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بسم اهلل الرحمن الرحيم
تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية 2011
حضرات المساهمين الكرام،
نرحب بكم في اجتماعكم السنوي العادي المنعقد لبحث المواضيع المدرجة على جدول
األعمال التخاذ ما ترونه مناسبا من قرارات بشأنها.
كما تعلمون ،تتمتع شركتكم بمقدرة إنتاجية عالية تلبي معظم احتياجات السوق المحلي
من السجاير ذات الجودة المرموقة والمصنعة على أحدث األجهزة واآلليات وبأيدي عاملة
وطنية .وألجل ذلك استثمرت الشركة وعلى مدار عقود في إدخال اآلليات الجديدة
وتحديث القديم منها لتتمكن من منافسة األصناف اإلسرائيلية والمستوردة ،حيث تمكنت
طوال سنين من المحافظة على حصة كبيرة من األسواق على الرغم من المنافسة
الشرسة والغير عادلة التي شكلتها األصناف المستوردة.
إن الدول كافة تحرص على أن ال تحمل مواطنيها أية ضرائب أو رسوم إال وما يتناسب
ومدخوالتهم .بيد أننا نجد أن االتفاقية االقتصادية الموقعة فيما بين السلطة الوطنية
وإسرائيل (اتفاقية باريس) قد منحت إسرائيل السيطرة على فرض تعرفة المكوس خاصة
فيما يتعلق بالتبغ والسجاير .وعليه فإن إسرائيل تقوم بوضع تعرفتها بما يتناسب ودخل
الفرد اإلسرائيلي والذي يفوق معدل الدخل الفلسطيني بنحو عشرون ضعفا .وعليه فإن
المستهلك الفلسطيني ومن خالل االرتفاعات المتكررة لتعرفة المكوس االسرائيلية أصبح
يئن تحت وطأة ما يتكلفه من ثمن السجائر التي يدخنها .إذ أصبح هذا المدخن يصرف
ما يفوق الماية دوالر شهريا على هذه السلعة ،وأضحت المكوس والضريبة المضافة تشكل
أكثر من  % 80من ثمن علبة السجائر.
وهنالك أمرا سلبيا آخرا التفاقية باريس فيما يتعلق بتحكم إسرائيل بتعرفة المكوس .فهذه
التعرفة تتبع سياسات واتفاقات إسرائيل التجارية مع الدول والمنظمات التجارية الدولية
والتي تقتضي رفع الدعم عن صناعة التبغ والسجاير المحلية الى حد كبير .وبالرغم من
ذلك تقوم الحكومة اإلسرائيلية بتصميم تعرفة المكوس لتمنح الشركة اإلسرائيلية المحلية
بعضا من الدعم والمساندة .وهذا ما أعلن عنه صراحة رئيس الوزراء اإلسرائيلي كما أسلفنا
في تقرير سابق .أما المنتج المحلي الفلسطيني فإنه يفرض عليه ذات تعرفة المكوس
المفروضة على األصناف المستوردة دون مراعاة أن هذه السلعة مصنعة من قبل العامل
الفلسطيني .ولم يقف األمر عند هذا الحد .إذ أن ذات الصنف المستورد يباع في مناطق
السلطة بسعر يقل عدة شواكل عن نظيره الذي يباع في إسرائيل ،األمر الذي يجعله أكثر
منافسة لألصناف الفلسطينية .وعليه فإن أصناف شركتكم تعاني على أرض الواقع انحيازا
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مزدوجا نتيجة ذلك وال تجد أي إجراءات عملية تدعمها سوى اللهم التشجيع المعنوي
المتوفر بوفرة ،وكأنما عمالنا ال يستحقون الحماية الفعلية وتكفيهم الشعارات التشجيعية.
أدت االرتفاعات المتكررة لمكوس السجائر التي تفرضها إسرائيل وتتتبعها السلطة الوطنية
الى لجوء العديد من المدخنين الفلسطينيين الى البحث عن بدائل للسجائر الرسمية
المجمركة .وقد وجدوا ضالتهم في شراء السجائر المهربة من الخارج أو تدخين التبغ
المزروع محليا والغير مجمرك .فعلى سبيل المثال استفحلت ظاهرة التهريب قبل نحو
عشر سنوات مما أدى الى انخفاض حاد في مدخوالت السلطة الوطنية وتراجع كبير في
مبيعات السجائر المجمركة .وألجل معالجة األمور آنذاك قام وزير المالية بالموافقة على
تسويق صنف سجاير (جمال) مخفض المكوس مع الحرص على أن تقوم الشركة المنتجة
بشراء محاصيل التبغ المحلي .وقد نجحت هذه المعالجة في القضاء على التهريب الى
حد كبير وذلك من خالل جعلها عملية غير مجدية للمهربين .كما أن مدخوالت السلطة
ارتفعت بشكل ملحوظ آنذاك وفق بيانات دائرة الجمارك الفلسطينية .بيد أنه وخالل
األعوام القليلة الماضية تم تدريجيا رفع الدعم الضريبي عن هذا الصنف على الرغم من
تحذيرات الشركة المتكررة بأن ذلك سيفتح باب التهريب على مصراعيه مرة أخرى.
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ففي أواخر عام  2010تم رفع الدعم بالكامل عن الصنف المذكور (جمال) دون وضع إجراءات
فعالة بديلة تكفل السيطرة على زراعة التبغ من خالل إصدار التراخيص الالزمة ودون
اتخاذ إجراءات ناجعة لمنع السجائر المهربة من الخارج .وبالفعل تدفقت كميات كبيرة من
التبغ المزروع محليا والغير مجمرك الى األسواق على شكل سجائر يدوية الصنع تباع كل
عشرون منها بنحو خمسة شواكل .واستفحلت هذه الظاهرة بحيث أصبحت تباع وتدخن
علنا دون رادع أو وجل .وحيث أن مدخني هذه السجائر هم من ذوي الدخل المحدود فقد
أثرت هذه الظاهرة على مبيعات شركتكم أكثر من تأثيرها على السجائر المستوردة رسميا.
وقامت شركتكم مرارا وتكرارا بشرح خطورة األمر على المسؤولين المعنيين ،خطيا وشفهيا.
إذ أن األمر يعني ليس خسارة لمنتوجات شركتكم فحسب بل خسارة فادحة لمدخوالت
السلطة التي هي بحاجة ماسة لزيادة مدخوالتها .فكل علبة سجائر مهربة وكل عشرون
سيجارة غير مجمركة تفقد السلطة نحو اثني عشر شيكال من الدخل.
وفي مطلع العام الماضي ونتيجة تأثير التهريب على مدخوالت السلطة من مكوس
التبغ والسجاير أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ  8شباط  ،2011قرارا (رقم
-13-82-13م.و-س.ف) لتنظيم قطاع زراعة التبغ جاء في مقدمته ما يلي:
حرصا على المصلحة العامة وفي إطار تنظيم كل ما يتعلق بزراعة التبغ واالتجار به
خصوصا بعد تفشي ظاهرة زراعة التبغ دون الحصول على التراخيص الالزمة من اإلدارة
العامة للجمارك والمكوس وفقا إلحكام قانون التبغ رقم ( )22لسنة  1952وتعديالته ,مما
انعكس سلبا على اإلقتصاد الفلسطيني بشكل عام وعلى خزينة الدولة بشكل خاص
متمثال بضياع أموال طائلة وتضرر الشركات والمصانع الملتزمة جراء هذه اإلجراءات غير
القانونية ,كما أن عدم حصول المزارعين على الموافقات الصحية الالزمة من شأنه أن
يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين وعليه ومن أجل تصويب الوضع القائم تسعى
الحكومة إلصدار قرارا بشأن تشكيل لجنة فنية لتنظيم زراعة التبغ.

وفعال تم تشكيل لجنة فنية وفق القرار أعاله كانت شركتكم إحدى أعضائها والتي عقدت
أولى اجتماعاتها في شهر نيسان .2011 ،وبعد العديد من االجتماعات والمناقشات تم رفع
توصيات اللجنة في شهر تموز 2011 ،لمجلس الوزراء والذي اتخذ قرارا (-13-114-03م.و-
س.ف) بتاريخ  20كانون الثاني 2011 ،بالمصادقة عليها .وتقضي هذه القرارات بالموافقة
على دعم صنف سجاير لكل شركة منتجة محليا بتخفيض مكوسها وبيعها للمستهلك
بعشرة شواكل ،على أن تقوم هذه الشركات بشراء التبغ المزروع محليا بسعر  30شيكل
للكيلوغرام الواحد ،وأيضا استعمالها في المنتوج المحلي .وشملت هذه القرارات أيضا
تحديد مساحات زراعة التبغ وفق احتياجات الشركات المنتجة محليا وعدم السماح بأي
زراعة تبغ غير مرخصة.
وبناء على ما تقدم قامت شركتكم بطرح صنف جديد ( )Victoryفي األسواق بسعر
عشرة شواكل للعلبة الواحدة وذلك في األيام األخيرة لعام  .2011وقد القى هذا الصنف
استحسانا واسعا لدى الكثير من المدخنين .كما قامت الشركة بشراء ما يقرب من 80
طن من التبغ المحلي من المزارعين بالسعر المذكور أعاله ودفع ثمنه .بيد أنه وخالل
أيام من تسويقه غرقت أسواق الضفة الغربية بكميات هائلة من علب السجائر المصنعة
في الخارج والتي تم تهريبها الى أسواق الضفة .كما وجدت هذه السجائر طريقها الى
األسواق اإلسرائيلية .وتباع هذه السجائر المهربة بثمن يتراوح ما بين  6الى  10شواكل
للعلبة الواحدة .وعليه لم تعد األصناف المدعومة والتي وافقت عليها الدوائر المختصة
والتي تباع بعشرة شواكل بإمكانها أداء وظيفتها في محاربة التهريب .إذ ال يعقل أن
يدخنها المدخن ولديه سجائر مهربة ومتوفرة تباع بثمن أقل بكثير .وفي أحدث بحث
ميداني لشركتكم تم إجراؤه قبل أقل من أسبوعين تبين أن حجم سوق التهريب في
الضفة الغربية لعلب السجائر المهربة من الخارج والسجائر المعبأة بالتبغ البلدي الغير
مجمرك قد بلغ ما ال يقل عن  %35من حجم السوق اإلجمالي .بمعنى أن حجم سوق
التهريب قد تعدى ثالثة ماليين علبة شهريا تبلغ قيمة مكوسها والضرية المضافة أكثر من
 300مليون شيكل سنويا .وهذا الدخل الضائع على السلطة الوطنية يشكل نسبة حيوية
من ميزانيتها السنوية.
وبالطبع هبطت مبيعات شركتكم بشكل كبير ،إذ أن التهريب المشروح أعاله قد أفقد
شركتكم دخال إجماليا يفوق  30مليون شيكل سنويا .وأدى ذلك أيضا الى هبوط مبيعات
السجائر المستوردة رسميا .هذا ناهيك عن الخسارة المستمرة للسلطة الوطنية الفلسطينية
السنوية والتي هي في ازدياد مستمر.
تقوم دائرة الجمارك والمكوس والضابطة الجمركية واألجهزة المختصة بجهود كبيرة في
محاولة ضبط األمور .بيد أن القدرات المحدودة لديها وحجم الكميات المهربة واتساع
شبكة توزيعها لم تمكنها لغاية تاريخه من خفض كميات األصناف األجنبية المهربة في
األسواق أو خفض كميات السجائر الهائلة الحاوية على تبغ بلدي .وقد عقدت إدارة
شركتكم العديد من االجتماعات مع دائرة الجمارك وبينا أن خير وسيلة الستدراك
األمور هي المحافظة على هيكلة التوصيات المقررة من قبل مجلس الوزراء ولكن
تعديلها بإدخال آلية وخطة لتحديد سعر األصناف الرسمية المدعومة والموافق عليها
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من قبل مجلس الوزراء .وقد رفعت شركتكم تقريرا خطيا باألمر الى السيد رئيس الوزراء
شامال توصيات محددة ضمن هيكلية قرارات المجلس المذكورة .وكلنا أمل بأن يتخذ
السيد رئيس الوزراء قرارات حازمة وفعالة في القريب العاجل.

البيانات المالية للعام المالي 2011
يتضح من البيانات المالية المرفقة والمعدة من قبل المدقق القانوني تأثير التهريب على
قيمة مبيعات الشركة .ففي عام  2009وقبل استفحال التهريب حققت شركتكم ربحا على
مبيعاتها (قبل حسم المصاريف) ما يعادل  4,6مليون دينار .أما في عام  2010فقد انخفضت
نتيجة التهريب الى  3,3مليون دينار .وتاله انخفاض آخر في عام  2011ليصل الى  2,5مليون
دينار .وعلى الرغم من خفض نفقات الشركة إال أن هبوط مبيعات العلب بسبب نزوح
المدخنين لألصناف الغير مجمركة قد سبب هبوط ربحها على المبيعات الى النصف
خالل السنوات الثالث الماضية.
ومن ناحية أخرى سبب هبوط المبيعات في رفع كلفة الفوائد البنكية لديها نتيجة القروض
التي اضطرت الشركة الى اقتراضها .ففي عام  2009بلغت هذه الكلفة  3,2مليون شيكل
لترتفع الى  5,3مليون شيكل في عام  .2011علما بأن شركتكم تقوم بتسديد قروضها والفوائد
المستحقة عليها بانتظام.
أما بشأن استثمارات الشركة في الشركات المساهمة العامة والشركات األخرى ,فقد قامت
شركتكم ببيع نحو  159,000سهم من أسهم شركة بنك القدس .ونظرا لهبوط أسعار أسهم
الشركات التي تساهم بها شركتكم فقد انعكس ذلك سلبا على موجودات الشركة .كما أن
الشركة لم تجني أية أرباح تذكر عن هذه األسهم خالل عام .2011
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تحتفظ شركتكم بقطع أراضي في كل من أبو قش والعوجا (أريحا) يتعدى مساحاتها نحو
 278دونما .ففي أبو قش تم تخمين قطعة األرض ( 52دونما) والتي كلفت  443الف دينار
من قبل مخمنين معتمدين بحيث تبلغ فيمتها اليوم  4,4مليون دينار ،أي ارتفاع بقيمتها
بلغ عشرة أضعاف .كما قامت الشركة باالستثمار في قطعة أرض في العوجا يجري حاليا
العمل على تسجيلها في دائرة األراضي .أما بشأن مشروع شركة أزهار فإن المفاوضات
مع بلدية القدس قاربت على نهايتها األمر الذي سيسمح للشركة الحصول على خط بناء
للمشروع .سيتألف المشروع من بنايتان بارتفاع كل منها ثمان طوابق وعدد إجمالي للشقق
يصل الى  152شقة ،مساحة كل منها نحو  130مترا مربعا.
حققت شركتكم أرباحا عن سنة ( 2011بعد االقتطاعات) بلغت  406,927دينار أردني
مقارنة مع  1,055,997دينار لعام  .2010وكما أسلفنا فإن السبب األكبر في هذا االنخفاض هو
استفحال ظاهرة التهريب للتبغ والسجائر خاصة خالل العامين الماضيين.

توصيات مجلس اإلدارة
يوصي مجلس إدارة الشركة بما يلي:
 .1الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي .2011
 .2إقرار البيانات المالية للعام المالي  2011والمقدم من قبل المدقق القانوني للشركة.
 .3تحويل األرباح المتحققة عن العام المالي  2011لتضم الى األرباح المدورة.
 .4إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن السنة المالية  2011وأيضا عن الدورة الحالية.

وفي الختام نتقدم بالشكر والثناء لكافة العمال والموظفين والذين وقفوا دوما مع
شركتهم دفاعا عن أرزاقهم من أطماع المهربين .كما نتقدم بالشكر لمساهمي الشركة
آملين أن يتخذ المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية اإلجراءات الالزمة والفعالة
والسريعة للقضاء على آفة التهريب وضبط األسواق لما فيه مصلحة الجميع.
والله الموفق والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

العيزرية – القدس
 , 28آذار 2012 ,

د« .محمد علي» مصطفى العلمي
رئيس مجلس اإلدارة
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شركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة
العيزرية  /القدس
تمشي ًا مع مبادىء الحوكمة ،ندرج فيما يلي بعض االيضاحات والمعلومات عن مساهمي
الشركة ومجلس إدارتها وهيئتها التنفيذية.

أعضاء مجلس اإلدارة
االسم
د" .محمدعلي" مصطفى العلمي
د .عيسى مصطفى العلمي
سالم خليل حنانيا
أيوب يعقوب رباح
عمر مصطفى العلمي
وليد محمد عبدالجبار الجابر
وفا عزالدين الدجاني
سليم بكر هاشم
شركة المستثمرون العرب م.ع.م.
شركة القدس لالستثمار م.خ.م.
شركة القدومي للتجارة والصناعة م.خ.م.
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الرئيس
نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

عدد األسهم التي
يمتلكها كما بتاريخ
2011/12/31
35714
311565
313349
68875
35714
40204
42714
41732

%0.357
%3.11
%3.13
%0.688
%.0.357
%0.40
%0.427
%0.417

عضو
عضو
عضو

984977
1114896
50097

%9.84
%11.14
%0.50

المنصب

نسبة الملكية

اإلدارة التنفيذية
				
المدير العام
			
نواب المدير العام
					
					
			
مدير المبيعات والتوزيع
				
مدير اإلنتاج
				
مدير المشتريات
				
المدير المالي
مسؤول شؤون المساهمين		

د« .محمدعلي» مصطفى العلمي
د .عيسى مصطفى العلمي
عمر مصطفى العلمي
عدنان عادل عبداللطيف
صخر رستم النمري
مصطفى «محمدعلي» العلمي
عمر مصطفى العلمي
إبراهيم أحمد عديلة
اماني عريقات

مجموع الرواتب السنوية والمكافآت لإلدارة التنفيذية

 59,843دينار أردني.

المدقق القانوني
		

معايعة وشركاهم  /محاسبون قانونيون

		
المستشار القانوني

األستاذ موريس زيادة

أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم
األسم
نجوى رفعت بكر علمي
األسم
أسامة عبدالرزاق يوسف العلمي
األسم
جورجيت سمعان يوسف حنانيا
األسم
رندا داود رباح

د" .محمدعلي" مصطفى العلمي
رقم الهوية
صلة القرابة
081017444
الزوجة

عدد األسهم
18,488

السيد عمر مصطفى العلمي
رقم الهوية
صلة القرابة
080029523
الزوجة

عدد األسهم
874

رقم الهوية
978390326

عدد األسهم
10,008

السيد أيوب يعقوب أيوب رباح
رقم الهوية
صلة القرابة
969596642
الزوجة

عدد األسهم
ال يوجد

السيد سالم خليل سالم حنانيا
صلة القرابة
الزوجة

السيد وليد محمد عبدالجبار الجابر
رقم الهوية
صلة القرابة
األسم
995635497
الزوجة
أمل مصطفى عبدالجبار بدارنة
904440273
ابنته  /قاصر
زينة
420001000
ابنه  /قاصر
احمد
األسم
مجد علي برفيز الدجاني
عزالدين
رغد
حنان
حنين
األسم
شذا
بكر
نورا
أحمد

السيد وفا عزالدين بدر الدجاني
رقم الهوية
صلة القرابة
086004181
الزوجة
731530353
ابنه  /قاصر
315303545
ابنته  /قاصر
209539188
ابنته  /قاصر
207356254
ابنته  /قاصر
السيد سليم بكر سليم هاشم
صلة القرابة
الزوجة
ابنه  /قاصر
ابنته  /قاصر
ابنه  /قاصر

رقم الهوية
959118886
403387921
405040270
406825182

عدد األسهم
3,467
ال يوجد

عدد األسهم
ال يوجد

عدد األسهم
ال يوجد
198
ال يوجد

د .عيسى مصطفى العلمي
السيد صخر رستم ضياءالدين النمري ممث ً
ال عن شركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة
السيد مصطفى "محمدعلي" مصطفى العلمي ممث ً
ال عن شركة القدس لالستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة
شركة القدومي للتجارة والصناعة المساهمة الخصوصية المحدودة
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حجم ونشاط تداول اسهم الشركة في السوق المالي
خالل سنة  2011بالمقارنة مع 2010
العام

عدد الصفقات عدد االسهم القيمة بالدينار أعلى سعر دينار أدنى سعر
دينار

سعر االفتتاح سعر اإلغالق
دينار
دينار

2011

686

599,845

1,211,263

2.55

1.22

2.55

1.28

2010

919

1001,951

2,772,276

2.94

2.40

2.95

2.55

موعد إجتماع الهيئة العامة
يعقد إجتماع الهيئة العامة العادية بإذن الله تعالى يوم اإلثنين الموافق  18حزيران 2012
في مقر شركة سجاير القدس في العيزرية.

المسائل التي أحيلت للتصويت من قبل حملة األوراق المالية
ال يوجد أية مسائل أحيلت للتصويت من قبل حملة األوراق المالية خالل عام .2011

آلية توصيل التقرير السنوي الى المساهمين
14

يتم توصيل التقارير السنوية والتي تشمل البيانات المالية الختامية وتقرير مجلس اإلدارة
بواسطة صندوق البريد الخاص بكل مساهم او بواسطة وكالء الشركة المتواجدين في
المناطق كما يتم نشر دعوة للمساهمين في الصحف اليومية قبل اسبوعين من موعد
اجتماع الهيئة العامة .كما يمكن اإلطالع على التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية
من خالل موقع الشركة اإللكتروني . www.jerucig.com

مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة
يتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة سجاير القدس مبلغ  750دينار اردني
سنوي ًا وذلك مكافأة عن الجهود التي يبذلها العضو في مجلس إدارة الشركة ،إضافة إلى
 10,000دوالر سنوي ًا لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة كمصاريف سفر وضيافة.

واجبات مجلس اإلدارة تجاه المساهمين
عقد مجس إدارة الشركة ستة ( )6اجتماعات خالل عام ُ 2011بحث خاللها تطورات
أوضاع الشركة واألسواق وقام بوضع سياسات محددة للتعاون مع الدوائرالرسمية لمحاربة
التهريب ولتنظيم زراعة التبغ.

األسهم المملوكة من الشركات التابعة والشقيقة
إسم الشركة
شركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة
شركة يونايتد للتجارة الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة
شركة الرعاية العربية للخدمات الطبية المساهمة العامة المحدودة
شركة آكسنت للتسويق واالستشارات المساهمة الخصوصية المحدودة
شركة أزهار للتطوير العقاري.
شركة جي .سي .سي /القدس.
شركة كيو .سي .تي .سي /كندا.

عدد األسهم
 984,977سهم
2,015
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

طبيعة عمل الشركة
إن طبيعة عمل الشركة تتمثل في ما يلي:
1.1صناعة وتجارة التبغ والسجاير وبيعها وتوزيعها والقيام بأية مشاريع صناعية
وتجارية واستثمارية أخرى.
2.2امتالك األراضي واألبنية والماكنات واألدوات والسيارات الالزمة ألغراضها.
3.3االشتراك أو المساهمة مع أية شركة تتناسب غاياتها مع غايات الشركة.
4.4الحصول على أية وكاالت تجارية لشركات أجنبية أو محلية وعلى أية عالمات
تجارية أو أسماء تجارية.
5.5القيام بأعمال االستيراد والتصدير في أية سلعة أو خدمة أو بضاعة تتعامل معها
الشركة أو تنتجها أو تتأجر بها.

ممتلكات الشركة
تمتلك الشركة عقارات وأراضي في منطقة رام الله كما وتمتلك أسهم في عدة شركات
مدرجة ضمن التقرير السنوي .باإلضافة الى امتالكها للماكينات المتعلقة بإنتاج التبغ
وأسطول من السيارات.
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االختالف بين البيانات السنوية المدققة وغير المدققة من
قبل مدقق الحسابات الخارجي
إن االختالفات بين البيانات المالية السنوية غير المدققة والبيانات المالية المدققة من
قبل المدقق الخارجي للشركة يعود في مجمله الى إعادة تصنيف حساب المصاريف
وإعادة تقييم الحسابات الى الدينار األردني والتي نتج عنها فروقات عملة نتيجة هذا
التحويل إذ أن كافة مبيعات الشركة هي بالشيقل .مرفق كشف يتضمن الفروقات التي
نتجت بين اإلفصاح األولي واإلفصاح النهائي.

توقعات الشركة المستقبلية
1.1التنسيق مع دائرة الجمارك والمكوس لدى وزارة المالية للحد من التهريب.
2.2المشاركة في لجان محددة لتنظيم زراعة التبغ في فلسطين.

الوضع التنافسي
تعتبر شركة سجاير القدس من الشركات الرائدة في مجال استيراد التبغ وصناعة
السجاير وهي تشغل حصة كبيرة من السوق الفلسطيني حيث أن أصناف السجاير التي
يتم انتاجها في الشركة تنافس مثيالتها من السجاير المصنعة في إسرائيل وفي الدول
العربية المجاورة ،كما تنافس بعض أصناف السجاير المستوردة.
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سياسة الشركة تجاه المسؤولية اإلجتماعية
حرصت الشركة منذ تأسيسها على تولية المسؤولية االجتماعية جانب ًا مهم ًا من ميزانيتها
حيث عملت وتعمل دائم ًا على المساهمة في المشاريع الصحية والثقافية والرياضية
سواء مادي ًا أو عن طريق القيام بتزويدهم باألجهزة المطلوبة باإلضافة الى قيام الشركة
بتقديم التبرعات لشرائح كبيرة من المجتمع الفلسطينية .وبلغ مجموع ما تم التبرع به
خالل عام  2011نحو  45,000دينار أردني.

االجراءات القانونية والقضايا المرفوعة على الشركة
يوجد قضية مرفوعة من قبلنا ضد ضريبة الدخل بغرض الرجوع عن تسوية السنوات
.2004 -1995

عدد العاملين

 105كما في 2011/12/31
 136كمافي 2010/12/31

عدد المساهمين

 6,417مساهم

عدد األسهم المكتتب بها والمدفوع قيمتها

()10,000,000

المساهمين الذين يمتلكون أكثر من %5
 -1شركة القدس لالستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة
 -2شركة المستثمرون العرب المساهمة العامة المحدودة

الفروقات الناتجة عن االفصاح االولي و النهائي بالدينار االردني
إسم الحساب
بنوك و نقد
ذمم مدينة
ضريبة الدخل (مدفوع مسبقاً)
استثمارات
تسهيالت بنكية
الذمم الدائنة
مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة
قروض
مخصص تعويض الموظفين
احتياطي إجباري
فرق الترجمة الى الدينار
التغير المتراكم في القيمة العادلة
األرباح المتراكمة
المبيعات
تكلفة المبيعات
مصاريف ادارية
مصاريف البيع والتسويق
مصاريف تمويلية
إيرادات أخرى
ربح بيع أرض سرداً
خسارة تدني في قيمة اسهم المشرق للتأمين
حصة الشركة من خسائر االستثمارات الخارجية
مصاريف أخرى
الربح الصافي

إفصاح أولي

إفصاح نهائي

1,219,260.00
1,843,700.00
12,899,056.00 12,261,187.00
87,830.00
21,644.00
14,733,558.00 16,332,155.00
7,521,247.00
5,021,303.00
3,885,246.00
3,390,246.00
1,002,154.00
8,639,571.00
2,925,432.00
5,425,377.00
514,787.00
607,962.00
2,458,489.00
2,424,358.00
649,786.00
727,356.00
()6,225,743.00( )4,547,674.00
1,918,913.00
2,089,737.00
66,972,960.00 66,972,960.00
64,495,584.00 64,494,177.00
1,396,039.00
1,934,645.00
477,063.00
477,063.00
()538,605.00
535,097.00
1,004,278.00
618,236.00
83,301.00
()331,894.00
462,496.00
452,907.00
341,311.00
611,181.00

الفروقات
624,440.00
()637,869.00
()66,186.00
1,598,597.00
()2,499,944.00
()495,000.00
7,637,417.00
2,499,945.00
93,175.00
()34,131.00
77,570.00
1,678,069.00
170,824.00
()1,407.00
538,606.00
()538,605.00
469,181.00
()618,236.00
()83,301.00
()331,894.00
()9,598.00
269,870.00
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العيزرية  /القدس

البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2011

معايعـة وشـركاهم

19
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 22و23

تقرير مدققي الحسابات
البيانات المالية
				
بيان المركز المالي (رقم )1

24

					
بيان الدخل (رقم )2

26

				
بيان الدخل الشامل (رقم )3

27

بيان التغيرات في حقوق المساهمين (رقم )4

28

بيان التدفقات النقدية (رقم )5

إيضاحات حول البيانات المالية

20

		

29

		

 30الى 53
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
حضرات السادة المساهمين المحترمين
شركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة
العيزرية /القدس

المقدمة
لقد دققنا البيانات المالية لشركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة والتي تشمل
بيان المركز المالي كما في  31كانون أول  2011وكذلك بيانات الدخل ،الدخل الشامل،
التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ إضافة إلى
ملخص ألهم السياسات المحاسبية وإيضاحات أخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
22

تتمثل مسؤولية مجلس اإلدارة في إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفق ًا
للمعايير الدولية للتقارير المالية .وتشمل هذه المسؤولية تصميم ،تطبيق واالحتفاظ
برقابة داخلية بهدف إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة خالية من األخطاء
الجوهرية التي تكون ناشئة عن االحتيال أو الخطأ .كما تشمل مسؤوليتهم إختيار وإتباع
سياسات محاسبية مالئمة وعمل تقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.

مسؤولية مدقق الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات استناد ًا إلى التدقيق الذي أجريناه.
لقد أجرينا تدقيقنا وفق ًا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب التقيد بمتطلبات قواعد
السلوك المهني وأن نقوم بالتخطيط وإجراء التدقيق بهدف الحصول على تأكيدات
معقولة بخلو البيانات المالية من األخطاء الجوهرية.
يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على إثباتات للمبالغ واإلفصاحات في البيانات
المالية .وتستند اإلجراءات المختارة إلى تقديرات مدقق الحسابات ،بما فيها من تقييم
لمخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية سواء تلك الناشئة عن االحتيال أو

الخطأ .وعند عمل تقييم للمخاطر يأخذ مدقق الحسابات بعين اإلعتبار إجراءات الرقابة
الداخلية للشركة والتي تتعلق بإعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة ،وذلك بهدف
تصميم إجراءات التدقيق المالئمة حسب الظروف ،وليس بهدف إبداء الرأي حول نجاعة
الرقابة الداخلية للشركة .كذلك يشمل التدقيق مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة
ومعقولية التقديرات المحاسبية لإلدارة وكذلك تقييم أسلوب عرض البيانات المالية.
نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتمكننا من إبداء الرأي.

الرأي
في رأينا ،إن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية المركز
المالي لشركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة كما في  31كانون أول 2011
وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بالتاريخ المذكور وفق ًا لمعايير التقارير
المالية الدولية.

						
رام اهلل في 2012/3/22
							
							

معايعه وشركاهم
عبله سميح معايعه
إجازة رقم 167
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شركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة
العيزرية  /القدس
بيان المركز المالي كما في  31كانون أول 2011
الموجودات
الموجودات المتداولة
النقد والنقد المعادل
الذمم المدينة
المخزون
المصاريف المدفوعة مقدم ًا
ضريبة الدخل
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
الممتلكات والمعدات واالالت
اإلستثمارات العقارية
اإلستثمارات في أسهم الشركات
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات

24

__________________
توقيع رئيس مجلس االدارة

إيضاح

بيان رقم 1
2010
بالدينار األردني

2011
بالدينار األردني

3ت4 ،
5
3ط6 ،
10
3ر14 ،

1219262
12899056
6592536
48469
87830
20847153

219124
11151333
8776425
125759
43281
20315922

3و9 ،
3ز7 ،
3ح8 ،

6102139
5929567
8803991
20835697

6511558
2219984
10815169
19546711

41682850

39862633

__________________
توقيع المدير المالي

شركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة
العيزرية  /القدس
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة
البنوك الدائنة
الذمم الدائنة
المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة
بندرول السجاير(مكوس) -فلسطين
بندرول السجاير(مكوس) -إسرائيل
ضريبة القيمة المضافة
إيرادات غير مستحقة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مجموع المطلوبات المتداولة
قروض بنكية
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المصرح به والمدفوع
االحتياطي اإلجباري
االحتياطي اإلختياري
احتياطي خاص -تسديد قروض وجاري مدين
األرباح المتراكمة
التغير المتراكم في القيمة العادلة
فائض تقييم ااإلستثمارات العقارية
فرق الترجمة إلى الدينار
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

إيضاح
11
12
13

3ع

16
3ي15 ،

17
3ك
3ك18 ،
19

3س

2011
7521247
3885246
1002154
6447847
1116668
1116220
19411
25018
21133811
2925432
514787
24574030

8612920
5053404
1086186
7205489
476413
843832
41464
47076
23366784
1481706
640650
25489140

10000000
2458489
3288543
1000000
1918913
()6225743
4018832
649786
17108820
41682850

7000000
2424358
3088543
1000000
4706684
()4554062
707970
14373493
39862633

إن اإليضاحات المرفقة من  34-1تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها.

__________________
توقيع رئيس مجلس االدارة

2010

__________________
توقيع المدير المالي
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شركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة
العيزرية  /القدس
بيان الدخل للسنة المنتهية في  31كانون أول 2011
البيان

26

المبيعات
تكلفة المبيعات
ربح المبيعات
اإليرادات األخرى
مصاريف البيع والتوزيع
مصاريف إدارية وعمومية
مصاريف تمويلية
مصاريف أخرى
خسارة التدني في أسهم شركة المشرق
ربح بيع أرض سردا
حصة الشركة من خسائر اإلستثمارات الخارجية
الربح للسنة قبل ضريبة الدخل
مصروف ضريبة الدخل
الربح للسنة قبل التخصيص
اإلحتياطي اإلجباري
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
الربح للسنة -منقول الى ايضاح رقم

إيضاح
3م
26
3م22 ،
24
25
23

14
3ك
3ي15 ،
19

حصة السهم األساسية والمخفضة من الربح
إن اإليضاحات المرفقة من  34-1تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها.

بيان رقم 2
2011
بالدينار األردني
66972960
()64495584
2477376
535097
()477063
()1396039
()538605
()462496
()83301
618236
()331894
341311
()17866
323445
()34131
()8250
125863
406927

2010
بالدينار األردني
77608222
()74247892
3360330
1458868
()378265
()1548797
()484718
()1103348
1304070
()82012
1222058
()130407
()8250
()27404
1055997

0.0465

0.151

شركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة
العيزرية  /القدس
بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في  31كانون أول 2011

ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى
فرق الترجمة إلى الدينار
التغير المتراكم في القيمة العادلة
فائض تقييم األراضي
المجموع

بيان رقم 3

2011
بالدينار األردني
406927

2010
بالدينار األردني
1055997

()58184
()1671681
4018832
2695894

8047
1930011
2994055

إن اإليضاحات المرفقة من  34-1تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها.
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إن اإليضاحات المرفقة من  34-1تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها.

بالدينار األردني
الرصيد في  31كانون أول 1000000 2735552 2293951 7000000 2009
ربح السنة -بيان رقم 2
بنود الدخل الشامل األخرى
صافي الدخل الشامل للسنة
352991
130407
األرباح الموزعة والمحولة
الرصيد في  31كانون أول 1000000 3088543 2424358 7000000 2010
الربح للسنة -بيان رقم 2
بنود الدخل الشامل األخرى
صافي الدخل الشامل للسنة
2996465
األرباح المرسملة
200000
34131
األرباح الموزعة والمحولة
3535
بيع كسر األسهم
الرصيد في  31كانون أول 1000000 3288543 2458489 10000000 2011

رأس
المال

االحتياطي
اإلجباري

االحتياطي
اإلختياري

مخصصتسديد
قروض وجاري مدين

التغيرالمتراكم فائض تقييم فرق الترجمة
الى الدينار
في القيمة العادلة األراضي

699923
- )6484073( 5395826
1055997
8047
1930011
8047
1930011 1055997
(- )1745139
707970
- )4554062( 4706684
406927
()58184( 4018832 )1671681
()58184( 4018832 )1671681
406927
(- )2996465
(- )200000
1767
649786 4018832 )6225743( 1918913

األرباح
المتراكمة

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  31كانون أول 2011

شركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة
العيزرية  /القدس
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12641179
1055997
1938058
2994055
()1261741
14373493
406927
2288967
2695894
34131
5302
17108820

المجموع

بيان رقم 4

شركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة
العيزرية  /القدس
بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون أول 2011
البيان
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح للسنة قبل ضريبة الدخل -بيان رقم 2
التغير في القيمة العادلة
التعديالت:
بنود غير نقدية:
االستهالك
إستبعاد استهالك معدات واآلت
التغير في رأس المال العامل:
الذمم المدينة
المخزون
الموجودات المتداولة األخرى
الذمم الدائنة
المطلوبات المتداولة األخرى
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
شراء ممتلكات ،معدات واآلت
استبعاد ممتلكات ،ومعدات واآلت
صافي إضافات اإلستثمارات
صافي التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
الزيادة (النقص) في البنوك الدائنة والقروض
األرباح المرسملة والمحولة
المحول إلى اإلحتياطي اإلختياري
فرق الترجمة إلى الدينار
رأس المال
بيع كسور األسهم
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
صافي الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل أول السنة
النقد والنقد المعادل آخر السنة -إيضاح رقم 4
إن اإليضاحات المرفقة من  34-1تشكل جزءاً من هذه البيانات وتقرأ معها.

بيان رقم 5

2011
بالدينار األردني

2010
بالدينار األردني

341311
()1671681

1304070
1930011

567077
-

602484
()8402

()1747723
2183889
14875
()1168158
18608
()1461802

()5164381
()2435413
()396409
267201
2637553
()1263286

()157658
2320427
2162769

()590644
25990
()3159982
()3724636

352053
()3196465
200000
()58184
2996465
5302
299171
1000138
219124
1219262

5799991
()1745139
352991
8047
4415890
()572032
791156
219124
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شركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة
العيزرية  /القدس
إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31كانون أول 2011
بالدينار األردني
 -1عام:
أ -تأسست شركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة (الشركة) في عام 1960
وسجلت كشركة مساهمة عامة تحت رقم  562600015وأعيد بعد ذلك توفيق أوضاعها
وفق قانون الشركات رقم  12لسنة  .1964إن العيزرية /القدس مركز الشركة الرئيسي
ويجوز فتح فروع لها ووكاالت داخل األراضي الفلسطينية وخارجها.
ب -إن أهم الغايات التي تأسست من أجلها الشركة هي تعاطي صناعة وتجارة
وزراعة التبغ والسجاير وبيعها وتوزيعها وتصديرها والقيام بأية مشاريع صناعية
وتجارية واستثمارية وإمتالك األراضي واألبنية والماكنات واألدوات والسيارات
الالزمة ألغراضها باإلضافة إلى الغايات األخرى الواردة في عقد تأسيس الشركة.
ج -بلغ عدد موظفي الشركة  112و  136موظف ًا كما في  31كانون أول  2011و  2010على التوالي.
د   -وافق مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة في  2012/3/22على البيانات
المالية للشركة للسنة المنتهية في  31كانون أول .2011
30

 -2تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة:
-

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  :1عرض البيانات المالية (كجزء
من التحسينات على معايير التقارير المالية الدولية في عام  :)2010التعديالت
على معيار المحاسبة الدولي رقم  1يوضح إمكانية أن تختار المنشأة اإلفصاح عن
تحليل الدخل الشامل األخرى من خالل بند في بيان التغيرات في حقوق الملكية
أو في اإلفصاحات حول البيانات المالية.

-

المعيار المحاسبي الدولي رقم  :24إفصاحات األطراف ذات العالقة المعدل في سنة :2009
إن التعديالت التي طرأت على المعيار قد أثرت في جانبين إثنين:
أ -تغيير تعريف األطراف ذات العالقة.
ب -تقديم إعفاء جزئي من متطلبات اإلفصاح عن المنشآت المرتبطة بالحكومة.

-

التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  :3إندماج األعمال كجزء من
التحسينات على معايير التقارير المالية الدولية الصادرة في عام  ،2010تم تعديل
المعيار رقم  3ليوضح أن إختيار القياس بشأن الحصص غير المسيطرة كما في
يوم اإلقتناء يتوفر فقط في حالة الحصص هي حصص ملكية تؤهل حامليها إلى
حصة نسبية من صافي موجودات المنشأة في حالة التصفية .يتم قياس جميع
األنواع األخرى من الحصص غير المسيطرة بالقيمة العادلة كما في يوم اإلقتناء
ما لم يكن هناك أساس قياس آخر مطلوب بموجب معايير أخرى .باإلضافة
إلى ذلك ،تم تعديل المعيار رقم  3ليوفر توجيهات إضافية بشأن المحاسبة عل
الجوائز المدفوعة على أساس األسهم الموجودة مع موظفي المشتري .وعلى وجه
التحديد ،تحدد التعديالت أن معامالت ترتيبات الدفع عل أساس األسهم الخاصة
بالمشتري والتي لم يتم استبدالها بحيث يتوجب قياسها وفق معيار التقارير المالية
الدولية رقم  2على أساس الدفع في يوم اإلقتناء.

-

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  :32التصنيف لقضايا الحقوق :تعالج
التعديالت تصنيف بضع قضايا الحقوق المقيمة بالعمالت األجنبية إما كأدوات
ملكية أو مطلوبات مالية -وبموجب التعديالت ،فإن الحقوق ،الخيارات الصادرة
عن المنشأة لحامليها للحصول على عدد معين من أدوات الملكية الخاصة
بالمنشأة لقاء مبلغ ثابت من أي عملة يتم تصنيفه كأدوات ملكية في البيانات
المالية للمنشأة شريطة أن يكون العرض قد منح على أساس نسبي لكل مالكيها
الحاليين من نفس الفئة من أدوات الملكية غير المشتقة .قبل هذا التعديل كان
التصنيف يتم على أساس المشتقات.
تتطلب هذه التعديالت التطبيق بأثر رجعي.

-

التعديالت على التفسير رقم  :14الدفعات المقدمة على متطلبات الحد األدنى
للتمويل :يوضح هذا التفسير متى يمكن إعتبار المبالغ المستردة أو التخفيضات
في المساهمات المستقبلية كما هي متوفرة وفق الفقرة  58من المعيار المحاسبي
الدولي رقم  19وكيف يمكن لمتطلبات الحد األدنى للتمويل أن تؤثر على توفر
التخفيضات في المساهمات المستقبلية ،ومتى يمكن لمتطلبات الحد األدنى
للتمويل أن تؤدي إلى نشوء اإللتزام.
هذا وأصبحت التعديالت اآلن تسمح باإلعتراف بالحد األدنى للتمويل كموجودات
على شكل متطلبات الحد األدنى للتمويل المدفوعة مقدم ًا.

-

التفسير رقم  :19إطفاء المطلوبات المالية بأدوات الملكية :يوفر التفسير توجهات
المحاسبة إلطفاء المطلوبات المالية عن طريق إصدار أدوات حقوق الملكية .يتم
قياس أدوات حقوق الملكية التي صدرت وفق هذا اإلطار بالقيمة العادلة ويتم
اإلعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية المطفأة والمبلغ المدفوع
في بيان الربح أو الخسارة.

 هذا ولم يكن للتعديالت التي تنطبق على الشركة أي أثر على البيانات الماليةسوى زيادة اإلفصاحات المتعلقة بها.
 صدرت مجموعة من معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة في سنة 2011إال أن تطبيقها غير نافذ بعد.
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-

التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية  :7اإلفصاحات :تحويالت الموجودات المالية.

-

معيار التقارير المالية الدولية  :9األدوات المالية.

-

معيار التقارير المالية الدولية  :10البيانات المالية الموحدة.

-

معيار التقارير المالية الدولية  :11الترتيبات المشتركة.

-

معيارالتقارير المالية الدولية  :12اإلفصاح عن المصالح في المنشآت األخرى.

-

معيار التقارير المالية الدولية  :13قياس القيمة العادلة.

-

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  :1عرض بنود الدخل الشامل األخرى.

-

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي :12الضرائب المؤجلة -إسترداد األصول األساسية.

-

معيار المحاسبة الدولي ( 19المعدل في سنة  :)2011منافع الموظفين.

-

معيار المحاسبة الدولي ( 27المعدل في سنة  :)2011البيانات المالية المنفصلة.

-

معيار المحاسبة الدولي ( 28المعدل في سنة  :)2011اإلستثمارات في الشركات
الحليفة والمشاريع المشتركة.
هذا وتتوقع إدارة الشركة أن يكون لتطبيق أي من التعديالت التي تنطبق على
الشركة أثر على البيانات المالية من ناحية زيادة اإلفصاحات المتعلقة بها.

 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية:
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أ -تم إعداد البيانات المالية وفق ًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس
معايير المحاسبة الدولية.
ب -تم إعداد البيانات المالية وفق ًَا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء االستثمارات في
أسهم الشركات واإلستثمارات العقارية والتي تظهر بالقيمة العادلة كما في تاريخ بيان
المركز المالي .إن التكلفة التاريخية تعتمد في األساس على المبلغ المدفوع عند اإلقتناء.
ج -إن السياسات المحاسبية المتبعة توازي تلك المستخدمة في العام السابق باستثناء
قيام الشركة بإعادة تقييم اإلستثمارات في العقارات وفق القيمة العادلة وتطبيق ما
ينطبق من التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية وتفسيراتها.
د -إن الدينار األردني هو عملة رأس مال الشركة وكذلك عملة إظهار البيانات المالية.

ه -الممتلكات والمعدات واآلالت:
تظهر الممتلكات والمعدات واآلالت جميعها بسعر التكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم
وأية خسائر تدني في القيمة الدفترية ويتم إستهالكها (بإستثناء األراضي التي ال يتم
إحتساب استهالك عليها) بطريقة القسط الثابت وفق العمر المقدر وبنسب مئوية
سنوية كما يلي:
األبنية واإلنشاءات
اآلالت والماكنات
األثاث والتجهيزات
السيارات

%4-2
%20-5
%25-7
%10

 يتم مراجعة تقدير العمر االنتاجي لألصول بشكل سنوي في نهاية الفترة المالية ويتمإظهار التأثير في التغير في التقديرات في السنة الالحقة.
 يتم تسجيل األرباح والخسائر الناجمة عن بيع الممتلكات والمعدات واآلالت في بيانالدخل للسنة.
و -اإلستثمارات العقارية:
تمثل هذه االستثمارات أراضي محتفظ بها بغرض االستفادة من ارتفاع قيمتها الرأس
مالية .وتشمل قطعة أرض في منطقة رام الله ،حيث تم عمل تقييم لها كما هو موضح
في إيضاح رقم .)1( 7
كذلك قامت الشركة خالل السنة بشراء  293دونم في منطقة أريحا لإلستفادة المستقبلية
من إرتفاع ثمنها ،وقد تم تسجيلها بالتكلفة بما في ذلك مصاريف الشراء.
ز  -اإلستثمارات في أسهم الشركات:

ظهرت اإلستثمارات في أسهم الشركات بالقيمة العادلة وبحسب سعر اإلغالق كما في
تاريخ البيانات المالية للشركات المدرجة على بورصة فلسطين .أما الشركات غير المدرجة
فتم إعتمادها بسعر التكلفة أو حسب آخر بيانات مالية متوفرة .وتشمل هذه االستثمارات:

 -1إستثمارات في أسهم شركات تابعة وحليفه:
الشركات التابعة هي الشركات التي تستطيع إدارة الشركة السيطرة على القرارات
المالية والتشغيلية فيها .والشركات الحليفة هي الشركات التي تمتلك فيها الشركة
نسبة  %50 -20وتستطيع ممارسة التأثير الفعال على القرارات التشغيلية والمالية فيها.
تظهر هذه االستثمارات بالتكلفة أو السوق باستثناء أسهم شركة الرعاية العربية فتظهر
بحسب آخر بيانات مالية صادرة عن الشركة:
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الشركات التابعة:
شركة المستثمرون العرب
شركة الجندول للتجارة والتوزيع
شركة جي سي سي /القدس
شركة يونايتد للتجارة الدولية
الشركات الحليفة:
شركة أزهار للتطوير العقاري
شركة الرعاية العربية للخدمات الطبية
شركة كيو.سي.تي.سي /كندا
شركة اكسنت للتسويق واالستشارات

الشركات التابعة:
شركة المستثمرون العرب
شركة الجندول للتجارة والتوزيع
شركة جي سي سي /القدس
شركة يونايتد للتجارة الدولية
الشركات الحليفة:
شركة أزهار للتطوير العقاري
شركة الرعاية العربية للخدمات الطبية
شركة كيو.سي.تي.سي /كندا
شركة اكسنت للتسويق واالستشارات
34

النسبة
عدد األسهم في
القيمة األسمية
المدفوعة
2011/12/31
%100
 1دينار أردني
6807065
%100
 1دوالر أمريكي
127500
 1شيكل إسرائيلي %100
199999
%100
 1دينار أردني
980000
50000
4252900
1550000
20000

 1شيكل إسرائيلي %100
%100
 1دينار أردني
%100
 1دوالر كندي
%75
 1دينار أردني

نسبة
الملكية
%72
%51
%99
%49
%50
%42.53
%43.70
%20

عدد األسهم في
 2010/12/31معدل
6803665
127500
199999
980000

 1دينار أردني
 1دوالر أمريكي
 1شيكل إسرائيلي
 1دينار أردني

النسبة
المدفوعة
%100
%100
%100
%100

نسبة
الملكية
%72
%51
%99
%49

50000
4252900
1550000
20000

 1شيكل إسرائيلي
 1دينار أردني
 1دوالر كندي
 1دينار أردني

%100
%100
%100
%75

%50
%42.53
%43,70
%20

القيمة األسمية

لم تقم الشركة بتوحيد بياناتها المالية مع شركاتها التابعة والحليفة وفق التوضيح التالي:
١-١شركة المستثمرون العرب :شركة مساهمة عامة مدرجة على بورصة فلسطين
وتقوم باإلفصاح عن بياناتها المالية حسب األصول.
٢-٢شركة الجندول للتجارة والتوزيع :شركة تمارس نشاطها في غزه ومتوقفة عن
العمل منذ تموز  2007بسبب األوضاع السياسية.
٣-٣شركة جي سي سي /القدس :تمارس عملها في المناطق اإلسرائيلية حيث
تقوم بتسويق منتجات الشركة هناك .هذا ولم يتم تدقيق بيانات الشركة المالية
للسنة المنتهية في  31كانون أول  2011بعد وبالتالي لم يتم عكس نتائجها في
نتائج أعمال الشركة.
٤-٤شركة يونايتد للتجارة الدولية :آخر بيانات مالية صادرة عن الشركة هي للسنة
المالية .2008
٥-٥شركة أزهار للتطوير العقاري :شركة مسجلة في إسرائيل وتملك أراضي ،يجري
حالي ًا طلب الترخيص إلقامة عقارات عليها.

٦-٦شركة الرعاية العربية للخدمات الطبية :شركة متوقفة عن التداول وتعمل من
خالل تأجير العيادات لألطباء.
٧-٧شركة كيو سي تس سي :إن السنة المالية للشركة تنتهي في  30نيسان من كل
عام ،وعليه تم تحميل الشركة حصتها من الخسائر حسب آخر بيانات مالية
صادرة في  30نيسان .2011
 -2إستثمارات في أسهم شركات أخرى:
اسم الشركة
شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار
شركة المشرق للتأمين ()1
شركة بنك القدس للتنمية واالستثمار
شركة القدس لإلستثمارات العقارية
شركة فلسطين لإلستثمار العقاري
شركة بنك فلسطين
شركة القدس القابضه
شركة ريفت فالي للتطوير واالستثمار

النسبة
عدد األسهم في
عدد األسهم في
القيمة اإلسمية
المدفوعة
2010/12/31 2011/12/31
%100
 1دوالر أمريكي
2784
2784
%100
 1دوالر أمريكي
671374
484881
%100
 1دوالر أمريكي
1169570
1010590
%100
 1دوالر أمريكي
74789
74789
%100
 1دينار أردني
675000
675000
%100
 1دوالر أمريكي
35800
35800
 4000شيكل/جـ %20
500
500
%31.75
 1دينار أردني
630000

( )1قامت شركة المشرق للتأمين بعد مصادقة هيئتها العامة غير العادية التي عقدت في
 2011/6/26بتخفيص رأس مال الشركة بمقدار  2مليون دوالر أمريكي من  7.2مليون دوالر أمريكي
إلى  5.2مليون دوالر أمريكي .حيث تم بعد انقضاء المده القانونية تنفيذ عملية التخفيض لدى
بورصة فلسطين في  2011/8/22وبالتالي أصبح مجموع األسهم التي تملكها شركة سجاير القدس
في شركة المشرق للتأمين  484881سهم ًا في حين كان عدد األسهم قبل تنفيذ عملية تخفيض
رأس المال  671374سهم ًا.

 تم خالل السنة شراء األسهم التالية والتي تظهر ضمن العدد أعاله:شركة المستثمرون العرب
شركة بنك فلسطين
شركة القدس القابضه
شركة ريفت فالي للتطوير واالستثمار

2011/12/31
3400
630000

2010/12/31
252152
35800
500
-

 كما قامت الشركة خالل السنة ببيع األسهم التالية وتم عكسها ضمن العدد أعاله:شركة بنك القدس
شركة فلسطين لالستثمار الصناعي
شركة بنك الرفاة
شركة يونايتد للتجارة الدولية

2011/12/31
158980
-

2010/12/31
25430
25000
63932
520000
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ح  -مخزون البضاعة:

يتم تقييم البضاعة بالكلفة أو القيمة التحصيلية أيهما أقل ،ويتم تحديد التكلفة على
أساس الوارد أو ًال صادر أو ًال .وتشمل التكلفة السعر مضاف ًا اليها أجور النقل بالنسبة
للمواد الخام ،التعبئة وقطع ولوازم الصيانة .أما البضاعة الجاهزة فتشمل باإلضافة
جميع المصاريف الضرورية لتجهيز البضاعة للبيع.
تعتمد القيمة التحصيلية على سعر البيع بعد تنزيل المصاريف المتوقعة إلتمام البيع.

ط -مخصص تعويض نهاية الخدمة:

يتم إحتساب مخصص تعويض نهاية الخدمة على أساس قانون العمل الفلسطيني رقم
 7لسنة  2000والذي ينص على إحتساب التخصيص على أساس راتب شهر عن كل سنة
عمل فيها الموظف بالشركة وعلى أساس آخر راتب تقاضاه.
ي -االحتياطيات:

 -1االحتياطي اإلجباري:
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إن قانون الشركات المعمول به في فلسطين ُيوجب اقتطاع نسبة  %10من األرباح الصافية
قبل ضريبة الدخل لحساب اإلحتياطي اإلجباري .ال يجوز وقف هذا االقتطاع قبل أن
يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل ربع رأس مال الشركة ،إال أنه يجوز
زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس اإلدارة الى أن تبلغ اإلقتطاعات رأس المال وعندئذ
يجب وقفها.
هذا وال يجوز توزيع اإلحتياطي اإلجباري على المالكين.
قررت إدارة الشركة إعادة اإلقتطاع لإلحتياطي اإلجباري في جلستها التي عقدت في
 26آذار  2009حيث تم عكس ذلك في البيانات المالية للسنة المنتهية في  31كانون أول
 2008بعد أن كانت قد توقفت عن إقتطاع النسبة المحددة لسنوات عند وصول الرصيد
المتجمع ربع رأس المال.
 -2االحتياطي االختياري:
يجيز قانون الشركات المعمول به لمجلس اإلدارة التنسيب للهيئة العامة أن تقرر سنوي ًا
إقتطاع جزء من األرباح الصافية لحساب اإلحتياطي اإلختياري ،على أن ال يزيد المبلغ
المقتطع سنوي ًا على عشرين بالماية من األرباح الصافية للسنة ،كما ال يجوز أن تتجاوز
المبالغ المقتطعة لإلحتياطي اإلختياري نصف قيمة رأس المال.
هذا وقد صادقت الهيئة العامة في جلستها المنعقدة في  2011/5/23على تنسيب
مجلس اإلدارة بتحويل مائتي الف دينار أردني من صافي أرباح سنة  2010بعد ضريبة
الدخل لحساب اإلحتياطي اإلختياري وعليه تم عكس ذلك على الحساب.
ك -حصلت الشركة في  22نيسان  2010على شهادة تأكيد استثمار من الهيئة العامة لتشيجع
اإلستثمار ،حيث منحت الشركة بموجبها حافز دفع ضريبة الدخل بمعدل إسمي قدره %50
من الضريبة المستحقة لمدة إثنتي عشرة سنة تبدأ من  2010/1/1وتنتهي في .2021/12/31

ل-تحقق اإليرادات:
يتم إثبات اإليرادات بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة أو التي سيتم استالمها .يتم تنزيل
مبالغ اإليرادات بقيمة المرتجعات المقدرة والخصميات والعالوات األخرى.
 -1المبيعات:
يتم إثبات اإليرادات المتحققة من بيع البضائع عند إستيفاء كافة الشروط التالية:
 قيام الشركة بنقل المخاطر والعوائد الهامة لملكية البضاعة الى المشتري. عدم احتفاظ الشركة بالتدخل اإلداري الذي يرتبط عادة بالملكية أو الرقابةالفعالة على السلع المباعة.
 امكانية قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق. من المحتمل تدفق المنافع اإلقتصادية المرتبطة بالبيع على الشركة. إمكانية قياس التكاليف التي تكبدتها الشركة أو ستتكبدها بشكل موثوق. وتحديد ًا  ،يتم إثبات اإليراد الناتج عن بيع البضائع عند تسليم السلع ونقلالملكية للمشتري.
هذا وتسوق الشركة منتوجاتها من خالل وكالء ذوو عالقة بالشركة:
اسم الشركة
شركة يونايتد للتجارة الدولية
شركة جي سي سي /القدس
شركة الجندول للتجارة والتوزيع ()1

نسبة الملكية
%49
%99
%51

مناطق البيع
فلسطين بإستثناء القدس الشرقية وغزه
القدس الشرقية وإسرائيل
غزه

( )1إن الشركة المذكورة متوقفة عن العمل بسبب األوضاع السياسة السائدة في غزه ،وبالتالي
فإن الشركة في هذه الفترة ال تبيع في سوق غزه.

 -2إيراد اإليجارات:
يتم إثبات إيراد اإليجارات على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار.
ويمثل هذا البند إيجار العمارة المؤجرة إلى بنك القدس.
 -3اإليرادات األخرى:
يمثل هذا البند االيرادات الناتجة عن بدل إدارة شركات تابعة وحليفة.
 -4إيراد عوائد األرباح:
يتم إثبات عائد أرباح اإلستثمارات في األسهم عند نشوء الحق في إستالمها.
م-تحقق المصاريف:
يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفق مبدأ االستحقاق.
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ن-العمالت األجنبية:
تحتفظ الشركة بدفاتر حساباتها بالشيكل اإلسرائيلي وهي عملة المتاجرة بالشركة،
وعليه يتم تحويل المعامالت التي تتم خالل السنة بحسب سعر الصرف السائد بتاريخ
قيد المعاملة .وفي نهاية كل سنة مالية ،يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات المتداولة
بالعمالت األخرى حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخ البيانات المالية .ويتم تسجيل
فروق العملة الناتجة في بيان الدخل للسنة.
أما لغرض إظهار البيانات المالية بالدينار األردني وهو عملة رأس المال ،فقد تمت ترجمة
المعامالت المالية من الشيكل اإلسرائيلي والعمالت األجنبية األخرى إلى الدينار األردني
بإستخدام سعر الصرف بتاريخ البيانات المالية .ويتم قيد فروق ترجمة المركز المالي إلى
الدينار األردني ضمن بيان الدخل الشامل ويتم تجميعها ضمن حقوق الملكية.
س-اإليرادات غير المستحقة:
تمثل المبالغ المقبوضة على حساب إيجارات سنوات الحقة.
ع-الربح للسهم:
يتم احتساب الحصة األساسية والمخفضة للسهم من الربح بقسمة صافي األرباح للسنة
على معدل عدد األسهم.
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ف-استخدام التقديرات:
يتطلب إعداد البيانات المالية وفق ًا لمعايير التقارير المالية الدولية استخدام التقديرات
واإلفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات ،المصاريف ،الموجودات ،المطلوبات وااللتزامات
المتوقعة .ونظر ًا ألن استخدام هذه التقديرات قد يؤدي الى إختالف النتائج الفعلية عن
التقديرات ،لذلك تقوم اإلدارة بشكل سنوي بمراجعة هذه التقديرات ومن أمثلتها نسب
اإلستهالك المستخدمة ،مخصص تعويض نهاية الخدمة ،التدني في قيمة الموجودات
واالستثمارات في أسهم الشركات ،ومخصصات ضريبة الدخل وذلك بهدف إظهار الموجودات
والمطلوبات واإليرادات والمصاريف بصورة توضح االلتزامات الفعلية والممثلة للسنة كاملة.
وفي إعتقاد اإلدارة أن هذه التقديرات المستخدمة مناسبة وتراعي االجراءات والقوانين المتبعة.
ص-التدني في قيمة الموجودات المالية:
تقوم اإلدارة في تاريخ البيانات المالية بمراجعة الموجودات المالية لمعرفة إذا ما طرأ
دليل موضوعي على تدني قيمتها .فإن وجد هذا الدليل والذي يمثل الفرق بين التكلفة
التاريخية والقيمة العادلة ،فإنه يتم إظهار التغيير ضمن بيان الدخل الشامل.
ق-ضريبة الدخل:
يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل وفق النسبة القانونية المحددة في قرار بقانون
رقم ( )8لسنة  2011بشأن ضريبة الدخل الذي دخل حيز التنفيذ بأثر رجعي من 2011/1/1
مع مراعاة الحوافز الممنوحة للشركة وفق قانون تشجيع اإلستثمار .تستند الضريبة
المستحقة حالي ًا على الربح الخاضع للضريبة للسنة .يختلف الربح الخاضع لضريبة
الدخل عن الربح المحاسبي الوارد في بيان الدخل /بيان الدخل الشامل بسبب بعض

بنود اإليرادات أو المصاريف التي قد تخضع للضريبة أو االعتراف بها كمصروف في
سنوات الحقة أو تلك التي ال تخضع أبد ًا للضريبة أو اإلعتراف بها كمصروف.
ر-األدوات المالية:
يتم قيد الموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي عندما تصبح الشركة
طرف ًا في العالقة التعاقدية:
1.1الذمم المدينة :يتم تسجيل الذمم المدينة بالقيمة العادلة.
2.2الذمم الدائنة :يتم تسجيل الذمم الدائنة بالقيمة العادلة.
3.3المطلوب من األطراف ذات العالقة :يتم تسجيل المطلوب من األطراف ذات
العالقة بالقيمة العادلة.
4.4القروض :يتم قيد الفوائد المستحقة على أساس مبدأ االستحقاق.
ش-النقد والنقد المعادل:
ألغراض قائمة التدفقات النقدية ،يمثل النقد وما يعادله نقد وشيكات في الصندوق
والحسابات البنكية الجارية.
 -4النقد والنقد المعادل   
يتكون هذا البند مما يلي:
نقد في الصندوق
شيكات في الصندوق
إيداعات وأرصدة لدى البنوك بالشيكل اإلسرائيلي
إيداعات وأرصدة لدى البنوك بالدينار األردني
إيداعات وأرصدة لدى البنوك بالدوالر األمريكي
إيداعات وأرصدة لدى البنوك باليورو
المجموع

2011
19939
1052775
12625
60877
61329
11717
1219262

2010
16644
70945
3687
12874
6094
108880
219124

 -5الذمم المدينة
يتكون هذا البند مما يلي:
تجاريون وموردون ()1
موظفون
قروض شركات تابعة وحليفة
عائد أرباح شركة جي سي سي/القدس
المجموع

( )1يشمل البند دفعات بالحساب لشراء مواد خام.

2011
10476424
70613
1979607
372412
12899056

2010
8845735
96034
1811807
397757
11151333
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 -6المخزون
يتكون هذا البند مما يلي:
مواد خام
تبغ
بندرول
بضاعة تحت التصنيع
بضاعة جاهزة
محروقات
المجموع

 -7االستثمارات العقارية
يتكون هذا البند مما يلي:
أرض ابو قش /رام اهلل 52 -دونم ()1
أرض سردا /رام اهلل 8596 -متر مربع ()1
أرض العوجا /أريحا 278 -دونم ()2,3
أرض النويعمة /أريحا 15 -دونم ()2
المجموع

2011
1708293
3385435
704054
222649
572105
6592536

2010
1859479
4529865
978762
396236
1011156
927
8776425

2011
4463198
1244369
222000
5929567

2010
443571
400506
1153907
222000
2219984

( )1قامت الشركة في شباط  2011بعمل تقييم الستثماراتها العقارية في منطقة رام الله،
حيث طلبت من ثالث مخمنين مرخصين من قبل هيئة سوق رأس المال عمل التقييم
الحسي للموقعين حيث كانت النتائج كما يلي:
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الموقع

أرض سردا

أرض أبو قش

ظهر مسلم حوض 4
قطعة 9
 8596متر مربع

الغوار حوض 7
قطعة 20
 52268متر مربع

المساحة حسب سند التسجيل
المخمن
 $200للمتر المربع
فضل الريماوي
 5950متر مربع
المبلغ $1190000

 $130للمتر المربع
 48750متر مربع
المبلغ $6337500

مالحظات
تم التخمين بناءاً على المساحة
بعد اقتطاع الشوارع

عادل قسيس

 $250للمتر المربع
المبلغ $2149000

 $120للمتر المربع التخمين بناء على المساحة
المبلغ  $6272160الكلية

شحده العمري

 $180للمتر المربع
 6017متر مربع صافي
المبلغ $1083060
$1474020
1045080
400506

 $120للمتر المربع التخمين بناء على المساحة
الكلية ألرض أبو قش والمساحة
المبلغ  $6272160الصافية ألرض سردا
$6293940
4462403
443571

المعدل
المعدل المعادل بالدينار
التكلفة التاريخية بالدينار

وعليه ،تمت إعادة التقييم بالنسبة ألرض أبو قش بناء على المعدل المذكور أعاله مع
العلم أن القطعة خاضعة لالقتطاع العام مقابل شوارع .كما تم عمل إعادة التقييم
بالنسبة ألرض سردا بإعتماد سعر البيع كون القطعة قد تم بيعها فعلي ًا خالل السنة
بسعر  1450000دوالر أمريكي أي ما يعادل  1028050دينار أردني.
هذا وقد تم تحميل أرض أبو قش مصاريف مترتبة على األرض بمبلغ  795دينار أردني.
( )2حصلت الشركة على وكاالت دورية غير قابلة للعزل أو الطعن لحين إتمام إجراءات
التسجيل لدى دائرة طابو أريحا.
( )3قامت الشركة خالل السنة بإستالم مبلغ  495000دينار أردني كدفعة على حساب
بيع أرض العوجا /أريحا إلى شركة ريفت فالي للتطوير واإلستثمار ونظر ًا ألن إجراءات
التقييم واإلتفاق النهائي لم يكتمل حتى تاريخ إصدار البيانات المالية تم تسجيل الدفعة
ضمن الذمم الدائنة.
 -8االستثمارات في أسهم الشركات
يتكون هذا البند مما يلي:
شركات تابعة وحليفة:
شركة المستثمرون العرب
شركة الرعاية العربية للخدمات الطبية
شركة أزهار للتطوير العقاري
شركة الجندول للتجارة والتوزيع
الشركة يونايتد للتجارة الدولية
شركة جي سي سي /القدس
شركة كيو.سي.تي.سي /كندا
شركة اكسنت للتسويق واالستشارات
المجموع

2011

2010

4696875
425290
9310
90398
980000
37241
749666
15000
7003780

6123299
425290
9944
90398
980000
39775
1094300
15000
8778006

شركات أخرى:
شركة المشرق للتأمين
شركة بنك القدس للتنمية واالستثمار
شركة فلسطين للتنمية واالستثمار
شركة فلسطين لالستثمار العقاري
شركة القدس لالستثمارات العقارية
شركة بنك فلسطين
شركة القدس القابضة /القدس
شركة ريفت فالي للتطوير واالستثمار
المجموع
المجموع الكلي

165015
730838
1974
472500
50374
88330
91180
200000
1800211
8803991

299883
986778
2369
519750
50904
86299
91180
2037163
10815169

كانت الحركة على حساب التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في االسهم كما يلي:
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2011
()4554062
()9589
83301
()1745393
()6225743

رصيد أول السنة
استبعاد أثر األسهم المباعة
استبعاد أثر تخفيض أسهم المشرق
أرباح (خسائر) غير متحققة
رصيد آخر السنة

2010
()6484073
15927
1914084
()4554062

 -9الممتلكات والمعدات واالالت
يتكون هذا البند مما يلي:
التكلفة أول السنة

اإلضافات

التكلفة في 2011/12/31

األرض واإلنشاءات
اآلالت والماكنات
السيارات
األثاث والمفروشات واألجهزة
المجموع

4561858
7824641
899791
1121610
14407900

68213
85788
3657
157658

4630071
7910429
899791
1125267
14565558

االستهالك المتجمع:
اإلنشاءات
اآلالت والماكنات
السيارات
األثاث والمفروشات واألجهزة
المجموع
صافي القيمة الدفترية

877461
5723082
427706
868093
7896342
6511558

167541
249778
69513
80245
567077

1045002
5972860
497219
948338
8463419
6102139

الممتلكات والمعدات واالالت كما في  31كانون اول 2010
يتكون هذا البند مما يلي:
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التكلفة أول السنة

اإلضافات

االستبعادات

األرض واإلنشاءات
اآلالت والماكنات
السيارات
األثاث والمفروشات واألجهزة
المجموع

4336775
7766466
753238
986767
13843246

225083
60164
170554
134843
590644

1989
24001
25990

االستهالك المتجمع:
اإلنشاءات
اآلالت والماكنات
السيارات
األثاث والمفروشات واألجهزة
المجموع
صافي القيمة الدفترية

711842
5455986
376355
758077
7302260
6540986

165619
267165
59684
110016
602484

69
8333
8402

التكلفة في
2010/12/31
4561858
7824641
899791
1121610
14407900
877461
5723082
427706
868093
7896342
6511558

 -10المصاريف المدفوعة مقدم ًا
يتكون هذا البند مما يلي:
التأمينات العامة
تأمين السيارات
اإليجارات
المجموع
المجموع

2011
48469
48469
125759

2010
115611
3339
6809
125759
23063

 -11البنوك الدائنة
يتكون هذا البند مما يلي:
بنك هبوعليم
بنك القدس
بنك اإلسكان
البنك العربي
بنك األردن
بنك القاهرة عمان
البنك التجاري الفلسطيني
بنك فلسطين
المجموع
يضاف /الجزء المتداول من القروض
المجموع

2011
232176
6681
2884856
957471
940117
1
5021302
2499945
7521247

2010
258011
1432442
87646
1450912
1379471
1214321
589665
332569
6745037
1867883
8612920
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 -12الذمم الدائنة
يتكون هذا البند مما يلي:
موردون وتجاريون
لجان العاملين
موظفون
شركة ريفت فالي للتطوير واإلستثمار ()1
مساهمون
قرض صندوق توفير الموظفين
المجموع

( )1أنظر إيضاح رقم .)3(7

2011
2366381
18137
495000
778557
227171
3885246

2010
3830273
37475
10953
932071
242632
5053404
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 -13المصاريف المستحقة واألرصدة الدائنة
يتكون هذا البند مما يلي:
2011
82392
7500
887295
12513
1495
10959
1002154

الرواتب والمزايا
أتعاب مهنية
خصميات ودعاية الجندول
مصاريف أخرى
ضريبة الدخل /خصم مصدر
ضريبة الدخل /اقتطاعات رواتب
المجموع

2010
98178
7500
947681
13929
18898
1086186

 -14ضريبة الدخل
يتكون هذا البند مما يلي:
الرصيد المدور المدفوع مقدماً /للدفع
مخصص السنة ()1
المدفوع خالل السنة مع فرق عملة الشيكل
رصيد آخر السنة المدفوع مقدم ًا

2011
43281
()17866
62415
87830

2010
()168420
(82012
293713
43281

( )1يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل على الربح التشغيلي على أساس  %50من نسبة ضريبة
الدخل نظر ًا ألن الشركة تتمتع بهذا الحافز وفق ما تم ذكره في إيضاح ( 2ل) ،أما الربح غير
التشغيلي فاحتسب على النسبة القانونية  .%15فيما يلي تسوية الربح المحاسبي وفق قانون
ضريبة الدخل:
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الربح المحاسبي
مصاريف غير مقبولة ضريبي ًا
عائد أرباح أسهم
خسارة التدني في أسهم الشركات
خسارة بيع إستثمارات
حصة الشركة من خسائر إستثمارات خارجية
ربح بيع أرض سردا
الربح الصافي لغايات ضريبة الدخل

2011
341311
77220
()41575
83301
9589
331893
()618236
183503

2010
1304070
78100
()403664
45079
1023585

البيان

ضريبة الدخل بنسبة %7.50
ضريبة الدخل بنسبة %15
مجموع مخصص ضريبة الدخل

9659
8207
17866

71525
10487
82012

هذا ولم تتوصل الشركة حتى تاريخ البيانات المالية إلى تسوية مع دائرة ضريبة الدخل عن
السنوات 2010 -2007

 -15مخصص تعويض نهاية الخدمة:
يتكون هذا البند مما يلي:
رصيد أول السنة
تعديل المخصص حسب آخر راتب ()1
الرصيد

2011
640650
()125863
514787

2010
613246
27404
640650

( )1حيث أن المخصص قد أصبح أقل نتيجة دفع الشركة سلف على حساب التعويض فقد تم
إعادة الجزء الدائن إلى األرباح المتراكمة.

 -16قروض بنكية:
حصلت الشركة خالل سنة  2011على ثالث قروض بمجموع  5888655دوالر أمريكي منها
 11مليون شيكل من البنك العربي لتسديد الجاري مدين في البنوك األخرى .تسدد هذه
القروض ما بين  36-18شهر ًا وبنسبة فائدة ليبور شهري باإلضافة إلى  %3-%2وبحد
أدنى  %4.50وحد أعلى  .%9القروض بضمان قطعة ارض ابو قش المملوكة للشركة.
هذا وكانت الشركة قد حصلت خالل سنة  2010على ثالث قروض بنكية بقيمة خمسة
ماليين وخمسماية ألف دوالر أمريكي تسدد ما بين  30-18شهر ًا وبنسبة فائدة ليبور
شهري باإلضافة إلى  %1.75وبحد أدنى  %4وحد أعلى  %8والقروض بضمان الشخص
االعتباري والهدف منها شراء مواد خام وتبغ.
بلغ الجزء غير المتداول من القروض كما في  31كانون أول  2011و  2010مبلغ 2925432
دينار أردني و  1481706دينار أردني على التوالي.
 -17رأس المال:
تم خالل السنة إتمام إجراءات رفع رأس المال حسب قرار الهيئة العامة لدى مراقب
الشركات واستالم شهادة التعديل في  30أيار  ،2011حيث تم رسملة  2996465دينار أردني
من األرباح المتراكمة وتوزيعها على مساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال
كما في  23أيار  ،2011كما تم بيع  3535سهم ًا الممثلة لكسور األسهم في بورصة فلسطين
بسعر  1.50دينار أردني للسهم حيث سجل  3535دينار أردني لحساب رأس المال وضم
الباقي إلى األرباح المتراكمة وذلك وفق متطلبات هيئة سوق رأس المال.
كانت الحركة على رأس المال كما في  31كانون أول كما يلي:
رأس المال المصرح عنه
رأس المال المكتتب به والمدفوع
رأس المال المدفوع:
رأس المال أول السنة
األرباح المرسملة
بيع كسور االسهم
المجموع

2011
10000000
10000000

2010
7000000
7000000

7000000
2996465
3535
10000000

7000000
7000000
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 -18االحتياطي اإلختياري:
يتكون هذا البند مما يلي:
الرصيد أول السنة
المحول من ارباح السنة السابقة
رصيد آخر السنة

2011
3088543
200000
3288543

2010
2735552
352991
3088543

 -19األرباح المتراكمة:
يتكون هذا البند مما يلي:
رصيد أول السنة
األرباح الموزعة والمحولة والمرسملة
فرق بيع كسور األسهم عن القيمة اإلسمية
الربح للسنة -بيان رقم 2
رصيد آخر السنة

2011
4706684
()3196465
1767
406927
1918913

2010
5395826
()1745139
1055997
4706684

 -20فائض تقييم العقارات:
يمثل هذا البند فائض تقييم اإلستثمارات العقارية للشركة في منطقة رام الله وفق
القيمة العادلة وبناء على معدل تخمين ثالث مخمنين مرخصين من هيئة سوق رأس
المال وحسب ما تم توضيحه في إيضاح .)1( 7
حسب قانون الشركات المعمول به فإن الفائض غير قابل للتوزيع النقدي على المالكين
وإنما يمكن توزيع قيمته أسهم ًا إضافية على مالكي الشركة بنفس القيمة اإلسمية إذا ما
تقرر ذلك.
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 -21االلتزامات المتوقعة:
قامت دائرة ضريبة الدخل في 2010/12/5بفتح تسوية السنوات المالية  2004-1995على
خلفية عدم حصول الشركة على موافقة وزير المالية إلعفاء صندوق التوفير والتأمين
الصحي لموظفي الشركة من ضريبة الدخل .وحيث أن الشركة أشعرت الوزير المختص
خطي ًا عدة مرات بطلب الموافقة على اإلعفاءات إال أنها لم تستلم إعتراض و /أو رفض
من معالي وزير المالية .هذا وقد إلتزمت الشركة من جانبها بتسليم نسخ عن بوالص
التأمين ،النظام الدخلي والبيانات المالية المدققة لصندوق توفير مستخدمي شركة
سجاير القدس بناء على طلب الجهة المخولة برفع التوصية إلى معالي وزير المالية إال
أنها لم تستلم أي رد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية.
وبحسب محامي الشركة ،فإنه ال يرى موجب ًا إلى أخذ تخصيص خصوص ًا أن القضية ما
زالت منظورة أمام القضاء.

 -22اإليرادات األخرى:
يتكون هذا البند مما يلي:
اإليجارات
بدل إدارة شركات حليفة
فوائد دائنة على قرض طرف ذات عالقة
عائد أرباح اسهم
عائد أرباح اسهم شركة جي سي سي بالصافي بعد خصم ضريبة الدخل االسرائيلية
عالجات عاملين
المجموع

2011
19411
459273
13430
41575
1408
535097

2010
20732
1034472
5908
397756
1458868

 -23المصاريف األخرى:
يتكون هذا البند مما يلي:
مصاريف شركات حليفة
خسارة بيع واستبعاد استثمارات
فروق العملة
خسارة بيع موجودات
المجموع

2011
437400
9589
15507
462496

2010
985291
45079
72077
901
1103348

 -24مصاريف البيع والتوزيع والتسويق:
يتكون هذا البند مما يلي:
الرواتب واألجور
تعويض نهاية الخدمة المدفوع
الدعاية واإلعالن
مواد دعاية (سجاير وبندرول)
مصاريف السيارات
مصاريف إستئجار السيارات
البريد والهاتف
االستهالك للسنة -إيضاح رقم 9
المجموع
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2011
23084
1104
28174
189191
163924
2073
69513
477063

2010
27471
180
11279
28116
73449
168758
9328
59684
378265
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 -25المصاريف اإلدارية والعمومية:
يتكون هذا البند مما يلي:
الرواتب
تعويض نهاية الخدمة المدفوع
أتعاب مهنية
أتعاب محاماة واستشارات قانونية
الرسوم والرخص والضرائب
مصاريف السوق المالي
القرطاسية والمطبوعات
البرق والبريد واالنترنت
التبرعات
مصاريف مجلس اإلدارة
مصاريف رهن األرض
صيانة ومصاريف الكمبيوتر
السفر والتنقالت
الضيافة ولوازم المطبخ
متفرقة
االستهالك للسنة -إيضاح رقم 9
المجموع

2011
763972
164502
7500
37999
19441
16013
16320
65287
39513
77220
42121
23286
28661
13959
80245
1396039

2010
926177
39618
7500
15595
25604
30391
124083
99519
78100
71839
19959
396
110016
1548797

 -26تكلفة المبيعات:
يتكون هذا البند مما يلي:
48

البضاعة الجاهزة أول السنة
تكلفة اإلنتاج -إيضاح رقم 27
البضاعة الجاهزة آخر السنة
تكلفة المبيعات

2011
1011156
64056533
()572105
64495584

2010
949749
74309299
()1011156
74247892

 -27تكلفة اإلنتاج:
يتكون هذا البند مما يلي:
مواد خام أول السنة
التبغ أول السنة
مشتريات مواد خام
مشتريات تبغ
مواد خام آخر السنة
التبغ آخر السنة
كلفة مواد الخام والتبغ المستعملة في اإلنتاج
مخزون البندرول أول السنة
مشتريات البندرول
مخزون البندرول آخر السنة
كلفة مواد الخام والتبغ والبندرول المستعمل في اإلنتاج
بضاعة تحت التصنيع أول السنة
بضاعة تحت التصنيع آخر السنة
كلفة المواد المستعملة في اإلنتاج
الرواتب واألجور والمزايا
المصاريف الصناعية األخرى -إيضاح رقم 28
مجموع تكلفة اإلنتاج

2011
1859479
4529865
2274771
782757
()1708293
()3385435
4353144
978762
56713010
()704054
56987718
396236
()222649
61514449
1179856
1362228
64056533

2010
1394791
3681075
2436370
2640553
()1859479
()4529865
3763445
23221
68442521
()978762
67486980
284210
()396236
71138399
1577517
1593383
74309299
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 -28المصاريف الصناعية األخرى:
يتكون هذا البند مما يلي:
المواد المستهلكة في االنتاج (سكر ،صمغ وخالفه)
الصيانة والتصليحات وقطع الغيار
البريد والهاتف
الكهرباء والمياه
محروقات السوالر/مولد الكهرباء
الصيانة والترميم
المصاريف والفوائد البنكية
التأمينات
اإليجارات
مصاريف نقل المياه العادمة
النقليات والسفريات
القرطاسية
مالبس عمالية
عالجات عاملين
المنظفات
مصاريف تطوير
الضيافة ولوازم المطبخ
مصاريف متفرقة
االستهالك -إيضاح رقم 9
المجموع
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2011
164501
77248
6221
79364
49044
25266
261880
203543
6375
15965
35602
2228
2134
9308
5982
249
417318
1362228

2010
258117
210423
18656
92026
64931
54269
128964
208304
17773
18904
72990
6825
4887
963
2566
432785
1593383

 -29المعامالت مع االطراف ذات العالقة:
تعتبر الشركة الشركات التابعة والحليفة وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على
التأثير بها وأعضاء مجلس االدارة والموظفين الرئيسيين في الشركة أطراف ذات عالقة.
بلغت المعامالت واألرصدة مع االطراف ذات العالقة ما يلي:
األرصدة المشمولة ضمن الذمم المدينة
األرصدة المشمولة ضمن الذمم المدينة المتأتية من المعامالت التجارية
قروض ممنوحه لشركات تابعة بدون ضمانات
األرصدة المشمولة ضمن الذمم الدائنة
مجلس اإلدارة والموظفين الرئيسيين:
قرض دائن لصندوق التوفير
قروض موظفين بدون ضمانات كافية
مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة ()1
رواتب ومزايا اإلدارة العليا

2011

2010

10249000
1966177
1859458

8322578
1388170
2651606

227171
54000
79150
513507

242632
58669
86240
632575

( )1يتقاضى كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة سبعماية وخمسون دينار أردني كمكافآت من االرباح
الصافية بعد ضريبة الدخل باإلضافة إلى عشرة آالف دوالر امريكي بدل مصاريف ومواصالت.

 -30القطاعات التشغيلية:
إن القطاعات التشغيلية في الشركة هي انتاج الدخان ،بدل ادارة شركات تابعة وحليفة
واالستثمارات في أسهم الشركات والعقارات المؤجرة وغير المؤجرة حيث كانت نتائجها كما يلي:
البيان
االيرادات
تكلفة المبيعات
االيرادات االخرى
المصاريف االدارية
مصاريف البيع
مصاريف تمويلية
المصاريف االخرى
الربح للسنة

االنتاج

بدل ادارة

459273
66972960
(- )64495584
14838
(- )1396039
()477063
()538605
()437400
()15507
21873
65000

موجودات القطاعات 25674160
مطلوبات القطاعات 24554619

312974
-

االستثمارات
والعقارات
60986
618236
()424784
254438
15695716
19411

المجموع  2011المجموع 2010
79067090
67493219
()74247892( )64495584
633074
()1548797( )1396039
()378265
()477063
()484718
()538605
()1103348
()877691
1304070
341311
41682850
24574030

39862633
25489140

 -31األدوات المالية:
أ -إدارة رأس المال:
تقوم الشركة بإدارة رأس مالها بطريقة تضمن قدرة الشركة على اإلستمرار
وبشكل يوفر عائد أفضل للمالكين .لم تشهد سياسة الشركة أي تغير في إدارة
رأس المال عن العام السابق.
يتكون هيكل رأس مال الشركة من حقوق الملكية الذي يشمل رأس المال،
اإلحتياطيات واألرباح المتراكمة باإلضافة إلى القروض بعد تنزيل أرصدة النقد
والنقد المعادل.
ب -إدارة المخاطر:
تستند إدارة المخاطر إلى المعلومات التي قد تعيق وصول الشركة إلى أهدافها
نظر ًا لتواجدها في بيئة سياسية غير مستقرة األمر الذي يؤثر بشكل مباشر على
نشاطات الشركة.
مخاطر اإلئتمان:
إن الموجودات المالية التي تعرض الشركة إلى مخاطر إئتمانية تتمثل في الذمم
المدينة سواء التجارية أو المطلوبة من أطراف ذات عالقة .بإعتقاد اإلدارة أنه
يتم الحد من مدى تعرض الشركة للمخاطر الناتجة عن الذمم المدينة عن
طريق الدفع النقدي أو بشيكات مستحقة.
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أما قروض الشركات الحليفة والتابعة ،فإن الشركة تدرس جدي ًا إمكانية رسملة
قروض الشركات غير الملتزمة بالتسديد.
مخاطر نسب الفائدة:
تتعرض الشركة لمخاطر نسب الفائدة كونها حاصلة على سقف تسهيالت على
شكل جاري مدين من البنوك على أساس نسبة فائدة تتراوح بين  ،%9-%5كما أنها
حاصلة على قروض من أربع بنوك محلية بنسبة ليبور شهري باإلضافة إلى %3-2
وبحد أدنى  %4.50وحد أعلى  %9وهذا يؤدي إلى إلتزام الشركة بدفع فوائد عالية.
مخاطر أسعار صرف العمالت:
تتعرض الشركة لمخاطر أسعار صرف العمالت نظر ًا إلرتباط مشترياتها من
التبغ والمواد الخام بالعمالت األجنبية :دوالر أمريكي ،يورو ،وجنيه إسترليني بينما
ترتبط مبيعاتها بالشيكل اإلسرائيلي.
هذا وتدرس الشركة حالي ًا إعادة هيكلية مصاريفها وجدولة القروض المدينة
بشكل يوفر السيولة الالزمة لتسديد التزامات القروض وتقليل الجاري المدين.
 -32توزيع األرباح:
•قرر مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة في  2012/3/22ضم ما تبقى من أرباح بعد
اإلقتطاعات القانونية إلى األرباح المدورة للشركة.
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•أقرت الهيئة العامة في اجتماعها العادي وغير العادي الذين عقدا في  23أيار 2011
رفع رأسمال الشركة من سبعة ماليين سهم بقيمة إسمية دينار أردني إلى عشرة
ماليين سهم بنفس القيمة اإلسمية .حيث تم تغطية رأس المال عن طريق رسملة
األرباح وفق ما ذكر في إيضاح .17
•كذلك تمت المصادقة على إقتطاع مائتي ألف دينار من صافي أرباح  2010وضمها
إلى اإلحتياطي اإلختياري وضم ما تبقى من األرباح إلى األرباح المتراكمة.
 -33أحداث الحقة لتاريخ البيانات المالية:
إستمثارات الشركة في أسهم شركة المشرق للتأمين:
قررت الهيئة العامة غير العادية لشركة المشرق للتأمين الذي عقد في 2012/2/26
تخفيض رأس مال الشركة بمقدار  2مليون دوالر أمريكي من  5.20مليون دوالر أمريكي
إلى  3.2مليون دوالر أمريكي ثم زيادة رأس المال بمبلغ مليوني دوالر أمريكي من خالل
إصدار خاص.

وبعد انتهاء المدة القانونية سيتم تنفيذ قرار التخفيض لدى بورصة فلسطين وعند
التنفيذ ستصبح عدد األسهم المملوكة لشركة السجاير في حدود  300626سهم ًا في حين
أن عدد األسهم حتى إصدار البيانات المالية  484881سهم ًا .هذا وستقوم اإلدارة بعكس
نتائج التخفيض في الدفاتر خالل سنة .2012
 -34تم عرض البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ  31كانون اول  2010لغايات المقارنة،
وتم إعادة تبويب بعض الحسابات لتتالئم مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية.
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JCC Income Statement Year Ended 31st December 2011
Discription
SALES
LESS: COST OF SALES
GROSS PROFIT

2011
2010
JD
JD
66,972,960
77,608,222
)64,495,584( )74,247,892(
2,477,376
3,360,330

OTHER INCOME
SALES AND MARKETING
GENERAL AND ADMINISTRATION
LOAN COST
OTHER EXPENSES
REVALUATION OF AL-MASHRIQ SHARES
PROFIT ON SALE OF SURDA LAND
REVALUATION OF FOREIGN INVESTMENTS
NET INCOME BEFORE TAX
INCOME TAX
NET INCOME BEFORE ALLOCATION

535,097
)477,063(
)1,396,039(
)538,605(
)462,496(
)83,301(
618,236
)331,894(
341,311
)17,866(
323,445

1,458,868
)378,265(
)1,548,797(
)484,718(
)1,103,348(
1,304,070
)82,012(
1,222,058

)34,131(
)8,250(
125,863

)130,407(
)8,250(
)27,404(

MANDATORY RESERVE
BOARD OF DIRECTORS FEES
COMPENSATION PROVISION
NET INCOME FOR YEAR

406,927

1,055,997
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Jerusalem Cigarette Company Ltd.

JCC BALANCE SHEET AS AT 31ST DECEMBER 2011
Discription
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ASSETS
CURRENT ASSETS
CASH & BANK BALANCES
ACCOUNTS RECEIVABLE
INVENTORIES
PREPAYMENTS
INCOME TAX
TOTAL CURRENT ASSETS
NON CURRENT ASSETS
PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT
INVESTMENT IN LAND
INVESTMENT IN SHARES
TOTAL NON CURRENT ASSETS
TOTAL ASSETS
LIABILITIES & OWNERS EQUITY
CURRENT LIABILITIES
DUE TO BANKS
ACCOUNTS PAYABLE
ACCRUALS
BANDAROL
V.A.T.
UNEARNED REVENUES
BOARD OF DIRECTORS FEES
TOTAL CURRENT LIABILITIES
BANK LOANS
EMPLOYEES COMPENSATION
TOTAL LIABILITIES
OWNERS EQUITY
SHARE CAPITAL
RESERVES - MANDATORY
RESERVES - VOLUNTARY
RETAINED EARNINGS
PROVISION FOR LOAN CURRENCY VARIATION
CHANGES IN FAIR MARKET VALUE
J.D. TRANSLATION VARIATION
TOTAL OWNERS EQUITY
TOTAL LIABILITIES & OWNERS EQUITY

2011
JD

2010
JD

1,219,262
12,899,056
6,592,536
48,469
87,830
20,847,153

219,124
11,151,333
8,776,425
125,759
43,281
20,315,922

6,102,139
5,929,567
8,803,991
20,835,697
41,682,850

6,511,558
2,219,984
10,815,169
19,546,711
39,862,633

7,521,247
3,885,246
1,002,154
7,564,515
1,116,220
19,411
25,018
21,133,811
2,925,432
514,787
24,574,030

8,612,920
5,053,404
1,086,186
7,681,902
843,832
41,464
47,076
23,366,784
1,481,706
640,650
25,489,140

10,000,000
2,458,489
3,288,543
1,918,913
1,000,000
)2,206,911(
649,786
17,108,820
41,682,850

7,000,000
2,424,358
3,088,543
4,706,684
1,000,000
)4,554,062(
707,970
14,373,493
39,862,633
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