتي لها نسبة مخاطرة قد تتسبب  إن التقديرات الرئيسية الخاصة بالمستقبل واإلفتراضات األخرى غير

  بتعديل جوهري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمـة، تتمثل فيما يلي:

  
  إنخفاض قيمة الذمم المدينة  ١-٢-٤

  

تمال بعدم تحصيلها بشكل كامل، يتم تحديد وجود إنخفاض دائم في تقوم إدارة المجموعة بتقييم التحصيالت من الذمم المدينة عند وجود إح

ة وبالرجوع قيمة الذمم المدينة التجارية بأن تقوم إدارة المجموعة بتقييم المالءة المالية لزبائنها وكذلك بتقييم التسديدات خالل الفترة السابق

فرق ما بين القيمة المتوقع تحصيلها والرصيد الدفتري لتلك الذمم إلى شروط التسهيالت المتفق عليها مع بعض الزبائن ، يتم إدراج ال

الموحدة، أية فروقات بين المبالغ المحصلة فعلياً خالل الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقع استردادها والدخل الشامل الدخل  قائمةضمن 

هذه المبالغ. يتم تكوين مخصص لقاء الديون اعتماداً على أسس الموحدة عند إستالم مثل والدخل الشامل يتم إدراجها ضمن قائمة الدخل 

المجموعة لتقدير المخصص الواجب تكوينه بموجب متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،  وفرضيات معتمدة من قبل إدارة

  ويتم مقارنة نتائج تلك األسس والفرضيات مع المخصصات الواجب تكوينها.

  
  نتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسةار اإلعماأل ٢-٢-٤

  

تقوم االدارة باعادة تقدير االعمار االنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة بشكل دوري لغايات احتساب االستهالكات 

ي واالطفاءات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتاجية المتوقعة في المستقبل ويتم قيد خسارة التدن

  للسنة. الدخلمة في قائ
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٢٠ 
 

 (تتمة) الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدةاإلفتراضات المحاسبية  - ٤
 

  (تتمة) التقديرات غير المؤكدة ٢-٤
  
  

  خصص تعويض نهاية الخدمة م ٣-٢-٤
  .الخدمة وفقاً لقانون العمل ساري المفعول في مناطق السلطة الفلسطينية نهايةيتم احتساب مخصص تعويض 

 
  

 

  ضريبة الدخل ٤-٢-٤
المالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقاً لألنظمة والقوانين والمعايير المحاسبية ويتم احتساب واثبات الموجودات يتم تحميل السنة 

  والمطلوبات الضريبية المؤجلة ومخصص الضريبة الالزم.

  
  

  مخصص القضايا ٥-٢-٤
والتي  للمجموعةيتم تكوين مخصص لمواجهة أية التزامات قضائية محتملة استناداً للدراسة القانونية المعدة من قبل المستشار القانوني 

  تحدد المخاطر المحتمل حدوثها بالمستقبل ويعاد النظر في تلك الدراسة بشكل دوري.

  

 اإليجار عقد مدة تحديد ٦-٢-٤
  

 أو ، التمديد خيار لممارسة اقتصادياً  حافزاً  تخلق التي والظروف الحقائق جميع االعتبار في اإلدارة تأخذ ، اإليجار عقد مدة تحديد عند

 عقد كان إذا اإليجار عقد مدة في فقط) اإلنهاء خيارات تلي التي الفترات أو( التمديد خيارات تضمين يتم .اإلنهاء خيار ممارسة عدم

 كبير تغيير أو هام حدثاإلدارة بتقييم مدة عقود اإليجار إذا كان هنالك  تقوم  .)إنهائه يتم لم أو( تمديده يتم أن معقول بشكل مؤكداً  اإليجار

  .التجديد خيار ممارسة عدم أو ممارسة على يؤثر ان شأنه من والذي سيطرتها ضمن تقع التي تؤثر التي الظروف في

 

  المتبقية القيمة ضمانات ٧-٢-٤

ً بتقدير المبالغ التي من المتوقع أن تكون مستحقة الدفع بموجب ضمانات القيمة المتبقية واإلعتراف بها كجزء  تقوم  مناإلدارة مبدئيا

 القيمة لتحديد والتقديرات األحكام اإلدارة طبقت. فترة لك نهاية فيمطلوب اإليجار. تتم مراجعة المبالغ وتعديلها إذا كان ذلك مناسباً 

   .وجدت إن المتبقية،

 

  على مدفوعات اإليجار  خصم ٨-٢-٤

في بداية  الممنوحاإلدارة بتقدير معدل اإلقتراض  تقوم. الممنوح للمجموعةالخصم على مدفوعات اإليجار بإستخدام معدل اإلقتراض  يتم

  .اإليجار
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٢١ 
 

 وما في حكمهنقد  - ٥
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دينار أردني  دينار أردني 
      

 ٥٤٥  ٢٬٣٦١ نقد في الصندوق
    أرصدة حسابات جارية لدى بنوك محلية:

 ٣٤٬١٧١  ٤٨٬٤٣٣ دينار أردني
 ١٩٩٬١٧٠  ٢٨٢٬٠٦١ مختلفةعمالت 

 ٢٣٣٬٣٤١  ٣٣٠٬٤٩٤ 
 ٢٣٣٬٨٨٦  ٣٣٢٬٨٥٥ الرصيد في نهاية السنة  

 
 بالصافي ،مدينةذمم  - ٦
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دينار أردني  أردني دينار  
      
  ٣٬٢٣٩٬٠٩٠   ٣٬٣٢٥٬١٢٥ ذمم مدينة تجارية  
  ٤٬٥٦٢٬٦١٦   ٥٬٨١٦٬٨٢١  األجل قصيرةشيكات برسم التحصيل  
 )٤٠٧٬٩٩٨(  (٤٥٨٬٠٨٣) الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخصص  

 ٧٬٣٩٣٬٧٠٨  ٨٬٦٨٣٬٨٦٣ الرصيد في نهاية السنة  
 

    :ما يليهي ك الخسائر اإلئتمانية المتوقعةمخصص الحركة على  إن

 ٢٠١٨   ٢٠١٩ 
 دينار أردني  أردني دينار  
      

 ٣٣٨٬٤٠٢  ٤٠٧٬٩٩٨ الرصيد في بداية السنة  
  ٧٥٬٨٠٢   --  )٩أثر تطبييق معيار التقارير الدولي رقم (

 ٤١٤٬٢٠٤  ٤٠٧٬٩٩٨  الرصيد المعدل كما في بداية السنة
  ٢٨٬٣٩٩   ١٦٬١٦٩ إضافات للمخصص

 )٣٤٬٦٠٥(  ٣٣٬٩١٦ فرق العملة
 ٤٠٧٬٩٩٨  ٤٥٨٬٠٨٣ الرصيد في نهاية السنة  

  
  المخزون - ٧
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دينار أردني  أردني دينار  
      

 ١٬٣٨٢٬٨٦٥  ١٬٥٥٧٬٢٠٤ بضاعة جاهزة
 ٩٩٨٬٨٠٦  ٢٬٥٨٠٬١٤٠ مواد خام

 ٤٥٬٥٣٨  ٥٩٬٩٥٨ ورق تغليـــف
 ٥٦٧٬٨٧٢  ٢٠٦٬١٩٧ الخردة الصالحـة

 ٢٬٩٩٥٬٠٨١  ٤٬٤٠٣٬٤٩٩ 
 ١٬٦٥١٬٤٧٢  ١٬٦٠٧٬٦٩١ قطع غيار وإكسسوارات

 ٤٣٣٬٠٩٦  ٢٠٦٬٩٧٧ أخرى
 ٥٬٠٧٩٬٦٤٩  ٦٬٢١٨٬١٦٧ الرصيد في نهاية السنة  

    



                                                                                الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت 
  المساهمة العامة المحدودة

 فلسطين  –نابلس
  

    إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٢ 
 

 

 األطراف ذات العالقة  - ٨
 

اء مجلس اإلدارة والشركات تدخل المجموعة في معامالت وترتيبات وإتفاقيات يكون أطرافها المدراء في اإلدارة التنفيذية العليا وأعض

طراف فيما يلي تفاصيل المعامالت مع األ متفق عليها،تبطون بها والشركات الشقيقة وذلك من خالل تعامالت تجارية بشروط ير التي

  ذات العالقة:
  

 المطلوب من أطراف ذات عالقة -أ /٨
 ٢٠١٨  ٢٠١٩    ٢٠١٩ 
 دينار أردني  دينار أردني    دوالر أمريكي 

          حسابات جارية:
  ٦٥٬١٢٠   --    --  الفلسطينية للسيارات (هيونداي) الشركة

  --  ٣٧٬٣٤٨    --  شركة سنيورة للصناعات الغذائية
  ٢٬٣٨٢   ٢٬٣٨٢    --  الشركة الفلسطينية للتبريد والتكييف

  --    ٦٧٬٥٠٢   ٣٩٬٧٣٠  
           قرض متبادل:

  ٤٩٤٬٢٦٩   ٤٩٤٬٢٦٩    ٦٩٦٬١٥٤  )برافوالشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (
  ٥٦١٬٧٧١   ٥٣٣٬٩٩٩    ٦٩٦٬١٥٤  

دينار أردني)   ٤٩٤٬٢٦٩(المعادل لمبلغ  دوالر أمريكي  ٦٩٦٬١٥٤قرضاً بمبلغ  لصناعة األلمنيوم والبروفيالتالوطنية الشركة منحت 

مليون شيقل اسرائيلي، وقد ظهر رصيد  )٣(العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (شركة زميلة) مقابل حصولها على قرض بمبلغ للشركة 

حمل فائدة وليس له تاريخ يالقرض المتبادل ال  اينار أردني، إن هذد ٦١٦٬١٤١ بمبلغ المطلوب ألطراف ذات عالقةالقرض الدائن ضمن 

  .محدد للسداد
  

  معامالت البيع والشراء مع األطراف ذات العالقة -ج/٨

  

تحتوي القوائم المالية  ،أعضاء مجلس اإلدارة واالدارة العليا وأية شركات يملكونها عالقة تشمل المساهمين الرئيسيين،األطراف ذات ال

  .الموحدة على األرصدة والمعامالت الرئيسية التالية مع جهات ذات عالقة بالمجموعة
 

 ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  دينار أردني   دينار أردني  

  ٣٤٤٬٢٥٦   ٩٣٬٩٨٢  معامالت البيع

 ١٢٣٬٢٥٥  ١٠٥٬٣٢١   معامالت الشراء

  مطلوب ألطراف ذات عالقة -ب/٨
  

٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٩ 
 دينار أردني  دينار أردني  شيقل إسرائيلي 

      حسابات جارية :
أبيك –المحدودة  رالشركة العربية الفلسطينية لإلستثما  --  ٥٥٧٬١١٤  ٣٩٢٬٢٨٩ 

 ٢١٬٣١٨  ١٨٬٨٨٨  -- شركة سكاي للدعاية واإلعالن
)برافو( الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق  --  ٥٩٨٬١٣١  -- 

 ٨٢  ٨٩  -- شركة يونيبال للتجارة العامة
التوريدات والخدمات الطبيةشركة   --  ١٬١٧٠  ١٬٢٧٧ 

الفلسطينية للسيارات (هيونداي)الشركة   --  ١٢٢  -- 
التمويلي الشركة العربية للتأجير  --  ٨٢٬٦٥٢  ٤٦٬٣٨٦ 

 --  ٦٦٢٬٣٣٦  ١٬٠٥٧٬١٨٢ 
             قرض متبادل:

 ٦١٦٬٨٠٠  ٦١٦٬١٤١  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ قرض الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق
 ١٬٢٧٩٬١٣٦  ١٬٦٧٣٬٣٢٣  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ 



                                                                                 الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت 
  المحدودةالمساهمة العامة 

 فلسطين  –نابلس
  

    إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

٢٣ 
 

 ( تتمة)األطراف ذات العالقة  - ٨
 

  ت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية آمكاف -د/٨
  

 ٢٠١٨   ٢٠١٩  
  دينار أردني   دينار أردني  
      

  ٣٩٬٧٦٠   ٤٥٬٤٤٠   مكافآت مجلس اإلدارة 
 ٧٬٨١٠   ٧٬٦٣٣   بدل جلسات مجلس اإلدارة 

  ٣٦٣٬٨٦٣   ٣٨٩٬٧٠١   رواتب ومنافع قصيرة األجل لإلدارة العليا 
  ٣٣٠٬٨٥٥   ٣٦٩٬٨٥٣   منافع طويلة األجل لإلدارة العليا 

  
  

  متداولة أخرى موجودات  - ٩
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دينار أردني  دينار أردني 
      

 ١٬١٥٧٬١٢٣  ١٬٤٦١٬٤٣٧  دفعات مقدمة لموردين 
 ١٨٥٬٣٢٩  ٢٧٥٬١٨١  ذمم موظفين 

 ٩٦٬١٩٨  ١٦٨٬٠١٣ تأمينات كفاالت بنكية 
 ٦٢٬٢١٠  ٦٤٬٨٢٦ مصاريف مدفوعة مقدماً 

 ١٦٩٬٦٩٢  ٢١٤٬٩١٣ أخرى
 ١٬٦٧٠٬٥٥٢  ٢٬١٨٤٬٣٧٠ 

  قيد التنفيذ أعمال - ١٠
  

تكلفة األعمال المتعلقة بإنشاء وتجهيز مباني اإلنتاج المختلفة ومباني اإلدارة  وكذلك التحديث على الخطوط  التنفيذتمثل األعمال قيد 

غير مكتملة ، يتم نقل تكلفة هذه األعمال عند إكتمالها وقيدها على حسابات  ٢٠١٩ول كانون األ ٣١اإلنتاجية المختلفة والتي تعتبر كما في 

 تنفيذقيد ال إن تفاصيل األعمال ،٢٠٢٠سنة ل األعمال بصورة نهائية خالل من المتوقع أن تكتم ،الممتلكات واآلالت والمعدات ذات العالقة

 كما يلي: ٢٠١٨و  ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما في 
  

 ٢٠١٨   ٢٠١٩ 
 دينار أردني  دينار أردني 
     
 ١٬٠٩٢٬٩٤٣  ٢٬٢٦٦٬١٠٢ آالت ومعدات تحت التركيب 
 ١٬٠٩٢٬٩٤٣  ٢٬٢٦٦٬١٠٢ 



                            الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت 
 المساهمة العامة المحدودة

 فلسطين  –نابلس
  

    إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
٢٤ 

 

  
 آالت ومعداتو  ممتلكات - ١١

   
 

   آالت ومعدات   مبانــي 
معدات             

   قوالــب   أثــاث   سيــارات   النقل الداخلي
أجهزة 

 المجمــوع   يافطــات   كمبيوتر
 دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني  ٢٠١٩

                    التكلفــــة
 ١٨٬٠٧٨٬٨٩١  ١٠٬٤٦٩  ٤٤٠٬٩٠٦  ١٬٦٦٥٬٦٠١  ٣٦٨٬٩٦٠  ١٢٣٬٦٨٤  ٩٩٬٥٧٥  ١١٬٤٢١٬٧٠٨   ٣٬٩٤٧٬٩٨٨ ٢٠١٨ األولكانون  ٣١كما في 

 ٥١٥٬٠١٤  --  ١٩٬٧٦٨  ١٩٠٬٦٩٩  ١١٬٧٧٢  --  --  ٢٦٩٬٩٥٦   ٢٢٬٨١٩ اإلضافات
 (٢٣٥٬١٩٧)  --  (٨٬٤٤٢)   (٢٢٠٬٧٣٣)  (٦٬٠٢٢)  --  --  --   -- داتاإلستبعا
 ١٨٬٣٥٨٬٧٠٨  ١٠٬٤٦٩  ٤٥٢٬٢٣٢  ١٬٦٣٥٬٥٦٧  ٣٧٤٬٧١٠  ١٢٣٬٦٨٤  ٩٩٬٥٧٥  ١١٬٦٩١٬٦٦٤   ٣٬٩٧٠٬٨٠٧ ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما في 

                   إلستهالك المتراكما
 ٩٬٤٨٣٬٦٠٠  ٧٬٨٩٢  ٣٠٩٬٨٢٠  ٨٩٩٬٢٣٠  ٢٢٢٬٧٧٨  ٩٦٬٠٤١  ٩٩٬٥٧٥  ٥٬٨٣٢٬٣٩٢   ٢٬٠١٥٬٨٧٢ ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في 

 ٩٦٠٬١١٦  ١٢٠  ٤٣٬٥٢٣  ١٤٦٬١٠٧  ١٨٬٣٠٣  ١٢٬٢٨٦  --  ٦٢٧٬٩٢٨  ١١١٬٨٤٩ اإلضافـات
 (٢٢٩٬٨٤٠)  --  (٨٬٤٤٢)  (٢١٥٬٩٥٣)  (٥٬٤٤٥)  --  --  --   -- اإلستبعادات

 ١٠٬٢١٣٬٨٧٦  ٨٬٠١٢  ٣٤٤٬٩٠١  ٨٢٩٬٣٨٤  ٢٣٥٬٦٣٦  ١٠٨٬٣٢٧  ٩٩٬٥٧٥  ٦٬٤٦٠٬٣٢٠   ٢٬١٢٧٬٧٢١ ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما في 
                   افي القيمة الدفترية ص
 ٨٬١٤٤٬٨٣٢  ٢٬٤٥٧  ١٠٧٬٣٣١  ٨٠٦٬١٨٣  ١٣٩٬٠٧٤  ١٥٬٣٥٧  --  ٥٬٢٣١٬٣٤٤   ١٬٨٤٣٬٠٨٦ ٢٠١٩كانون األول  ٣١ما في ك



                                الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت 
  المساهمة العامة المحدودة

 فلسطين  –نابلس
  

    إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
٢٥ 

 

  
 آالت ومعدات ( تتمة) و ممتلكات -١١

  
  

   آالت ومعدات   مبانــي 

معدات             
   قوالــب   أثــاث   سيــارات   النقل الداخلي

أجهزة 
 المجمــوع   يافطــات   كمبيوتر

 دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني  ٢٠١٨
                    التكلفــــة
 ١٧٬٦٦٤٬٥٠٣  ١٠٬٤٦٩  ٣٨٦٬٩٠٨  ١٬٤٨٧٬٢٥٤  ٣٦٨٬٩٦٠  ١٢٣٬٦٨٤  ٩٩٬٥٧٥  ١١٬٢٤٢٬٥٨٧   ٣٬٩٤٥٬٠٦٦ ٢٠١٧ األولكانون  ٣١كما في 

 ٤١٤٬٣٨٨  --  ٥٣٬٩٩٨  ١٧٨٬٣٤٧  --  --  --  ١٧٩٬١٢١   ٢٬٩٢٢ اإلضافات
 ١٨٬٠٧٨٬٨٩١  ١٠٬٤٦٩  ٤٤٠٬٩٠٦  ١٬٦٦٥٬٦٠١  ٣٦٨٬٩٦٠  ١٢٣٬٦٨٤  ٩٩٬٥٧٥  ١١٬٤٢١٬٧٠٨   ٣٬٩٤٧٬٩٨٨ ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في 

                   إلستهالك المتراكما
 ٨٬٥٩٣٬٨٢٣  ٧٬٦٣٢  ٢٦٦٬١٦٣  ٧٧٠٬٥٧٦  ٢٠٥٬٥٧٧  ٨٣٬٧٥٥  ٩٩٬٥٧٥  ٥٬٢٥٦٬٣٧٦   ١٬٩٠٤٬١٦٩ ٢٠١٧كانون األول  ٣١كما في 

 ٨٨٩٬٧٧٧  ٢٦٠  ٤٣٬٦٥٧  ١٢٨٬٦٥٤  ١٧٬٢٠١  ١٢٬٢٨٦  --  ٥٧٦٬٠١٦  ١١١٬٧٠٣ اإلضافـات
 ٩٬٤٨٣٬٦٠٠  ٧٬٨٩٢  ٣٠٩٬٨٢٠  ٨٩٩٬٢٣٠  ٢٢٢٬٧٧٨  ٩٦٬٠٤١  ٩٩٬٥٧٥  ٥٬٨٣٢٬٣٩٢   ٢٬٠١٥٬٨٧٢ ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في 

                   افي القيمة الدفترية ص
 ٨٬٥٩٥٬٢٩١  ٢٬٥٧٧  ١٣١٬٠٨٦  ٧٦٦٬٣٧١  ١٤٦٬١٨٢  ٢٧٬٦٤٣  --  ٥٬٥٨٩٬٣١٦   ١٬٩٣٢٬١١٦ ٢٠١٨كانون األول  ٣١ما في ك



                                                                               الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت 
  المساهمة العامة المحدودة

 فلسطين  –نابلس
  

    إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
٢٦ 

 

 أراضي  -١٢
  

دينار أردني على  ٢٬٤١٤٬٩٩٩دينار أردني ومبلغ  ٢٬٤١٤٬٩٩٩مبلغ  ٢٠١٨و ٢٠١٩كانون االول  ٣١تمثل قيمة األراضي كما في 
  التوالي.

وبلغت قيمة التقييم  ينمعتمد مخمنينبواسطة  شركة وبناء على قرار مجلس اإلدارة تم إعادة تقييم األراضي المملوكة لل ٢٠١٠عام  خالل
في  دينار أردني ضمن الدخل الشامل ٤٧٥٬٣٦٣دينار أردني وبناء عليه تم قيد الفائض بين التقييم والقيمة الدفترية والبالغ  ٨٩٢٬٥٠٧

حتفاظ األراضي ييم لألراضي إتضح من خالله إإجراء تق، ٢٠١٣خالل عام قامت الشركة  ،الموحدة حقوق الملكية فيالتغيرات  قائمة
 مخمنينوبناء على قرار مجلس اإلدارة تم إعادة تقييم األراضي المملوكة للشركة  بواسطة  ٢٠١٨خالل عام  .بقيمتها العادلة المسجلة

دينار  ٩٤٤٬٨٥٩ينار أردني وبناء عليه تم قيد الفائض بين التقييم والقيمة الدفترية والبالغ د ٢٬٠٥٤٬٩٩٩ وبلغت قيمة التقييم ينمعتمد
  .الموحدة حقوق الملكية التغيرات في أردني ضمن الدخل الشامل في قائمة

  
متر مربع تقع في مدينة نابلس ومقام على جزء منها المصنع ومنشآت  ٢٧٬٤٨٧من عدة قطع مساحتها شركة تتكون األراضي المملوكة لل

متر  ٤٬٦٢٢يبا ومساحتها ) من أراضي بيت أ٥٠عة األرض رقم (تم شراء باقي الحصص في قط ٢٠١١خالل عام  ،األخرىالشركة 
) من أراضي بيت إيبا ٨٥م (متر مربع من قطعة األرض رق ١٬٠٣٤تم شراء  ٢٠١٢دينار أردني، وخالل عام  ١٧٥٬٦٣٣مربع بمبلغ 

  .دينار أردني ٤٢٬٠٠٠بمبلغ 
  

  بما فيها ارض بالطة. متر مربع ٣٣٬١٤٣الشركة مساحة األراضي التي تملكها  إن
  

متر  ١٨٬٤٨٧من البنوك تبلغ مساحتها  المجموعة حصلت عليها نية التيئتماإلإن األراضي المرهونة لصالح البنوك مقابل التسهيالت ا
  .مربع باإلضافة إلى المباني والمنشآت المقامة عليها

  
 بنوك دائنة - ١٣

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 دينار أردني  دينار أردني   
       

 ٣٣٩٬٨٥١  ٥٧٣٬٠٩٤ جاري مدين شيقل – بنك فلسطين
 ٦٩٩٬٧٦٨  ٦٩٦٬٤٧٦ جاري مدين دوالر –بنك القدس 
 ١٬٠٩٦٬١٠٩  ١٬٢٥٠٬٣١٠ جاري مدين شيقل –بنك القدس 

 ٧٦١٬٢٢١  ٩٠٥٬٢٧٣ جاري مدين شيقل –البنك األهلي 
 ٧١٬٧٦٠  ٨٣٬٥٧٧ جاري مدين شيقل –البنك العربي 
 ٢٨٠٬٢٤٧  ٣٥٥٬٣٣٠ جاري مدين دوالر –البنك العربي 
 ١٥  ٢٧  بنوك أخرى 

  ٣٬٢٤٨٬٩٧١   ٣٬٨٦٤٬٠٨٧ الرصيد في نهاية السنة  
 
  عدة بنوك وتشمل ما يلي : من المجموعةدائنة تسهيالت جاري مدين حصلت عليها البنوك الرصيد يمثل  
  سرائيلي إمليون شيقل  ٣بنك فلسطين بسقف. 
  مليون دوالر أمريكي ١باالضافة لسقف بمبلغ سرائيلي إمليون شيقل  ٧بنك القدس بسقف. 
  مليون شيقل اسرائيلي ٥البنك األهلي األردني بسقف. 
  ريكيمأدوالر  ٥٠٠٬٠٠٠ باالضافة لسقفشيقل اسرائيلي  ٨٠٠٬٠٠٠البنك العربي بسقف.  

 

    (أبيك) باالضافة الى رهونات عقارية  كة العربية الفلسطينية لالستثماركفالة الشر عبارة عن هي التسهيالتل هذه بإن الضمانات مقا
  .تفاقيات الموقعة مع هذه البنوكورهونات أسهم حسب اال

 
 الدفعبرسم شيكات مؤجلة  - ١٤

  

 كانون األول  ٣١دينار أردني كما في  ٢٤٩٬٢١٦( مبلغ  ٢٠١٩ول كانون األ ٣١دينار أردني كما في   ٥٣٦٬٧٥٢يمثل الرصيد البالغ 
 .٢٠٢٠) قيمة شيكات صادرة لصالح موردين ومزودي خدمات لقاء مشتريات مختلفة، وتستحق جميع هذه الشيكات خالل سنة ٢٠١٨



                                                                               الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت 
  المساهمة العامة المحدودة

 فلسطين  –نابلس
  

    إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
٢٧ 

 

 
 قروض بنكية - ١٥
  

  مما يلي: ٢٠١٨و ٢٠١٩ول ألكانون ا ٣١البنكية كما في  تتكون القروض
  

 ٢٠١٩كانون االول  ٣١
  قروض
 األجل قصيرة

  قروض   
 طويلة األجل

  
 اإلجمالي

 دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني 
       

  ١٬١٤٨٬٠٦٠    ٩٢٥٬٧٦٤    ٢٢٢٬٢٩٦  بالدوالراالمريكيقرض البنك االهلي االردني 
  ١٬٦٩٨٬١١٧      -    ١٬٦٩٨٬١١٧  قرض البنك االهلي االردني بالدوالر االمريكي تسديد سحوبات وكمبياالت

  ١٠١٬٨٢٤      -    ١٠١٬٨٢٤  قرض بنك فلسطين / التجاري سابقا بالدوالر االمريكي
  ٨٢٧٬٣٧٩      -    ٨٢٧٬٣٧٩  بالدوالر االمريكيقرض بنك القاهرة عمان 

  ٢٣٦٬٦٦٧    ٥٩٬١٦٧    ١٧٧٬٥٠٠  قرض بنك القاهرة عمان بالدوالر االمريكي
  ٥٦١٬١٨٦      -    ٥٦١٬١٨٦  قرض بنك فلسطين بالدوالر االمريكي 
  ١٬٥٨٨٬٦٦٧    ١٬٣٦٦٬٠٤٤   ٢٢٢٬٦٢٣  قروض بنك القدس بالدوالر االمريكي

  ٤٥٥٬٠٨٦      -    ٤٥٥٬٠٨٦  بنك القدس بالدوالر االمريكيقروض 
  ١٠٧٬٣١٨      -    ١٠٧٬٣١٨  قرض بنك القدس باليورو

  ١٬٤٢٥٬٦٨٥      -    ١٬٤٢٥٬٦٨٥  قروض البنك العربي بالدوالر االمريكي
  ١٬٠٢٢٬٥٩١    ٩١٣٬٠٢٨    ١٠٩٬٥٦٣  قرض بنك القاهرة عمان يورو

  ٣٨٤٬١٦٢      -    ٣٨٤٬١٦٢  االسالمي الفلسطيني / شيكلقروض البنك 
  ٤٤٬٣٢٥      -    ٤٤٬٣٢٥  قروض البنك االسالمي الفلسطيني / دوالر

  ٩٬٦٠١٬٠٦٧   ٣٬٢٦٤٬٠٠٣    ٦٬٣٣٧٬٠٦٤ الرصيد في نهاية السنة  
  
  
  
  

      

 ٢٠١٨كانون االول  ٣١
  قروض

 قصيرة األجل
  قروض   

 طويلة األجل
  

 اإلجمالي
 دينار أردني   دينار أردني   دينار أردني 
       

 ١٬٣٥٨٬٤١٧  ١٬٠٩٢٬١٦٧  ٢٦٦٬٢٥٠ اعتمادات  تمويل سقف/األمريكي بالدوالر األردني األهلي البنك قرض
 ٧١٩٬٦٣٢  --  ٧١٩٬٦٣٢ قرض بنك القاهرة عمان بالدوالر األمريكي 

 ٤١٤٬١٦٧  ٢٣٦٬٦٦٧  ١٧٧٬٥٠٠ بوالص  تمويل بالدوالراألمريكي / سقف عمان القاهرة بنك قرض
 ٧٠٨٬٧٦٢  --  ٧٠٨٬٧٦٢  بالدوالراألمريكي  فلسطين بنك قرض
 ٦٥٬٠٩٤  --  ٦٥٬٠٩٤  بالدوالراألمريكي فلسطين بنك قرض

 ٢٠٧٬٨٨٠  ١٠١٬٨٢٣  ١٠٦٬٠٥٧  بالدوالر األمريكي  بنك فلسطين/ التجاري الفلسطيني سابقاقرض 
 ٨٦٠٬٠٧٨  --  ٨٦٠٬٠٧٨  قرض البنك العربي

 ٢٬٢٢٦٬١٧٤  --  ٢٬٢٢٦٬١٧٤  قرض البنك األهلي األردني بالدوالر األمريكي
 ٩٩١٬٧٠٨  ٨٨٥٬٦٥١  ١٠٦٬٠٥٧  قرض بنك القدس بالدوالر األمريكي 

 ٢٦٨٬٤٠٣  --  ٢٦٨٬٤٠٣  قرض بنك القدس باليورو
 ٣٢١٬٤٨٥  --  ٣٢١٬٤٨٥  قرض بنك القدس بالدوالر االمريكي

  ٨٬١٤١٬٨٠٠   ٢٬٣١٦٬٣٠٨    ٥٬٨٢٥٬٤٩٢ الرصيد في نهاية السنة  

  
  



                                                                               الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت 
  المساهمة العامة المحدودة

 فلسطين  –نابلس
  

    إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
٢٨ 

 

  قروض بنكية ( تتمة) - ١٥
 
مليون دوالر أمريكي لشراء  ٢على سقف تمويل إعتمادات مستندية من البنك األهلي األردني بقيمة  ٢٠٠٧حصلت الشركة خالل عام   -أ

على سقف تمويل  ٢٠١٢كما حصلت الشركة خالل عام  ٢٠٠٩تموز  ٣٠مليون دوالر أمريكي بتاريخ  ٢٬٥تعديله الى مواد خام ، تم 
يتجدد سنوياً بضمان شيكات آجلة ،علماً بأن السقوف مكفولة برهن عقاري  أمريكي مشتريات آجلة من البنك األهلي بقيمة مليون دوالر

مليون دينار  ٣٬٥من أراضي المصنع والبناء المقام عليها بمبلغ  ٨٨جزء من القطعة رقم و ٨٧من الدرجة األولى على قطعة أرض رقم 
) وتجيير بوليصة التأمين على أبيكأردني ورهن حيازي على المعدات واآلالت وكفالة الشركة العربية الفلسطينية لإلستثمار المحدودة (

 المصنع لصالح البنك.
  

يسدد كامل و أمريكي دوالر ١٠٠٠٬٠٠٠القاهرة عمان بمبلغ طويل األجل من بنك  حصلت الشركة على قرض ٢٠١٦ خالل سنة  -ب
 قسطا شهريا وبكفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار ٤٨شهرا ، بموجب  ١٢شهرا مع فترة سماح لمدة  ٦٠قيمة القرض خالل 

 ).أبيك( المحدودة
 
يسدد التمويل ، دوالر أمريكي  ٧٠٠٬٠٠٠على سقف تمويل بوالص من بنك القاهرة عمان بمبلغ  ٢٠٠٨خالل عام  حصلت الشركة  -ج

إن هذا  ،نية منح فترة سداد حسب طلب المجموعةليها الفوائد مع إمكاشهر كحد أقصى ويضاف إ ١٢ية على فترة بموجب أقساط متساو
تم تعديل سقف التمويل ليصبح   ٢٠٠٩ ب آ ٢٧بتاريخ . )أبيكالمحدودة ( ينية لإلستثمارالعربية الفلسط الشركةو الشركة التمويل بكفالة

مليون دوالر  ١٬٥تم تعديل سقف التمويل ليصبح  ٢٠١١ تموز ١٤مليون دوالر أمريكي مع بقاء نفس الشروط والضمانات، وبتاريخ 
 .أمريكي مع بقاء نفس الشروط والضمانات

 
دوالر أمريكي ، تم رفعه  ٥٠٠٬٠٠٠على قرض تمويل مواد خام من بنك فلسطين المحدود بقيمة  ٢٠١١حصلت الشركة خالل  عام   -د

 .)مليون دوالر أمريكي بكفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار (أبيك ١يصبح بمبلغ الحقا ل
 
 ٦٠يسدد على مدار  أمريكي مليون دوالر ١٬٥على قرض طويل األجل من بنك فلسطين بقيمة   شركة، حصلت ال٢٠١١خالل عام   -ه

 بضمانة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمارقرض تم الحصول على هذا ال ،شهراً  ١٢شهراً بأقساط ربع سنوية  وفترة سماح مدتها 
يسدد أمريكي  ألف دوالر  ٦٦٠، كما يتضمن رصيد هذا التسهيل على رصيد قرض طويل األجل من بنك فلسطين بمبلغ (أبيك) المحدودة

العربية  الشركة إن هذا القرض بكفالة ،٢٠١٩وتنتهي في شهر حزيران  ٢٠١٥اعتباراً من شهر أيلول  تبدأ على أقساط ربع سنوية،
 .أبيك – المحدودة الفلسطينية لإلستثمار

 
 

أمريكي دوالر  ٧٠٠٬٠٠٠بمبلغ  حالياً بنك فلسطين)(البنك التجاري الفلسطيني بنك على قرض طويل األجل من  الشركة حصلت  -و
 الشركة مكفول من قبلأن هذا القرض  ،٢٠٢٠تشرين الثاني  شهر في وينتهي ٢٠١٦شباط قسطاً شهرياً اعتباراً من شهر  ٦٠يسدد على 

 .أبيك - المحدودةطينية لإلستثمار العربية الفلس
 
مليون دوالر أمريكي لتمويل مشتريات المواد  ١٬٥بقيمة  من البنك العربي على قرض متجدد ٢٠١٥حصلت الشركة  خالل سنة   -ز

بيت ايبا وكفالة الشركة  من أراضي ٨٨دوالر أمريكي على جزء من قطعة األرض رقم  ٤٥٠٬٠٠٠الخام مقابل رهن عقاري بقيمة 
 .(أبيك) وضمانة الشيكات التجارية المحدودة العربية الفلسطينية لالستثمار

 
يسدد على مدى  أمريكي على قرض طويل األجل من البنك األهلي األردني بمبلغ مليوني دوالر ٢٠١٦حصلت الشركة خالل العام  – ح

استمرار أبيك وبقاء  المحدودة بكفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار ٨/٢٠٢١قسط ربع سنوي بفترة سماح سنة وينتهي بشهر  ٢٤
وتجيير بوليصة التأمين الكلية لصالح البنك بما  ٨٨وجزء من القطعة رقم  ٨٧العقاري من الدرجة األولى على قطعة األرض رقم  نالره

 .أردني مليون دينار ٣٫٥ال يقل عن 
  
  



                                                                               والبروفيالتالشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم  
  المساهمة العامة المحدودة

 فلسطين  –نابلس
  

    إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
٢٩ 

 

  
  تتمة)بنكية (قروض  - ١٥

 
قسط ربع  ٢٠يسدد بموجب  أمريكي على قرض طويل األجل من بنك القدس بمبلغ مليون دوالر ٢٠١٦حصلت الشركة خالل عام  - ط

المحدودة بكفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار  ٢٠٢٣في شهر حزيرانشهر وينتهي  ١٢عد فترة سماح سنوي (خمس سنوات) ب
 .)أبيك(
   

يورو من بنك القدس لتمويل مشتريات مواد  ٣٠٠٬٠٠٠ على سقف تمويل مشتريات متجدد بقيمة ٢٠١٦الشركة خالل العام حصلت  - ي
تم زيادة  سقف تمويل المشتريات  ليصبح بقيمة  ٢٠١٨خالل عام  .)أبيك( المحدودةخام بكفالة الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

  يورو  لتمويل  مشتريات المواد الخام بالشروط ذاتها. ٧٠٠٬٠٠٠
  
دوالر امريكي لتمويل مشروع  تركيب ألواح  ١٬٥٠٠٬٠٠٠على قرض من بنك القدس بقيمة  ٢٠١٨حصلت الشركة خالل عام  -ك

قسط ربع سنوي ولمدة سبع  ٢٨شهر  ويسدد القرض بموجب  ١٢شمسية على مبنى المصنع  بقدرة انتاجية عالية وبفترة سماح لمدة 
 سنوات.

 
 ذمم دائنة  - ١٦

 ٣١دينار أردني كما في  ١٬٠٣٧٬٩٥٥دينار أردني ( مبلغ  ١٬١١٢٬٤٤٥مبلغ  ٢٠١٩ول كانون األ ٣١كما في  الدائنة الذمميمثل رصيد 
إن فترة السماح  ،ات أخرى تقدم خدمات متفرقة للمجموعةوذمم شركات التخليص وذمم شرك المجموعة)  ذمم موردي ٢٠١٨ول كانون األ

اإلدارة بتطبيق سياسات معينة إلدارة المخاطر المالية بهدف من قبل الموردين تتراوح بين شهر وثالثة أشهر، تقوم الممنوحة للمجموعة 
  .التأكد من أن جميع المطلوبات يتم تسديدها خالل فترة السماح المتفق عليها

  
 مطلوبات متداولة أخرى - ١٧

      
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دينار أردني  دينار أردني 
      

 ٨٬٦١٣  ٤٬٢٩٥ أمانات ضريبة الدخل
 ٩٬٠٧٤  ٣٠٬١١٦ مكافآت موظفين

 ١٠٢٬٤١٧  ١٠٤٬٢٩٨ أرباح غير موزعة -مساهمون دائنون
 ١٠١٬١٧٠  ٢٤٥٬٤٩٥ مصاريف مستحقة

 --  ٤٣٬٢٩٩  ذمم موظفين
  ٦١٬٤٦٩   ٧٤٬٨٥٣  مخصص إجازات

  ١٠٠٬٦٢٢   ١٧٨٬٤١٧   مخصص ضريبة الدخل
 ٣٨٣٬٣٦٥  ٦٨٠٬٧٧٣ الرصيد في نهاية السنة  

  
  

  مخصص تعويض نهاية الخدمة  - ١٨
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دينار أردني  دينار أردني 
    

 ٨٢٥٬٩٣٨  ٨٥٤٬٢٤٥ رصيد بداية السنة
 ١١٧٬١٥٠  ٢١٣٬٩٨٧ المحمل على المصاريف

 )٢٤٬٤٤٣(  (٤٦٬٤٧٣) المدفوع خالل السنة 
 )٦٤٬٤٠٠(  (٥٬٧٥٨) فروقات عملة

  ٨٥٤٬٢٤٥   ١٬٠١٦٬٠٠١ الرصيد في نهاية السنة  

  



                                                                              الشركة الوطنية لصناعة االلمنيوم والبروفيالت 
  المساهمة العامة المحدودة

 فلسطين  –نابلس
  

    إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 
٣٠ 

 

 رأس المال المدفوع - ١٩
  

سهم ( مقارنة  ٧٬٣١٤٬٠٠٠دينار أردني مقسماً على  ٧٬٣١٤٬٠٠٠غ مبل ٢٠١٩ول كانون األ ٣١في  المدفوع كما الشركة مال رأسيبلغ 
بقيمة إسمية مقدارها دينار أردني واحد  )٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في  سهم ٦٬٩٠٠٬٠٠٠دينار أردني مقسماً الى  ٦٬٩٠٠٬٠٠٠ ب 

سهم بقيمة اسمية دينار اردني  ٤١٤٬٠٠٠بقيمة  ٢٠١٩وجاءت هذه الزيادة على اثر قيام الشركة بتوزيع اسهم مجانيا خالل العام  .للسهم
  واحد للسهم.

  
  كما يلي : ٢٠١٩كانون االول  ٣١إن تفاصيل رأس المال كما في 

  
 النسبة   عدد األسهم 

 % ٧٠٬٩٦ما يقارب نسبة    ٥٬١٨٩,٩٨٥  أبيك –المحدودة  الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
 %١١٬٠٥ما يقارب نسبة    ٨٠٨,٢٥٧  شركة أسواق للمحافظ اإلستثمارية

 %١٧٬٩٩ما يقارب نسبة    ١٬٣١٥٬٧٥٨  مساهم ٧٢٠ -مساهمون آخرون 
 ١٠٠   ٧٬٣١٤٬٠٠٠% 

  

مان وتوفير قاعدة رأس تقوم المجموعة مان  بإدارة رأس المال لض طتها، وبالتالي مال قوية لض تمراريتها ولدعم وتطوير ونماء أنش اس
عى ا اهمين، كما تس لى تحقيق قه مع متطلبات وقواعد رأس المال إارة رأس المال وتوافمن خالل إد لمجموعةتعظيم العائد على المس

  .لبنوك وإيجاد نسب صحية لرأس المائتمانية قوية تساعدها على تسيير أعمالها مع الدائنين والجدارة إ
  

  

 اإلحتياطيات - ٢٠
 

  قانوني حتياطيإ
   

الداخلي (المادة المتعلقة بتوزيع صافي أرباح الشركة) وقانون الشركات ، يجب أن يقتطع من صافي الربح وبصورة  الشركةبحسب نظام 
في هذا الحساب ربع ال يجوز وقف هذا االقتطاع قبل أن يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة  ،لحساب االحتياطي القانوني %١٠سبة سنوية ن

ال يجوز  ،إلى أن تبلغ االقتطاعات رأس المال وعندها يجب وقفها الشركةمال ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة ال رأس
  .حتياطي على المساهمينتوزيع هذا اإل

 

  ختياريإ إحتياطي
لحساب  الشركة أن تقوم باقتطاع جزء من صافي ربح الشركةيجوز للهيئة العامة بحسب قانون الشركات وبناًء على اقتراح مجلس إدارة 

من صافي الربح للسنة وعلى أال يتجاوز مجموع المبالغ المتجمعة  %٢٠االحتياطي االختياري على أال يزيد المبلغ المقرر سنوياً عن 
 .لس اإلدارةيستخدم هذا االحتياطي في األغراض التي يقررها مج ،في هذا الحساب نصف قيمة رأسمال الشركة
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                    المبيعات - ٢١

  

 تظهر المبيعات في قائمة الدخل ،تتكون مبيعات المجموعة من مبيعات بروفيالت األلمنيوم بأنواعها المختلفة المطلية وغير المطلية        
  تتوزع مبيعات المجموعة حسب المنتج كما يلي:و، بالصافي بعد طرح المرتجعات والخصم المسموح به والدخل الشامل الموحدة

  

 تكلفة المبيعات - ٢٢
  

  تتكون تكلفة المبيعات من المواد الخام ومواد التغليف وتكاليف صناعية موزعة كما يلي :

  

 ٢٠١٨    ٢٠١٩ 
 دينار أردني   دينار أردني 
       

 ٢٬٨٧٤٬٤٦٩  ٢٬٥٣٢٬١٥٥ بروفيالت خام
 ١٣٬٠٩٨٬٠٩٠  ١١٬٧٢٨٬٤٢٧ بروفيالت مدهونة
 ٨٦١٬٣٤٠  ١٬١٣٩٬٠٣٥ بروفيالت مؤكسدة
 ٣٢٢٬٥٦٨  ٢٧٧٬٧٢٣ بروفيالت خشابي

 ٦٩٦٬٤٩٦  ١٬١٠٣٬٦٨٥ ايراد المشاريع الفنيه
 ٣٩٦٬٤٢٥  ٤٥٤٬٣١٨ إيراد إكسسوارات والعزل الحراري 

 ١٨٬٢٤٩٬٣٨٨  ١٧٬٢٣٥٬٣٤٣ 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 دينار أردني دينار أردني 

 ١٠٬١٩٣٬٣١٤ ٨٬٣٩٨٬١١٧ مواد خام وتغليف
 ٥٬١٣١٬٠٥٨ ٥٬٧٣٧٬١٩٨ *تكاليف صناعية 

 ١٥٬٣٢٤٬٣٧٢ ١٤٬١٣٥٬٣١٥ 
 
  تتكون التكاليف الصناعية مما يلي: *
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 دينار ردني دينار أردني 

 ١٬١٣٩٬٤٣٣ ١٬٢٢٠٬٧١٢ وأجور وملحقاتها رواتب
 ٣٥٬٢٣٣ ٣٦٬٣٠٦ موظفين تآمكاف

 ٥٦٬٨٥٦ ١١٠٬١٥٩ تعويض نهاية الخدمة 
 ١١٬٢٢٠ ١٧٬٩٤١ إجازات

 ٨٠٣٬٦٣٩ ٨٢٩٬٦٢٩ إستهالكات
 ٥٩٩٬٢٨٠ ٧٢٠٬٠٦٩ وزيوت محروقات
 ٢٨٠٬٩٨٦ ٤٩٩٬٣٩٧ صيانـــــه
 ٢٦٦٬٦٢٦ ٣٤٦٬٧٩٥ كهربـــاء

 ٢٤٬٧٠٦ ٥٢٬٢٦١ مياه
 ١٠١٬٥٦٢ ١٣٤٬٢٥٠ المصنع تأمين
 ٥٦٤٬٤٥٨ ٨٥٧٬١٠٣ ومواد كيماوية مستهلكة قطع

 ١٬١٠٨٬١٨٩ ٧٩١٬٥٦٣ وأكسدة سحب وتكاليف لوازم
 ١٣٨٬٨٧٠ ١٢١٬٠١٣ أخرى

 ٥٬١٣١٬٠٥٨ ٥٬٧٣٧٬١٩٨ 
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  البيع والتوزيعمصاريف  - ٢٣
  
 ٢٠١٨  ٢٠١٩ 
 دينار أردني دينار أردني 
     

 ٨٨٬١٨٣   ٨١٬٣٢٦ وملحقاتها رواتب وأجور
 ٦٬٦٩٩   ١٢٬١١٩ ت موظفينآمكاف

 ١٠٬٧٠٨   ١١٬٩٩٤ الخدمة  نهاية تعويض
 ٣٬٦٤٨   ٨٦٠ إجازات

 ٥٢٬٥٣٦   ٤٧٬٦٦٦ محروقات سيارات وتنقالت
 ١٨٬٨٩٠   ١٩٬٨٩٠  وصيانة تأمين

 ٤٨٬٧٦٦   ٥٠٬٢٢٥ عموالت موظفين
 ١٤٩٬٥٥٨   ١١٥٬٣٣٣ أجورنقل

 ٥١٬٢٨٨   ٧٥٬٣٦٧ دعاية ومعارض
 ٥٬٧٦٤   ٧٧٤ ضيافة

 ١٨٬٠٦٦   -- إيجارات
 ٥٢٬١٩٣   ٣٤٬٩٩٦  أخرى متفرقة

 ٥٠٦٬٢٩٩   ٤٥٠٬٥٥٠ 
    

  عمومية إدارية ومصاريف -  ٢٤
 

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
 دينار أردني   دينار أردني  
      

 ٤٨٣٬٩٩٣   ٥٠١٬٢٣٣ وأجور وملحقاتها رواتب
 ٤٨٬٥٤٠   ٥٤٬٣٣١ إدارية مكافآت

 ٤٩٬٥٨٦   ٩١٬٨٣٤ تعويض نهاية الخدمة للموظفين 
 ٤٬٠٠٩   ٤٬٦٤٦ إجـازات

 ١١٬٢٤٩   ١٬٠٨٩ أدوية وعالجات
 ٥٦٬٢٥٠   ٥٤٬٣٢٦ وتنقالت مواصالت

 ٢٢٬٧٤٨   ١٣٬٠١٩ إقامة وسفر ورحالت
 ٨٦٬١٣٨   ١٣٠٬٤٨٧ إستهالكات

 ٣٩٬٣٩٤   ٣٠٬٠٤٨ وصيانة تأمين
 ٤٨٬٣٤٦   ٤١٬٧٢٤ كهرباء ومياه

 ٢٢٬٥٥٧   ٢٢٬٢٤٥ ضيافة
 ٩٬١٣٥   ٩٬٥٥٣ قرطاسية ومطبوعات

 ٤١١   ٣٠٠ إعالنـــات
 ٥٬٦٣٧   ٤٬٠٥٣ رســوم

 ٧٬٥٧١   ٨٬٢٦٦ وتبرعات إكراميات
 ٢٣٬٧٠٧   ١٣٬٠٨٠ وهاتف بريد

 ٦٤٬٥١٤   ١٢٢٬٩٩٥ قانونية ومهنية مصاريف
 ١٢٣٬٩٦٦   ١٢٣٬٩٦٦ شركة أبيك محملة من مصاريف
 ١٦٬١٥٥   ٣٤٬١١٦ استشارات مصاريف

 ٣٧٬٨٠٥   ٣٤٬٣٥١ وحماية أمن
 ٣٨٬٤٦٢   ٤٦٬١٨٤ أخرى مصاريف

 ١٬٢٠٠٬١٧٣   ١٬٣٤١٬٨٤٦ 
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  أخرى(مصاريف) إيرادات  – ٢٥
 

 ٢٠١٨   ٢٠١٩  
 دينار أردني   دينار أردني 
       

 --   (٢٬٣٦١) خسائر بيع أصول ثابتة
 (١٬٤٦٩)  ٢٬٧٠٩   أخرى (خسائر) يرادات إ

 (١٬٤٦٩)  ٣٤٨ 
  

  
  

 الربح األساسي للسهم الواحد - ٢٦
  

  قسمة صافي ربح  السنة على المتوسط المرجح لألسهم المكتتب بها كما يلي: الربح األساسي للسهم الواحد على أساس إحتساب تم
  
 ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  دينار أردني    دينار  أردني 
       
 ٥٧٠٬١٨٩   ٤٤٦٬٦٢٨  )ر أردنيصافي الربح للسنة (دينا  
 ٦٬٩٠٠٬٠٠٠  ٧٬٣١٤٬٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد األسهم (سهم)  
 ٠٫٠٨٢٦  ٠٫٠٦١١ )ر أردني(دينالربح األساسي للسهم الواحد ا  

 
 الضرائب - ٢٧

 

من هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية على إعفاء كلي من ضريبة الدخل على نتائج  ٢٠١٢حصلت الشركة خالل شهر كانون األول 
 ٢٠١٨من سنة  ابتداءً . ٢٠١٧كانون األول  ٣١ولغاية  ٢٠١٢كانون الثاني  ١) سنوات إبتداء من ٦أعمالها من النشاط الصناعي لمدة (

  .%١٥بنسبة  تخضع الشركة لقانون ضريبة الدخل المطبق في االراضي الفلسطينية
  
  .٢٠١٩لسنة  والدخل الشامل الموحدة دينار أردني ظهرت في قائمة الدخل ٧٥٬٠٧٨امت إدارة الشركة بتخصيص مبلغ ق
  

فهي ما زالت قيد النقاش  ٢٠١٨، اما بخصوص سنة  ٢٠١٧ سنة لنهاية ضريبةال دائرة مع نهائية مخالصات على الشركة حصلت
  مع دائرة الضريبة.

 
  المطلوبات المحتملة- ٢٨

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 

 أردني دينار  أردني دينار  
      

  ١٢٣٬٩١٨  ١٢٣٬٩١٨   كفاالت صادرة للغير 
 
 القضايا المقامة ضد الشركة - ٢٩

  

األول  كانون  ٣١على الغير و/أو مطالبات عمالية بلغ مجموعها كما في  المجموعةإلبطال مطالبات  المجموعةهنالك قضايا مقامة ضد 
ال فإنه لقانوني مستشار االفي رأي  ، )٢٠١٨كانون األول  ٣١دينار أردني كما في  ٨٬٧١٥(مبلغ  دينار أردني٦٬٦٣٣  مبلغ ٢٠١٩

 .من إلتزاماتيمكن التكهن بنتيجة هذه القضايا وما قد يلقى على الشركة أو لمصلحتها 
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  األدوات المالية - ٣٠

  

عرض لها من المخاطر المالية من خالل موجوداتها ومطلوباتها المالية، إن المخاطر األساسية التي تت عددالى  تتعرض المجموعة
إن العناصر األكثر أهمية لهذه المخاطر المالية،  ،تمويل االلتزامات الناشئة عن عقود االستثماراتفي  في قدرة المجموعةتتمثل  المجموعة

   .األجنبية ومخاطر االئتمانتتمثل في كل من مخاطر معدل سعر الفائدة، مخاطر أسعار أدوات الملكية، مخاطر أسعار العمالت 
  

خاطر عامة وخاصة نتيجة إن تلك المخاطر تنشأ بسبب التعرض الى أسعار الفائدة، العمالت وأدوات الملكية حيث تتعرض جميعها الى م
بسبب طبيعة استثماراتها وموجوداتها  المالية، تتمثل في مخاطر سعر  ر األساسية التي تتعرض لها المجموعةإن المخاط .لحركات السوق

  .الفائدة ومخاطر أسعار أدوات الملكية
  

المحاسبية الهامة المتبعة بما فيها أسس االعتراف باإليرادات بيان السياسات واألسس القوائم المالية الموحدة حول  )٣(تم في إيضاح رقم 
  .والمصاريف وأسس قياس كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية

  
 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 أردني دينار دينار أردني 

   موجودات مالية 
  ٢٣٣٬٨٨٦ ٣٣٢٬٨٥٥  نقد وما في حكمه 

 ٧٬٣٩٣٬٧٠٨ ٨٬٦٨٣٬٨٦٣  ذمم مدينة ، بالصافي 
 ٥٦١٬٧٧١ ٥٣٣٬٩٩٩ مطلوب من أطراف ذات عالقة 
  -- ٢٤٨٬٨٥٩  موجودات حق إستخدام اإليجار

 ١٬٦٧٠٬٥٥٢ ٢٬١٨٤٬٣٧٠ موجودات متداولة أخرى
 ٩٬٨٥٩٬٩١٧  ١١٬٩٨٣٬٩٤٦  

   
 ٢٠١٩ ٢٠١٩ 
 دينار أردني دينار أردني 

      مطلوبات مالية
 ٣٬٢٤٨٬٩٧١ ٣٬٨٦٤٬٠٨٧ بنوك دائنة 

 ٢٤٩٬٢١٦ ٥٣٦٬٧٥٢ مؤجلة برسم الدفعشيكات 
 ١٬٠٣٧٬٩٥٥ ١٬١١٢٬٤٤٥  ذمم دائنة 

 ٨٬١٤١٬٨٠٠ ٩٬٦٠١٬٠٦٧  قروض  بنكية 
 ١٬٢٧٩٬١٣٦ ١٬٦٧٣٬٣٢٣ مطلوب ألطراف ذات عالقة 

  -- ٢٤٨٬٨٥٩  مطلوبات عقود االيجار
  ٣٨٣٬٣٦٥  ٦٨٠٬٧٧٣  مطلوبات متداولة أخرى

 ١٤٬٣٤٠٬٤٤٣ ١٧٬٧١٧٬٣٠٦  
 

 إدارة المخاطر
  

وقياسها ومراقبتها بشكل مستمر لتبقى في إطار الحدود المسموح بها، ونظراً  ر الضمنية المتعلقة بأنشطة المجموعةتتم إدارة المخاط
 ،مخاطر على الموظفين، يتم توزيع المهام والمسؤوليات الرقابية المرتبطة بهذه الة إدارة المخاطر على أرباح المجموعةألهمية عملي

للمخاطر االئتمانية ومخاطر السيولة ومخاطر السوق التي تمثل مخاطر عمليات المتاجرة والتحوط باإلضافة  موعةتتعرض المجحيث 
يتم إدارة المخاطر المتعلقة بتغير وأثر العوامل التكنولوجية على قطاع الصناعة من خالل عملية التخطيط  ،إلى مخاطر التشغيل

  .مخاطر االعتياديةاالستراتيجي وليس من خالل عملية إدارة ال
 

 عملية إدارة المخاطر 
  

يعتبر مجلس إدارة المجموعة هو المسؤول عن تحديد ومراقبة المخاطر، وباإلضافة إلى ذلك يوجد عدة جهات في الشركة وفي الشركة 
  .األم مسؤولة عن عملية إدارة المخاطر
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٣٥ 

 

 
 األدوات المالية (تتمة) -٣٠

  إدارة المخاطر  (تتمة)
  

  
 لجنة المخاطر

  

  .واألطر العامة والحدود المسموح بها على لجنة المخاطر في المجموعة األم ئوتطبيق المبادتقع مسؤولية تطوير إستراتيجية المخاطر 
  
  

  قياس المخاطر وأنظمة التقارير
  

تعكس هذه الحدود حيث  ،تتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها من خالل مراقبة الحدود المسموح بها لكل نوع من أنواع المخاطر
وعوامل السوق المختلفة المحيطة باإلضافة إلى مستوى المخاطر المقبول مع التركيز على قطاعات مالية إستراتيجية عمل المجموعة 

تعرض هذه  ،يتم جمع المعلومات من اإلدارات المختلفة وتحليلها للتعرف المبكر على المخاطر المتوقعة التي قد تنجم عنها ،معينة
يق والرئيس المباشر لكل إدارة من إدارات المجموعة ويتم عرض نتائج عملها على ولجنة التدق المعلومات على مجلس إدارة المجموعة

  .األم لجنة التدقيق في المجموعة
 
  

  التدقيق الداخلي 
  

سنوياً من خالل طاقم التدقيق الداخلي من خالل فحص كفاية اإلجراءات المتخذة  المجموعةيتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر وعمليات 
ويتم عرض نتائج عملها على  المجموعةيقوم طاقم التدقيق الداخلي بمناقشة نتائج التدقيق مع إدارة  ،اإللتزام باإلجراءات المطلوبةومدى 

  .األم المجموعةلجنة التدقيق في 
  

   تخفيض المخاطر 
  

عن التغير في أسعار الفائدة والعمالت بإستخدام أدوات مالية إلدارة المراكز الناتجة  المجموعةكجزء من عملية إدارة المخاطر تقوم 
  .بشكل شهري م بمراقبة فعالية إدارة المخاطراأل المجموعةتقوم دائرة المخاطر في  ،األجنبية ومخاطر رأس المال واالئتمان

  

    إدارة مخاطر رأس المال
  

في هذا المجال  المجموعةهذا ولم تشهد سياسة  ،وتعظيم العائد للمساهمين المجموعة رأس المال لضمان إستمرارية المجموعة بإدارةتقوم 
 .٢٠١٨كانت عليه في سنة عما أي تغيير 

 
  مخاطر االئتمان 

  

  ،مما يؤدي إلى حدوث خسائر المجموعةتتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة الطرف اآلخر لألداة المالية على الوفاء بالتزاماته تجاه 
بتبني سياسة تقوم على توثيق ديونها لدى الغير بالمستندات الالزمة والكفيلة بمتابعة أية أموال متأخرة السداد  المجموعةقامت حيث 

بمراقبة مدى تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل دراسة مستوى المالءة المالية  المجموعةبمساعدة مستشارها القانوني، كما تقوم 
من أن القيمة التراكمية لالئتمان تتعلق بأطراف موافق عليها من قبل اإلدارة، ومن خالل متابعة لألطراف األخرى، باإلضافة إلى التأكد 

  .حدود االئتمان الممنوحة حيث يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل اإلدارة بشكل دوري
 

إن مخاطر  ،اًء على الوضع المالي للذمم المدينةئتمانية بنتتكون الذمم  المدينة من عدد كبير نسبياً من العمالء، ويتم تقييم المحفظة اإل
  .لدى البنوك مودعة لدى مؤسسات مالية ذات جدارة ائتمانية عالية المجموعةئتمان لألموال السائلة محدودة، ذلك أن حسابات اإل
  

خسائر اإلنخفاض في القيمة تمثل أقصى بصافي قيمتها بعد خصم القوائم المالية الموحدة إن القيمة الدفترية للموجودات المالية المسجلة في 
  .مخاطر ائتمانية ممكن أن تتعرض لها الشركة
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 األدوات المالية (تتمة) -٣٠
  إدارة المخاطر  (تتمة)

  

 مخاطر السيولة 
  

يولة في عدم قدرة  تحقاقها،على توفير التمويل الالزم لتأدية  المجموعةتتمثل مخاطر الس وللوقاية من هذه  التزاماتها في تواريخ اس
ادر التمويل وإدارة الموجودات والمطلوبات وموائمة  ب في آالمخاطر والحد منها تقوم اإلدارة بتنويع مص جالها وتوفير التمويل المناس

غيلية واإل اريف التش ديد المص يد كاٍف من النقد ومعادالته للوفاء بااللتزامات وتس ب واالحتفاظ برص تثمارية ، هذاالوقت المناس إلى  س
  . ماأل المجموعةبصفة مستمرة وكلما دعت الحاجة من  المجموعةجانب الدعم الذي تحصل عليه 

  
  
  

    أكثر من  ) أشهر٦من (  ) إلى٣من ( )٣لغاية ( 
 المجموع سنة إلى سنة  أشهر (٦) أشهر 

  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني ٢٠١٩
            الموجودات المالية
 ٣٣٢٬٨٥٥ -- -- -- ٣٣٢٬٨٥٥ نقد وما في حكمه

 ٨٬٦٨٣٬٨٦٣ ٩١٬٥٢٩ ١٬٧٩٢٬٣٨٩ ٢٬٠١٠٬٥٧٦  ٤٬٧٨٩٬٣٦٩ بالصافي –ذمم مدينة  
 ٥٣٣٬٩٩٩ -- -- --  ٥٣٣٬٩٩٩ مطلوب من أطراف ذات عالقة 

  ٢٬١٨٤٬٣٧٠ -- -- --  ٢٬١٨٤٬٣٧٠ موجودات متداولة أخرى

 ١١٬٧٣٥٬٠٨٧ ٩١٬٥٢٩ ١٬٧٩٢٬٣٨٩ ٢٬٠١٠٬٥٧٦  ٧٬٨٤٠٬٥٩٣ 
         
         المطلوبات المالية

  ٣٬٨٦٤٬٠٨٧ -- ٣٬٨٦٤٬٠٨٧  --  -- بنوك دائنة
  ٥٣٦٬٧٥٢ -- --  --  ٥٣٦٬٧٥٢ شيكات مؤجلة برسم الدفع

  ١٬١١٢٬٤٤٥ -- --  ٣٧٠٬١٠٦  ٧٤٢٬٣٣٩ ذمم دائنة 
  ١٬٦٧٣٬٣٢٣ -- ١٬١٧٦٬٣٢٣  --  ٤٩٧٬٠٠٠ مطلوب ألطراف ذات عالقة 

 ٩٬٦٠١٬٠٦٧ ٣٬٢٦٤٬٠٠٣ ١٬٥٢١٬٤٤٥  ١٬٧٦٣٬٢٢١  ٣٬٠٥٢٬٣٩٨ قروض بنكية 
  ٦٨٠٬٧٧٣  -- --  --  ٦٨٠٬٧٧٣ مطلوبات متداولة أخرى

 ١٧٬٤٦٨٬٤٤٧ ٣٬٢٦٤٬٠٠٣ ٦٬٥٦١٬٨٥٥  ٢٬١٣٣٬٣٢٧  ٥٬٥٠٩٬٢٦٢  
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    إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
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 األدوات المالية (تتمة) -٣٠

  إدارةالمخاطر (تتمة)
  مخاطرالسيولة (تتمة)

  

    أكثر من  ) أشهر٦من (  ) إلى٣من ( )٣لغاية ( 
 المجموع سنة إلى سنة  أشهر (٦) أشهر 

  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني ٢٠١٨
            الموجودات المالية

 نقد وما في حكمه
      

٢٣٣٬٨٨٦  -- -- -- 
      

٢٣٣٬٨٨٦  
 ٧٬٣٩٣٬٧٠٨ ٣٧٬١٤٠ ١٬٨٠٥٬٣٢٦ ١٬٨٢٥٬٦٣١  ٣٬٧٢٥٬٦١١ بالصافي –ذمم مدينة  

 ٥٦١٬٧٧١ -- ٤٩٤٬٢٦٩ --  ٦٧٬٥٠٢ مطلوب من أطراف ذات عالقة 
  ١٬٦٧٠٬٥٥٢ -- -- --  ١٬٦٧٠٬٥٥٢ موجودات متداولة أخرى

 ٩٬٨٥٩٬٩١٧ ٣٧٬١٤٠ ٢٬٢٩٩٬٥٩٥ ١٬٨٢٥٬٦٣١ ٥٬٦٩٧٬٥٥١ 
         
         المطلوبات المالية

  ٣٬٢٤٨٬٩٧١ -- ٣٬٢٤٨٬٩٧١  --  -- بنوك دائنة
  ٢٤٩٬٢١٦ -- --  --  ٢٤٩٬٢١٦ شيكات مؤجلة برسم الدفع

  ١٬٠٣٧٬٩٥٥ -- --  ٣٣٩٬٤٣٤  ٦٩٨٬٥٢١ ذمم دائنة 
  ١٬٢٧٩٬١٣٦ -- ١٬١٢٦٬٧٠٨  --  ١٥٢٬٤٢٨ مطلوب ألطراف ذات عالقة 

 ٨٬١٤١٬٨٠٠ ٢٬٣١٦٬٣٠٨ ١٬٤٤٩٬١٣٩  ١٬٨٢٣٬١٤٢  ٢٬٥٥٣٬٢١١ قروض بنكية 
  ٣٨٣٬٣٦٥ -- --  --  ٣٨٣٬٣٦٥ مطلوبات متداولة أخرى

 ١٤٬٣٤٠٬٤٤٣ ٢٬٣١٦٬٣٠٨ ٥٬٨٢٤٬٨١٨  ٢٬١٦٢٬٥٧٦  ٤٬٠٣٦٬٧٤١  

 
  مخاطر العمالت األجنبية 

  

يعتبر الدينار األردني عملة   ،مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تغير قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في أسعار العمالت األجنبية
عمالت األجنبية يتم مراقبة مركز ال  ،يقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود للمركز المالي لكل عملة لدى المجموعةحيث  ،األساس للمجموعة

  .بشكل يومي ويتم إتباع استراتيجيات للتحوط وللتأكد من االحتفاظ بمراكز العمالت األجنبية ضمن الحدود المعتمدة 
  

  التشغيل مخاطر
  

تمثل مخاطر التشغيل مخاطر حدوث خسائر مباشرة أو غير مباشرة نتيجة فشل معين ناتج عن التطبيقات التكنولوجية أو العمليات أو 
على التقليل من حدوث هذه المخاطر ما أمكن من خالل إطار من السياسات واإلجراءات لتقييم  تعمل المجموعةو ،أخطاء الموظفين

تشمل مراقبة هذه المخاطر العمل على الفصل الفعال للواجبات والصالحيات وإجراءات المطابقة، باإلضافة  ،ومراقبة وإدارة هذه المخاطر
  .فين بهذه المخاطر وطرق تقييمهاإلى زيادة وعي الموظ

  

  مخاطر أخرى 
  

يتم السيطرة على مخاطر عدم  ،تشمل المخاطر األخرى مخاطر عدم الوفاء بالمتطلبات الرقابية والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة
تم إدارة مخاطر السمعة من خالل ي ،الوفاء بالمتطلبات الرقابية من خالل إطار من السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلنضباط والمتابعة

 ً   .فحص منتظم للعوامل المتعلقة بسمعة المجموعة باإلضافة إلى إصدار تعليمات وسياسات خاصة حيث ما كان ذلك مالئما
  

نشاطها في فلسطين، وإن عدم إستقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة قد يزيد من خطر ممارسة الشركة األم هذا، وتمارس 
 .المجموعة ألنشطتها وقد يؤثر سلباً على أدائها
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 األدوات المالية (تتمة) -٣٠

  إدارةالمخاطر (تتمة)
  

 إدارة مخاطر أسعار الفائدة 
  

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة المتعلقة بأسعار فائدة ثابتة على الودائع تحت الطلب والودائع قصيرة األجل واالقتراض بأسعار 
 .) لبعض التسهيالت األخرىEIBOR) لبعض التسهيالت وبمعدل (LIBORفائدة مرتبطة بمعدل (

  
  لم يطرأ أي تغير جوهري على حساسية المجموعة ت الفائدة ، إن حساسية قائمة الدخل هي األثر الناتج عن تغيرات مفترضة في معدال

 .بالنسبة لتغير أسعار الفائدة
  
  

 الفترة الالحقة - ٣١
  

والذي انتشر الحقاً  ٢٠٢٠) خالل شهر كانون الثاني ١٩-، تم تأكيد وجود فايروس كورونا (كوفيد الموحدة  الحقاً لتاريخ القوائم المالية
، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن هذا الحدث على أنه وباء عالمي (جائحة). ومن ٢٠٢٠ذار آ ١١في العديد من البلدان حول العالم. في 

وذلك على معظم القطاعات االقتصادية. تعتقد اإلدارة أن هذا  ٢٠٢٠اآلثار االقتصادية خالل عام  المتوقع أن يكون لهذا الوباء العديد من
 الحدث يعتبر من األحداث الالحقة والتي ال تتطلب تعديالت على القوائم المالية الموحدة المشمولة بالتقرير وبالتالي لم تقم بإجراء أي

  تعديالت على القوائم المالية الموحدة.
  

م إن نتيجة هذا الحدث غير معروفة، وبالتالي ال يمكن لإلدارة تحديد األثر الكمي على المجموعة بشكل معقول كما بتاريخ إصدار هذه القوائ
المالية الموحدة ، هذا وستقوم اإلدارة بمراقبة تأثير هذا الحدث على أعمال المجموعة بشكل مستمر ودمج أثر هذا الحدث ضمن تحديد 

 مدخالت تقدير القيم القابلة للتحقق المتعلقة بالمخزونوللخسائر اإلئتمانية المتوقعة للموجودات المالية ذات العالقة  لمجموعةاتقديرات 
مدخالت تحديد القيم القابلة لإلسترداد للموجودات غير المالية و أثر أية تعديالت على و معدل اإلقتراض التدريجي لمحاسبة اإليجارو

  .  ٢٠٢٠ت البنكية، وكذلك تقييم أسس مبدأ اإلستمرارية ألنشطة المجموعة، كما هو مناسب،  في عام القروض والتسهيال
 

  القوائم المالية الموحدة  إعتماد  - ٣٢
  

وسوف يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة على ،  ٢٠٢٠آذار  ٢٨  القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تم إعتماد
 .جتماعها السنوي العادي للمصادقة عليها وإقرارها إالهيئة العامة في 
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بأن جميع املعلومات قر ن، كما أقر /ليها أعاله وفقا لشروط االكتتاب الواردة في نشرة اإلصداروبناء على ذلك تم اكتتابنا باألسهم املشار اونظامها الداخلي. املصدرة عقد تأسيس الشركة 

افق على   لالن وأ، املذكور أعاله اكتتابيالواردة أعاله صحيحة كاملة وأو
ً
 ملزما

ً
 يشكل ايجابا

ً
واملوقع  الرجوع عنه، ويشكل الطلب الكامللي ال يحق ي طلب مستوفي للشروط أعاله واملوقع أصوال

 
ً
 ونهائيا

ً
 ثابتا

ً
 .اتفاقا

 

 دينار أردني.......................ادفع/ ندفع االن مبلغ )باألرقام(.................................. دينار أردني )كتابة(.................................. ،وعليه

 ين حساب رقم )..................................(الشركة الوطنية لصناعة االملنيوم والبروفيالت )نابكو( لدى بنك فلسطفي حساب  بإيداعه% من قيمة األسهم املكتتب بها وذلك 100أي ما يعادل 

قيمة اكتتابنا من إعادة الزيادة  ، يرجىاالصداروفق التعريفات واملحددات الواردة في نشرة  الثالثةاالكتتاب الثانية او  خالل فترة بها عدد اقل من األسهم التي اكتتبنا خصص لنافي حال 

 كما يلي:

 .لى هذا التخفيض في عدد األسهمافقتنا عو مع م..... نا............................ او تحويل املبلغ لحسابنا رقم ...................... لدى بنك................. فرع.............../ألمراصدار شيك باملبلغ 

 ...............املكتتب..... اقيعو توقيع/ت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 الستعمال البنك الذي تم فيه االكتتاب

بنك................ عن ، تم الدفع نقدا بموجب شيك بنكي/حوالة رقم .............. مسحوبة على/ صادرة أردنيعدد األسهم املكتتب بها.................. وقيمتها االجمالية................ دينار 

 الحساب...............................فرع.................... رقم 

 توقيع وختم البنك...................         

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الستعمال الشركة

 ................. وقيمتها...................... دينار أردنيعدد األسهم املكتتب بها....

 عدد األسهم املخصصة..................... وقيمتها...................... دينار أردني

 اسم وتوقيع املوظف....................                                                                                   ..................... وقيمتها...................... دينار أردنيرتجعةعدد األسهم امل




