
  
  
  
  

   الماليةلألوراقسوق فلسطين : السادة
   فلسطين-نابلس

  
  31/12/2007متطلبات االفصاح : الموضوع 

  

  ,,,تحية وبعد 
  

  .31/12/2007فيما يلي متطلبات االفصاح لشركة دواجن فلسطين كما في 
  

 معلومات عن الشركة 

 كإحدى دينار اردني مليون 10برأسمال قدره  1997تأسست شركة دواجن فلسطين عام   - أ
) الصناعية(حيث تعتبر ) الصناعية(الصناعي   لشركة فلسطين لالستثمارالوليدةالشركات 

  . المساهم الرئيسي في شركة دواجن فلسطين

 محافظة طولكرم حيث أقيم –شركة دواجن فلسطين بالقرب من قرية كفر صور  يقع مقر - ب
ارع األمهات في مشروع مصنع األعالف وصوامع الحبوب والفقاسة ، فيما أقيمت مز

 . محافظة جنين 
 

  اعضاء مجلس االدارةأسماء
 

  الجهة التي يمثلها  اللغة االنجليزية/ االسم  اللغة العربية/ االسم 

 Mr. Nidal Sukhtain  نضال سختيان/ السيد
ممثالً عن شركة / رئيس مجلس اإلدارة

  .الصناعيفلسطين لالستثمار 

  Mr. Ismael Deek  اسماعيل دعيق/ السيد
ممثالً عن / نائب رئيس مجلس اإلدارة

  .الريف العقاريشركة 

 Mr. Yousef Barkawi  يوسف برقاوي/ السيد
ممثالً عن شركة / عضو مجلس اإلدارة

  .فلسطين لالستثمار الصناعي

  Mr. Hamad Al-Masri  حمد المصري/ لسيدا
ممثالً عن شركة / عضو مجلس اإلدارة

  .بيت جاال لصناعة األدوية 

ممثالً عن شركة / عضو مجلس اإلدارة Abed Al-Hakeemعبد الحكيم / السيد



  .سختيان 'Fuqaha  الفقهاء

  محمد حسونة/ الدكتور
Dr. Mohammed  

Hassona  
ممثالً عن شركة / عضو مجلس اإلدارة

  .فلسطين لالستثمار الصناعي

  Mr. Riad Masri  رياض المصري/السيد
ممثالً عن شركة / عضو مجلس اإلدارة

  .سطين لالستثمار الصناعيفل

  رامي برهوش/ السيد
  

Mr. Rami Barhoosh  
  .ممثالً عن نفسه/ عضو مجلس اإلدارة

  Mr. Khaldoun Talhoni  السيد خلدون التلهوني
ممثالً عن شركة /عضو مجلس اإلدارة

  .فلسطين لالستثمار الصناعي

  Mr. Farouq Zaiter  فاروق زعيتر/ الدكتور
مثالً عن شركة م/ عضو مجلس اإلدارة

 .فلسطين لالستثمار الصناعي

 Mr.Kameel Sa'deddinكميل سعد الدين / السيد 
ممثال عن شركة /عضو مجلس االدارة

  .فلسطين لالستثمار الصناعي

  

  : الشركة إدارة
  .السيد عبد الحكيم فقها     :المدير العام 

د:   المدير المالي  م خال   السيد عبدالرحي
  .مكتب االستاذ هيثم الزعبي المحترم :ي المستشار القانون

يقوم طاقم إداري وفني مؤهل بإدارة وتنفيذ أعمال الشركة حيث يبلغ عـدد العـاملين فـي              

   :موزعين كما يلي   ) 2007 أولحتى كانون (  موظفاً وعامالً  88الشركة 
 

  العدد  القسم
  20  :اإلدارة العامة  

  6  :المبيعات

  9  :الفقاســة    

  42  :زارع    المــ

  11  :مصنع األعالف 

   مــوظف88  =المجمــوع 
 

  :طبيعة عمل الشركة 



تعمل شركة دواجن فلسطين في مجال الدواجن حيث تمتلك اكبر مزارع أمات في فلسطين بطاقة       -
  . مليون بيضة تفريخ في السنة 20 ألف أم وتنتج ما يزيد عن 200استيعابية تصل إلى 

 . مليون صوص في السنة 12نتاج صوص الحم حيث تنتج ما يقارب وتمتلك الشركة فقاسة إل -

أيضا تعمل الشركة في مجال إنتاج العلف تام الصنع حيث تنتج جميع أنواع األعـالف بأحـدث         -
  %  .100األنظمة وأفضل المواصفات العالمية ويتميز العلف المنتج بأنه نباتي 

-   
  :الخدمات التي تقدمها شركة دواجن فلسطين 

تقوم شركة دواجن فلسطين بتزويد السوق الفلسطيني المحلي بكافة احتياجاته من األعالف تامـة      
الصوص الالحم، وتهتم الشركة بخدمة ما بعـد البيـع مـن خـالل        + بيض التفريخ   + ع  الصن

  .متفرغ من األطباء البيطريين 
  

  والمستقبلية مشاريع الشركة المنجزة  

 .المشاريع المنجزة

  .. األمهات وع مزارعمشر: أوال  

نين بطاقة اسـتيعابية تبلـغ   مزارع لألمهات في منطقة ج 6قامت شركة دواجن فلسطين بإنشاء      
من حاجـة الـسوق   % 35تفريخ سنويا حيث يشكل ذلك   مليون بيضة20 أم تنتج 200,000

  .المحلي

  مشروع الفقاسة: ثانيا 

 بطاقة اسـتيعابية تـصل   2000 عام الفقاسة في شهر شباط قامت شركة دواجن فلسطين بإنشاء
 مليون صوص سنويا وتمت مـضاعفة الطاقـة   6إنتاجية تبلغ   مليون بيضة تفريخ وطاقة8إلى 

  . سنويا  مليون صوص12اإلنتاجية إلى 

  

  

 



 األعالف مشروع مصنع: ثالثا 

لة ساعة قاب/  طن 12المواصفات وبطاقة إنتاجية تبلغ  قامت الشركة بإنشاء مصنع أعالف بأحدث
كما يتضمن مصنع األعالف مستودعات ضـخمة لتخـزين   ,ساعة / طن30للزيادة لتصل إلى 

   .طن 30,000 الحبوب تصل طاقتها التخزينية إلى

  المشاريع المستقبلية 

  تسعى الشركة الى استكمال حلقتها االنتاجية من خالل

والر  مليـون د 5اقامة مسلخ للدواجن في منطقة طولكرم بتكلفة راسـمالية تقـارب            -1
امريكي ولهذا الغرض فقد تم شراء االرض الخاصة بالمسلخ واستئجار بئر ارتـوازي    
لتلبية احتياجات المسلخ من المياه وتم عمل المخططات الالزمة القامة المسلخ ويتوقـع      

  .2009ان يبدا االنتاج الفعلي للمسلخ في الربع االول من العام 
 المسلخ بالكميات المطلوبة وقد تـم شـراء     اقامة مزارع النتاج الدجاج الالحم لتزويد      -2

االراضي الخاصة بهذا المشروع ويتوقع ان يبدا العمل بهذا المشروع خـالل العـام           
  مليون دوالر7 بتكلفة راسمالية تقارب 2010

امكانية شراء مزارع امهات النتاج بيض التفريخ  او انشاء مزارع جديدة هـي مـن           -3
 .ضمن الخطة الخمسية  للشركة

 مليـون  12 مليون صوص بدال من 18 الطاقة االنتاجية لفقاسة الشركة لتصبح      توسيع -4
في الوقت الراهن هي ضمن الخطة الخمسية للشركة بكلفة راسمالية تقـارب نـصف          

  .مليون دوالر امريكي

  :شكل والية ايصال المعلومات للمساهمين 

  .الصحف.1
  .البريد المسجل.2
  .االتصال الهاتفي.3
   
  
  

  :وعوائدها وعدد المساهمين اسهم الشركة 

  9392330: عدد اسهم الشركة 



  
  الشركات الحليفة والتابعة

  
   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

   

صناعيةال - شرآة فلسطين لالستثمار الصناعي  

 شرآة دواجن فلسطين    اللدائنشرآة فلسطين لصناعات

 شرآة فلسطين للتنمية و االستثمار

  



  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
 

  القوائم المالية
  

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١



  لرحيمم اهللا الرحمن اـبس

  نمحاسبون قانونيو          غـونـُيإرنست و  

     غزة   >                      رام اللـه  >    
   ، عمر المختار٥٣١٥صندوق بريد          ١٣٧٣ندوق بريد ص

  ٣٠٧الطابق الثالث، مكتب                       الطابق السادس
  ء، شارع أحمد عبد العزيزبرج الجال              القدسشارع ترست، مارة ع
   فلسطين –غزة                       فلسطين-اهللا رام

 )٠٨ (٢٨٢١٠٠٤: هاتف              )٠٢ (٢٤٠١٠١١: هاتف
  )٠٨ (٢٨٢٨٦٤٧: فاكس              )٠٢ (٢٤٠٢٣٢٤: فاكس

 
  
  
 

 
  إلى مساهمي  تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
  

  والتي تتكون من الميزانية كما فـي ) الشركة (دة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدو لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة     
 وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ الملكيةمة التغيرات في حقوق قائوقائمة الدخل و ٢٠٠٧ كانون األول ٣١

   .وملخص ألهم السياسات المحاسبية واإليضاحات األخرى
  

  مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية
  

تـشمل   .س اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية               إن مجل 
 صلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة خالية    ذيهذه المسؤولية تصميم وتطبيق والمحافظة على نظام رقابة داخلي          

حتيال أو عن خطأ، وكذلك اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المالئمـة والقيـام             من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن ا      
  .بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف

  
  مسؤولية مدققي الحسابات

  

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعـايير الدوليـة للتـدقيق،           .إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استنادا إلى تدقيقنا           
وتتطلب منا هذه المعايير االلتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم                

  .المالية خالية من األخطاء الجوهرية
  

 تلـك  ختيـار اإن  . مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم الماليـة     أدلة للحصول على    بإجراءاتيتضمن التدقيق القيام    
 اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناتجة عن                 إلىاإلجراءات يستند   

 بإعـداد  الـصلة     نظام الرقابة الداخلي للـشركة ذي      االعتبارعند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في         . الخطأ أو االحتيال
 رأي حول مدى فعالية إبداءية بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف           وعرض القوائم المال  

يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسـبية             .نظام الرقابة الداخلي للشركة   
  .م للقوائم المالية تقييم العرض العاإلى إضافةالتي قامت بها اإلدارة، 

 

  . إلبداء الرأيأساسا التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أدلةفي اعتقادنا أن 
  

  أساس التحفظ
  

دينار أردني، وباعتقادنـا     ١٣٦,٧٦٦ بإقتطاع مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ         ٢٠٠٧قامت الشركة خالل عام     
تسجيل مخصص كافي للذمم     باحتساب و  في حال قامت الشركة   .  الذمم المدينة  ض بع فإن هذا المخصص غير كاف بسبب تقادم      

  .أردنيدينار  ٢٧٥,٨٨٦ بمبلغ  ورصيد الذمم المدينةمجموع حقوق الملكية و السنةربحالنخفض كل من ة ينالمد
  

  الـــرأي
  

 من كافة النواحي الجوهرية، المركـز  ،هر بعدالة ما هو وارد في فقرة أساس التحفظ، إن القوائم المالية تُظ       ر أث في رأينا، باستثناء  
ها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة  وأداء٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما في  لشركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة    المالي  

  .المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية
  

 
  

 ٢٠٠٨  آذار٣٠
  طين فلس–رام اهللا 



 

  المالية القوائم من هذه اً جزء٢٧ إلى ١ اإليضاحات المرفقة من تعتبر

  ١ 
  

  
  دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودةشركة 

 لميزانية ا
 ٢٠٠٧كانون األول  ٣١كما في 

  
      ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  دينار أردني    دينار أردني    إيضاح  
            لموجوداتا

            موجودات غير متداولة
  ٨,٨٢٧,٤٢٧    ١١,٣٣١,٤٢٩    ٣   ومعدات آالت وعقارات

  ٤٣٨,٠٦٢    ١٩٥,٥١٧    ٤  اإلنشاءمشروع قيد 
  ١٦٢,٨٢٠    ١٣٢,٣٤٩    ٥  وجودات مالية متوفرة للبيعم

      ٩,٤٢٨,٣٠٩    ١١,٦٥٩,٢٩٥  
            موجودات متداولة

  ٤٦٩,٦٥٨    ٥٠٦,٢٨٠    ٦   غير ناضجة–موجودات حية 
  ٨٩,٠٣٦    ٤٦٢,٦٣٤    ٦   ناضجة ومنتجة–موجودات حية 

  ٥٥٨,٦٩٤    ٩٦٨,٩١٤      مجموع الموجودات الحية
            

  ٦٨٢,١٠١    ٨٦٨,٧٦٥    ٧  مخزون
 ١,٨٨٣,٥٩٣   ١,٦٥١,٨٦٩    ٨  مم مدينةذ

  ٩٩٩,٤٢٦    ٩٠٣,٥٠٨    ٩  موجودات متداولة أخرى
  ٥٠,٠٥٤    ٧٢,٤٩٦      النقد والنقد المعادل

      ٣,٦١٥,١٧٤   ٣,٤٩٦,٦٣٨ 
  ١٣,٦٠٢,١٧٧    ١٦,١٢٤,٨٤٧      جموع الموجوداتم

            لمطلوبات احقوق الملكية و
            األسهم ملكية حملة حق
 ٩,٣٧١,٣٥١   ٩,٣٧١,٣٥١    ١  أس المال المدفوع ر

 ١٠١,٧١٣   ١٥٦,٩١٣    ١٠  احتياطي إجباري
 ٥٣٤,٧٩٠   ١,٥٤٨,١٢٥      فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 )٨٠,١١٣(   )١٠٤,٩٥٢(    ٥  التغير المتراكم في القيمة العادلة 
 ١٠٣,٢٨٩   ٦٠٠,٠٩٠      أرباح مدورة

 ١٠,٠٣١,٠٣٠   ١١,٥٧١,٥٢٧       حقوق الملكية مجموع
            مطلوبات غير متداولة
  ٢٨١,٥٤١    ٤١٩,٥٩١    ١١  قروض طويلة األجل

  ١١٣,٩٦٤    ١٢٨,٦٧٦    ١٢  مخصص تعويض نهاية الخدمة
      ٣٩٥,٥٠٥    ٥٤٨,٢٦٧  

            مطلوبات متداولة
 ١,٥٨٤,٢٨٥   ٢,٠٠٧,٧٧١    ١٣  مم دائنةذ

 ٩٦٤,٢٤٨   ١,١٦٥,٩١١    ١١  الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل
  ١٢٦,١٨٨    ٢٠٧,٠٨٦    ١٤  مطلوبات متداولة أخرى

  ٥٠٠,٩٢١    ٥٦٨,٠٣٤    ١٥  تسهيالت إئتمانية
  -    ٥٦,٢٥١    ١٦  مخصص ضريبة الدخل

      ٣,١٧٥,٦٤٢    ٤,٠٠٥,٠٥٣  
  ٣,٥٧١,١٤٧    ٤,٥٥٣,٣٢٠      جموع المطلوبات م

  ١٣,٦٠٢,١٧٧    ١٦,١٢٤,٨٤٧      جموع حقوق الملكية والمطلوباتم



 

  المالية القوائم من هذه اً جزء٢٧ إلى ١ اإليضاحات المرفقة من تعتبر

  ٢ 
  

 
  ن فلسطين المساهمة العامة المحدودة دواجشركة

  قائمة الدخل
  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
  
      ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  دينار أردني    دينار أردني    إيضاح  

  ٨,٢٩٥,٩٧١    ٧,٢٥٠,٩٧٤    ١٧  المبيعات 
  )٧,٠٧٤,٢١٦(    )٦,١٤٣,٩٧٣(    ١٨  كلفة المبيعات

      ١,٢٢١,٧٥٥    ١,١٠٧,٠٠١  
            
  )٧٣٢,٤٧١(    )٥٩٠,٤٠٥(    ١٩  ةيمموارية وعصاريف إدم

  )٧٠,٠٤٦(    ٢٠٠,١١٧    ٢٠  أخرى) مصاريف(إيرادات 
  ٤١٩,٢٣٨    ٧١٦,٧١٣      الربح التشغيلي

  )٢٠٦,٠٩١(    ٨,٧٨٣    ٢١  موجودات مالية متوفرة للبيع) خسائر( أرباح
 )٨٣,٨٠٣(   )١١٧,٢٤٤(     مصاريف الفوائد

  ١٢٩,٣٤٤    ٦٠٨,٢٥٢     ربح السنة قبل ضريبة الدخل
  -    )٥٦,٢٥١(     ضريبة الدخل

  ١٢٩,٣٤٤    ٥٥٢,٠٠١      ربح السنة 

            
            

  ٠,٠١٤    ٠,٠٥٩    ٢٢   للسهم من ربح السنة والمخفضةالحصة األساسية
  



 

  المالية القوائم من هذه اً جزء٢٧ إلى ١ اإليضاحات المرفقة من تعتبر

  ٣ 
  

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
  الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١لسنة المنتهية في ل
  

  
  

 

  
  أس المالر
  لمدفوعا

  
احتياطي 
  إجباري

  فروقات
ترجمة عمالت 

 أجنبية

 التغير
المتراكم في 

  العادلة القيمة
  أرباح
   مدورة

حقوق  مجموع
 الملكية

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

 ١٠,٠٣١,٠٣٠  ١٠٣,٢٨٩  (٨٠,١١٣) ٥٣٤,٧٩٠  ١٠١,٧١٣  ٩,٣٧١,٣٥١ ٢٠٠٧كانون الثاني أول   كمالرصيد فيا

 )٢٤,٨٣٩(  -  )٢٤,٨٣٩( -  -  -  صافي خسائر الموجودات المالية المتوفرة للبيع
 ١,٠١٣,٣٣٥  -  - ١,٠١٣,٣٣٥  -  -  فروقات ترجمة عمالت أجنبية

  مجموع إيرادات و مصروفات السنة
 ٩٨٨,٤٩٦  -  )٢٤,٨٣٩( ١,٠١٣,٣٣٥  -  -  المثبتة مباشرة في حقوق الملكية

 ٥٥٢,٠٠١  ٥٥٢,٠٠١  - -  -  -  ربح السنة
 ١,٥٤٠,٤٩٧  ٥٥٢,٠٠١  )٢٤,٨٣٩( ١,٠١٣,٣٣٥  -  -  مجموع إيرادات ومصروفات السنة

 -  )٥٥,٢٠٠(  - -   ٥٥,٢٠٠  -  المحول لالحتياطي اإلجباري

 ١١,٥٧١,٥٢٧  ٦٠٠,٠٩٠  )١٠٤,٩٥٢( ١,٥٤٨,١٢٥  ١٥٦,٩١٣  ٩,٣٧١,٣٥١ ٢٠٠٧ كانون األول ٣١في كما لرصيد ا

            

 ٩,٣٨٣,١٧٤  (١٣,١٢١)  (٦٣,٨٣٥) -  ٨٨,٧٧٩  ٩,٣٧١,٣٥١ ٢٠٠٦كانون الثاني أول   كمالرصيد فيا

 (١٦,٢٧٨)  -  (١٦,٢٧٨) -  -  -  صافي خسائر الموجودات المالية المتوفرة للبيع
 ٥٣٤,٧٩٠  -  - ٥٣٤,٧٩٠  -  -  فروقات ترجمة عمالت أجنبية

  مجموع إيرادات و مصروفات السنة
 ٥١٨,٥١٢  -  (١٦,٢٧٨) ٥٣٤,٧٩٠  -  -  المثبتة مباشرة في حقوق الملكية

 ١٢٩,٣٤٤  ١٢٩,٣٤٤  - -  -  -  ربح السنة
 ٦٤٧,٨٥٦  ١٢٩,٣٤٤  (١٦,٢٧٨) ٥٣٤,٧٩٠  -  -  مجموع إيرادات ومصروفات السنة

 -  (١٢,٩٣٤)  - -  ١٢,٩٣٤  -  باريالمحول لالحتياطي اإلج

 ١٠,٠٣١,٠٣٠  ١٠٣,٢٨٩  (٨٠,١١٣) ٥٣٤,٧٩٠  ١٠١,٧١٣  ٩,٣٧١,٣٥١ ٢٠٠٦ كانون األول ٣١في كما لرصيد ا



 

  المالية القوائم من هذه اً جزء٢٧ إلى ١ اإليضاحات المرفقة من تعتبر

  ٤ 
  

  دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة شركة
   التدفقات النقدية قائمة

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١لسنة المنتهية في ل
    ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  دينار أردني    نار أردنيدي    

          أنشطة التشغيل
  ١٢٩,٣٤٤    ٦٠٨,٢٥٢    قبل ضريبة الدخل ربح السنة
          :تعديالت

  ٤٢٨,٤٨٥    ٥٣٥,٦٥٨    استهالك العقارات واآلالت والمعدات
  )٦,٥٧٧(    )٣,٤١٢(    أرباح بيع عقارات وآالت معدات 

  -    ١٣٦,٧٦٦    خصص الذمم المشكوك في تحصيلهام
  -    ٨,٤٧٤    الخدمة ض نهايةخصص تعويم

  ٥٤,٦٤٢    -    خسائر نفوق موجودات حية 
  ٥٢,٧٤٩    ٣١,٣١٥    خسائر تدني قيمة المخزون 

  ٢٠٦,٠٩١    )٨,٧٨٣(     موجودات مالية متوفرة للبيع خسائر)أرباح(
    ٨٦٤,٧٣٤    ١,٣٠٨,٢٧٠  

          :لتغير في رأس المال العاملا
  ٣١٦,٤١٧    ٢٧٥,٤٦٤    الذمم المدينة

  )٣٧٦,٥٧٨(    )١٥٨,٦٠٠(    زونالمخ
  ٧١,٢٠٠    )٤١٠,٢٢٠(    الموجودات الحية

 )٨٥٩,٢١٦(   ١٨٧,٣٣٠    الموجودات المتداولة األخرى
 )٥٣,٦٨٤(    ٢١١,٠٦٢    الذمم الدائنة

  ٩٣,٤٦٤    ٦٩,٥٤١    المطلوبات المتداولة األخرى
  )١٥,٥٠٥(    )٣,٤٨٤(    دفعات تعويض نهاية الخدمة

  ٤٠,٨٣٢  ١,٤٧٩,٣٦٣   أنشطة التشغيل المتدفق من افي النقدص
          أنشطة االستثمار

  )٣٨١,٩٣٩(    -    شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
  ٣١١,٥٦٧    ١٩,٢٥٢    بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
  )٣٩٩,٠٨٩(    )١,٧٠٤,٤١٩(    شراء عقارات وآالت ومعدات

  ٣٨,٣٦٩    ١٩,٢٨٤    ومعداتوآالت  عقاراتبيع 
  )٤٣٤,٤٦٨(    )١٩٥,٥١٧(    شروع تحت التنفيذ زيادة في المال

  -    ٣,١٢٧    أرباح أسهم مقبوضة
  )٨٦٥,٥٦٠(    )١,٨٥٨,٢٧٣(    افي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمارص

          أنشطة التمويل
  )٥٩,٣٨١(    )٣١,٥٤٦(    تسديدات قروض طويلة األجل
  ٢٤٨,١٥٠    ٣٧١,٢٥٩    مسحوبات قروض طويلة األجل

  ٣٠٨,٥٢١    ٣٧,١٧٠    لجهات ذات عالقة ةمستحقمبالغ 
  ٣٢١,٣٨٦    ١٨,٦٢٤    تسهيالت ائتمانية

  ٨١٨,٦٧٦    ٣٩٥,٥٠٧     من أنشطة التمويل المتدفقافي النقدص
  )٦,٠٥٢(    ١٦,٥٩٧     في النقد والنقد المعادل)النقص(الزيادة 

  ٢,٩٦٥    ٥,٨٤٥    فروقات ترجمة عمالت أجنبية 
  ٥٣,١٤١    ٥٠,٠٥٤     سنة والنقد المعادل في بداية الالنقد
  ٥٠,٠٥٤    ٧٢,٤٩٦     والنقد المعادل في نهاية السنةالنقد



 

 

٥  

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
  يضاحات حول البيانات الماليةإ

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١
  

  نشاطها لشركة وا .١
يسي في مدينة نابلس، كشركة ، ومركزها الرئ)الشركة(دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة  تأسست شركة

 سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد، ٦,٠٠٠,٠٠٠ برأس مال مصرح به ١٩٩٧ساهمة عامة محدودة خالل عام م
، تم زيادة رأس مال ١٩٩٩ في عام ).٥٦٣٢٠١١٠٢(وسجلت لدى مراقب الشركات في فلسطين تحت رقم 

  . دينار أردني للسهم الواحد١  سهم بقيمة اسمية١٠,٠٠٠,٠٠٠الشركة المصرح به ليصبح 
  

 والحبوب  البيض والعلف وبيعإنتاجوإنشاء وإقامة مصنع أعالف ومزارع دجاج يتركز نشاط الشركة الرئيسي في 
  .األخرى

  
تعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين لإلستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة، ويتم توحيد القوائم المالية 

  . م المالية الموحدة لشركة فلسطين لإلستثمار الصناعيللشركة مع القوائ
  

  .٢٠٠٨  آذار٣٠الشركة في إدارة  مجلس  من قبل٢٠٠٧ كانون األول ٣١للشركة كما في القوائم المالية إقرار تم 
    

  لسياسات المحاسبية اهم ملخص أل .٢

  سس إعداد القوائم الماليةأ
  . الدوليةير الماليةالتقاروفقاً لمعايير   الماليةتم إعداد القوائم

  .تم إعداد القوائم المالية بالدينار األردني
للموجودات المالية المتوفرة تضمن قياس القيمة العادلة ي المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل لالقوائم تم إعداد

  . في تاريخ القوائم الماليةللبيع
 

  التغيرات في السياسات المحاسبية 
 بتطبيق معايير  الشركة باستثناء قيامالمحاسبية مطابقة لتلك التي تم استخدامها في السنة السابقةإن السياسات 

  .التقارير المالية الجديدة والتعديالت على معايير المحاسبة الدولية
ه األداء المالي للشركة وإنما نتج عن وألم ينتج عن تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت أي أثر على المركز 

  .إيضاحات إضافية
  

   رأس المالإيضاحات – ١تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم 
يتطلب هذا التعديل أن يتم اإلفصاح عن معلومات تُمكن من تقييم أهداف وسياسات وآليات إدارة الشركة لرأس 

  . المال
  

  اإلفصاح:  األدوات المالية – ٧معيار التقارير المالية الدولي رقم 
المعيار عرض اإليضاحات التي تُمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم مدى تأثير األدوات المالية يتطلب هذا 

تشمل القوائم المالية هذه اإليضاحات الجديدة التي استدعت مراجعة األرقام . وطبيعتها والمخاطر المرتبطة بها
  .المقارنة لهذه اإليضاحات



 

 

٦  

  

  األسس والتقديرات 
تؤثر المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وإفتراضات محاسبية إن إعداد القوائم 

على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات وعرض االلتزامات المحتملة كما في تاريخ 
 وقد يستدعي ذلك  الفعلية عن التقديرات، قد تختلف النتائج واالفتراضاتنظراً الستخدام هذه التقديرات .الميزانية
  . القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات في المستقبلتعديل

  

  مخزونالتدني قيمة 
، زانية بناء على الخبرات السابقةالمتوقع تحقيقها في تاريخ كل مي مخزونالتقوم إدارة الشركة بتقدير صافي قيمة 

  .إن لزم األمر، مخزونللويتم تخفيض القيمة الدفترية 
  

 مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
يوجد لدى إدارة الشركة أدلة موضوعية بأن بعض . تقدم الشركة خدماتها للعمالء ضمن شروط تسهيالت معينة

تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة، بناء على خبرات سابقة، لتحديد مبالغ الديون . هذه الديون لن يتم تحصيله
  .حصيلهاالمشكوك في ت

  

   للعقارات واآلالت والمعداتاألعمار اإلنتاجية 
وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في  للعقارات واآلالت والمعداتتقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية 

  .نهاية كل سنة مالية
  

  تحقق اإليرادات
للمشتري ويصبح باإلمكان قياس مبالغ ملكية  ال المخاطر الهامة ومنافع عند انتقالالمبيعاتتتحقق إيرادات 
 .اإليرادات بموثوقية

  
  تحقق المصاريف

  .وفقاً لمبدأ اإلستحقاقعند حدوثها يتم تحقق المصاريف 
  

  مصاريف الفوائد
  .يتم قيد مصاريف الفوائد عند حدوثها وفقاً لمبدأ االستحقاق

 
  عقارات وآالت ومعدات 

اإلستهالك المتراكم وأية خسائر تدني متراكمة في القيمة بعد تنزيل ، كلفةبالالعقارات واآلالت والمعدات تظهر 
حسب طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر  ،باستثناء األراضي ،العقارات واآلالت والمعداتيتـم استهالك . الدفترية

  :كما يلي ،اإلنتاجي المتوقع
  العمر اإلنتاجي    
  )سنوات(    

  ٢٥    ومباني إنشاءات
  ٢٠- ١٥    التمعدات وآ

  ٧-٤    أثاث وأجهزة مكتبية
  ٧    السيارات

  ٤    أجهزة وبرامج الحاسب اآللي
  

يتم دراسة تدني القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى 
تزيد القيمة الدفترية عن القيمة عند وجود أحد هذه األدلة وعندما . عدم توافر إمكانية استرداد قيمتها الدفترية



 

 

٧  

مصاريف بعد تنزيل المتوقع إستراداها، يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة المتوقع استردادها وهي القيمة العادلة 
  . ، أيهما أعلى"القيمة في اإلستخدام"البيع أو 

  
 عدات التي يتم التعامل معها بشكليتم إحتساب ورسملة التكاليف المتكبدة إلستبدال مكونات العقارات واآلالت والم

يتم رسملة النفقات األخرى الالحقة فقط عند زيادة . منفصل، كما يتم شطب القيمة الدفترية ألي جزء مستبدل
 يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة. المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتعلقة بالعقارات واآلالت والمعدات

  . الدخل
  

 
 اإلنشاءمشروع قيد 

تشتمل التكاليف على تكاليف التصاميم ، اإلنشاء، المواد . مسلخ الدواجن ا البند كافة تكاليف إنشاء مشروعيمثل هذ
  .المباشرة، اإلشراف ومصاريف الفوائد المتعلقة بالمشروع

  
 إمكانية إسترداد يتم إجراء دراسة التدني في القيمة الدفترية للمشروع قيد اإلنشاء عند وجود أدلة تشير إلى عدم

في حال وجود مثل هذه األدلة، يتم تخفيض القيمة الدفترية للمشروع للقيمة المتوقع . القيمة الدفترية لهذا المشروع
  .إستردادها

  
  متوفرة للبيع موجودات مالية 

ذي تصبح به يتم قيد عمليات البيع والشراء للموجودات المالية المتوفرة للبيع في تاريخ الصفقة وهو التاريخ ال
  .الشركة، أو تتوقف عن كونها طرف للشروط التعاقدية لهذه األدوات المالية

 إال في حال عدم  ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلة،مبدئياً بالكلفةيتم تسجيل الموجودات المالية المتوفرة للبيع 
وفي . الملكيةعادلة في بند مستقل ضمن حقوق التغير في القيمة اليظهر  .التمكن من قياس القيمة العادلة بموثوقية

 األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك تسجيلحال بيع هذه الموجودات أو جزء منها أو حصول تدني في قيمتها يتم 
   . والتي تخص هذه الموجوداتالملكية الدخل بما في ذلك المبالغ المقيدة سابقاً في حقوق قائمةفي 
 

  القيمة العادلة 
 نشطة تمثل القيمة العادلة للموجودات المالية التي لها أسواق ماليةار اإلغالق بتاريخ القوائم المالية في  أسعإن

  . سوقيةأسعار
يتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للفائدة بناء على التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام نفس أسعار 

  . وصفات المخاطرالفائدة لبنود تحمل نفس الشروط 
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات غير المدرجة في أسواق مالية بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمارات مماثلة 

  . أو وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة
 

  تدني وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية
إذا . د ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجود مالي محدد لتحدينهاية كل سنة مالية تقييم في إجراءيتم 

على في القيمة الدفترية يتم تحديد التدني . قائمة الدخلوجد مثل هذا الدليل، فإنه يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن 
  : النحو التالي

لعادلة، بعد حسم أي خسارة كلفة والقيمة افرق بين ال بالقيمة العادلة، يمثل التدني الالظاهرةللموجودات  -
 . قائمة الدخلتدني معترف بها سابقاً ضمن 

 الحالية للتدفقات النقدية الدفترية والقيمةكلفة، يمثل التدني الفرق بين القيمة بال الظاهرةللموجودات  -
 .ائد موجودات مالية مماثلةوالمخصومة بسعر السوق الحالي على ع

 والقيمة الحالية للتدفقات القيمة الدفترية فإن التدني هو الفرق بين كلفة المطفأة،بال الظاهرةللموجودات  -
  . النقدية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي



 

 

٨  

 

  الموجودات الحية 
مصاريف البيع بعد تنزيل  بقيمتها العادلة ،يتم قياس الموجودات الحية والمنتجات الزراعية، في تاريخ الحصاد

أرباح أو خسائر ناجمة عن هذا التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل في فترة حدوث هذا المتوقعة، ويتم قيد أية 
  .التغير

  

تظهر الموجودات الحية الناضجة وغير الناضجة بالكلفة بعد تنزيل أية خسارة ناتجة عن التدني في القيمة الدفترية 
  .ية بموثوقية كافقيمتها العادلةوذلك بسبب عدم القدرة على قياس 

  
   مخزونلا

 الزراعية بالكلفة بعد تنزيل أية خسارة ناتجة عن التدني في القيمة الدفترية وذلك بسبب عدم القدرة المنتجاتتظهر 
  .  العادلة بموثوقية كافيةقيمتهاعلى قياس 
ع تحقيقها أو القيمة المتوق، متوسط المرجحالطريقة  باستخدام ،بالكلفةالمواد الخام واألعالف  مخزونيتم إظهار 
  .الحاليينتمثل الكلفة كافة النفقات التي تتكبدها الشركة من أجل إيصال المواد إلى حالتها وموقعها . أيهما أقل

  
 الذمم المدينة

يتم احتساب . تظهر الذمم المدينة بقيمة الفواتير الصادرة للغير بعد تنزيل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
  . صيلها عندما يصبح من غير المرجح تحصيل كامل مبلغ هذه الديونمخصص الديون المشكوك في تح

  
   النقد والنقد المعادل

لغرض قائمة التدفقات النقدية، يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق، وأرصدة لدى البنوك، وودائع قصيرة 
  .األجل تستحق خالل فترة ثالثة شهور أو أقل

  
  مخصص تعويض نهاية الخدمة 

  . تم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة الموظفين وفقاً لقانون العمل ساري المفعول في فلسطيني
  

  ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم 

  .المطالبة بها من قبل المورد
  

  مخصصات
ن أناشئة عن أحداث سابقة على ) قانونية أو ضمنية(صصات عندما يترتب على الشركة إلتزامات يتم احتساب مخ

  .يكون من المرجح نشوء هذه اإللتزامات وتوافر إمكانية تحديد قيمتها بشكل موضوعي
  
  لعمالت األجنبيةا

الشيقل غير العمالت األخرى  المعامالت التي تتم بتحويليتم . ة الشيقل اإلسرائيلي عملة األساس للشركةتمثل عمل
 تحويليتم . وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة الشيقل اإلسرائيليخالل السنة إلى  اإلسرائيلي

الشيقل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية السنة إلى 
 من ربح أو خسارة في قائمة التحويلتظهر فروقات . ف السائدة في تاريخ الميزانية وفقاً ألسعار الصراإلسرائيلي

   .الدخل
ألغراض إعداد القوائم المالية بعملة الدينار األردني، تم تحويل بنود الموجودات والمطلوبات من عملة الشيقل 

 وتم تحويل بنود حقوق  الميزانيةوفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخاإلسرائيلي إلى عملة الدينار األردني 
 تحويل بنود قائمة الدخل بإستخدام معدل أسعار الصرف وكذلك تم .الملكية بإستخدام أسعار الصرف التاريخية

  .  في بند مستقل ضمن حقوق الملكيةفروقات ترجمة عمالت أجنبية تم إظهار .خالل السنة



 

 

٩  

كما في تاريخ الميزانية كما  الشيقل اإلسرائيليالشركة مقابل بلغت أسعار صرف العمالت الرئيسية التي تتعامل بها 
  :يلي

  

      بالشيقل اإلسرائيليالمقابل   
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧      

      ٥,٩٥٢    ٥,٤٤   دينار أردني
      ٤,٢٢    ٣,٨٥  دوالر أمريكي 

  
  الربح لكل سهم 

يتم إحتساب النصيب األساسي للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة 
  . على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام

  
بعد طرح (يتم إحتساب الربح المخفض للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة 

على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافاً إليه ) الفوائد المتعلقة باألسهم الممتازة القابلة للتحويل
المعدل المرجح لعدد السهم العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم 

  . عادية



 

 ١٠  

  عقارات وآالت ومعدات .٣
  

    آالت معدات و    اءات ومبانيإنش    أراضي  
 وأجهزةأثاث 

    سيارات    مكتبية
برامج أجهزة 

  المجموع    الحاسب اآللي
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  
                            كلفةال

  ١١,٦٢٧,٤٥٧    ٤٨,٣١٧   ٣٠٨,٩٠٧   ١٤٢,١٤٠   ٤,٠٨٢,٧٨٦  ٥,٦٨١,١٠١  ١,٣٦٤,٢٠٦  ٢٠٠٧كانون الثاني أول في 
  ٢,١٤٢,٤٨١    ٥٣٣   -   ١٢,٦٨٦   ٨٦٦,٠٦٠   ٩٢٣,٠١١   ٣٤٠,١٩١  إضافات

  )١٦,١٧١(    -    -   -   )٣,٩١٨(    -    )١٢,٢٥٣(  استبعادات
  ١,٢١٥,٧٢٠    ٤,٧٠٧    ٢٩,٩٠٢   ١٤,٤٧٢    ٤١٣,٥٤٥    ٦٠٢,١٨٥    ١٥٠,٩٠٩  فروقات عملة

  ١٤,٩٦٩,٤٨٧    ٥٣,٥٥٧   ٣٣٨,٨٠٩    ١٦٩,٢٩٨   ٥,٣٥٨,٤٧٣   ٧,٢٠٦,٢٩٧   ١,٨٤٣,٠٥٣  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما في 
                             المتراكماإلستهالك

  ٢,٨٠٠,٠٣٠    ٢١,٠٩١   ١٣٤,٣٩٦   ٩٣,٠٩١   ١,٢٣٤,٢٠٠   ١,٣١٧,٢٥٢   -  ٢٠٠٧ كانون الثاني أولفي 
  ٥٣٥,٦٥٨    ٣,٨٠٩   ٣٧,٢٠٠   ١٦,٣٧٥   ٢٤٤,٣٣٧   ٢٣٣,٩٣٧   -  استهالك السنة

 )٢٩٩(   -    -    -  )٢٩٩(  -    -  استبعادات

  ٣٠٢,٦٦٩    ٣,٥٧٦    ١٥,١١٦    ٩,٩٣٧   ١٣٣,٢٨٦   ١٤٠,٧٥٤    -  فروقات عملة
  ٣,٦٣٨,٠٥٨    ٢٨,٤٧٦   ١٨٦,٧١٢   ١١٩,٤٠٣   ١,٦١١,٥٢٤   ١,٦٩١,٩٤٣   -  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما في 

                            صافي القيمة الدفترية 
  ١١,٣٣١,٤٢٩    ٢٥,٠٨١   ١٥٢,٠٩٧   ٤٩,٨٩٥   ٣,٧٤٦,٩٤٩   ٥,٥١٤،٣٥٤   ١,٨٤٣,٠٥٣  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما في 
  ٨,٨٢٧,٤٢٧    ٢٧,٢٢٦   ١٧٤,٥١١   ٤٩,٠٤٩   ٢,٨٤٨,٥٨٦   ٤,٣٦٣,٨٤٩   ١,٣٦٤,٢٠٦  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١كما في 

  
 على دينار أردني ٤٥,٥٥٢و ١٤٩,٩٣٢مبلغ  ٢٠٠٦و ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما في  ةزالت تستخدم في عمليات الشركوالتي ما والمعدات المستهلكة بالكامل  وآالت العقاراتبلغت قيمة 

  .من مصروف االستهالك على حساب تكلفة المبيعات دينار أردني ٣٨٨,٣٥٠و ٤٩٩,١٠٣ ، تم تحميل مبلغ٢٠٠٦ و٢٠٠٧خالل عامي  .التوالي
  

بلغت القيمة الدفترية للمزرعة . في مدينة جنين وما عليها من إنشاءات وممتلكات لصالح أحد البنوك المحليةة رابا مزرعأرض  قامت الشركة برهن وفقاً التفاقيات بعض القروض طويلة األجل،
  ).١١إيضاح رقم  (٢٠٠٧ كانون األول ٣١ دينار أردني كما في ١,١١٣,٥٠٠



 

 

١١  

 

  مشروع قيد اإلنشاء .٤
 يهدف .طولكرم قضاء مدينة عنبتاي قرية شركة إلقامة مسلخ للدواجن فال يمثل هذا البند التكاليف التي تكبدتها

عند اإلنتهاء من . المشروع إلى تنظيم قطاع الدواجن والعمل على تزويد السوق الفلسطيني بالدواجن عالية الجودة
من المتوقع أن تصل كلفة . قارات وآالت ومعدات سيتم تحويل كافة التكاليف إلى حساب عإنشاء المشروع

  . دينار أردني  مليون٣,٥المشروع اإلجمالية مبلغ 
  

إلقامة مزرعة تربية الدجاج الالحم في قرية صير بتحويل جميع التكاليف التي تكبدتها  العامخالل   الشركةقامت
   . إلى حساب عقارات وآالت ومعداتجنينقضاء مدينة 

 
  
 موجودات مالية متوفرة للبيع .٥

 في أسهم شركات مدرجة في سوق فلسطين لألوراق تشمل الموجودات المالية المتوفرة للبيع استثمارات الشركة
 .المالية

  :فيما يلي ملخص الحركة على التغير المتراكم في القيمة العادلة
  
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٦٣,٨٣٥    ٨٠,١١٣  السنةرصيد بداية 
  ٢٤٣,٢٥٢    ١١,٢١٩  التغير في القيمة العادلة

  )٢٣٤,٣٣٤(    ٥,٦٥٦  في قائمة الدخل البيع المحققة )خسائر(أرباح 
  ٧,٣٦٠    ٧,٩٦٤  فروقات عملة

  ٨٠,١١٣    ١٠٤,٩٥٢  رصيد نهاية السنة
 
  

 موجودات حية .٦
  :تشمل الموجودات الحية ما يلي

  
  رصيد

     السنةبداية

/ المشتريات
تحويل من 
    مزارع التربية

تحويل إلى مزارع 
اطفاء / اإلنتاج

    خالل السنة
  رصيد 

   السنةنهاية
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    ار أردنيدين  

  ٥٠٦,٢٨٠  )١,٣٢٢,٢٤٩(  ١,٣٥٨,٨٧١    ٤٦٩,٦٥٨   غير ناضجة–موجودات حية 
  ٤٦٢,٦٣٤  )٩٤٨,٦٥١(  ١,٣٢٢,٢٤٩    ٨٩,٠٣٦   ناضجة ومنتجة–موجودات حية 

  ٩٦٨,٩١٤  )٢,٢٧٠,٩٠٠(  ٢,٦٨١,١٢٠    ٥٥٨,٦٩٤  
  
  
  
 مخزونال .٧

  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  دينار أردني    ردنيدينار أ  

  ٥٢٧,١٣١    ٦٠٦,٤٤٣  مواد خام
 ١٠٤,٢٥٣   ١٦٩,٠٩٠  مخزون بيض
  ٥٠,٧١٧    ٩٣,٢٣٢  مخزون أعالف

  ٦٨٢,١٠١    ٨٦٨,٧٦٥  
٨.  



 

 

١٢  

  مم مدينةذ .٨
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  

  دينار أردني    دينار أردني  
  ١,٢٦٦,٣٠٧    ١,٣٣٢,٣٦٨  ذمم العمالء

  ٧١٢,٨٥٧    ٥٤٥,٤٥٣  شيكات برسم التحصيل
  )١١٩,٦٤٤(    )٢٧٥,٧٣٥(  لمشكوك في تحصيلهامخصص الذمم ا

  ١,٨٥٩,٥٢٠    ١,٦٠٢,٠٨٦   غير متدنية القيمةالذمم التجاريةصافي 
 ٢٤,٠٧٣   ٤٩,٧٨٣  ذات عالقةمن جهات مستحق 

  ١,٨٨٣,٥٩٣    ١,٦٥١,٨٦٩  
 

  
 ٢٠٠٧ كانون األول ٣١ كما في الذمم المشكوك في تحصيلهامخصص فيما يلي ملخص الحركة على حساب 

  : والتي تم التخصيص لها بشكل جماعي٢٠٠٦و
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  

  دينار أردني    دينار أردني  
  ١١٣,٤٤٧    ١١٩,٦٤٤  رصيد بداية السنة

  -    ١٣٦,٧٦٦  إضافات خالل السنة
 ٦,١٩٧   ١٩,٣٢٥  فروقات عملة

  ١١٩,٦٤٤    ٢٧٥,٧٣٥  رصيد نهاية السنة
 

  : ٢٠٠٦ و٢٠٠٧  كانون األول٣١ كما في ية القيمةمتدن غير  المدينة التجاريةعمار الذممأل تحليلفيما يلي 
  

  متدنية القيمةالذمم المستحقة وغير   
  

ذمم غير 
مستحقة وغير 
    متدنية القيمة

٩٠- ١  
    يوم

١٨٠ – ٩١ 
    يوم

  فأكثر – ١٨١
  المجموع     يوم

  دنيردينار أ    دنيردينار أ    دنيردينار أ    دنيردينار أ    دنيردينار أ  
                    

١,٦٠٢,٠٨٦    ٦٥٢,١٧٦    ٥٢,٤٠٠    ٥٨١,٩٠٣    ٣١٥,٦٠٧  ٢٠٠٧  
١,٨٥٩,٥٢٠    ٥٥,٢٨٤    ٥١٠,٦٧٢    ٩٩٦,٢٠٢    ٢٩٧,٣٦٢  ٢٠٠٦  

  
م وال تق.  خبراتها السابقة بأن يتم تحصيل جميع الذمم المدينة غير متدنية القيمةعلى تتوقع إدارة الشركة بناء

  .بر معظم الذمم المدينة غير مضمونة التحصيلإدارة الشركة بالحصول على ضمانات للذمم المدينة، لذلك تعت
  
  
  موجودات متداولة أخرى .٩

  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٧٦٧,٦١٤    ٦١١,٧٩٧  دفعات مقدمة لموردين ومقاولين
  ٢١٤,٧١٦    ٢٧٢,٦٩٧  مستحق من ضريبة القيمة المضافة 

 ٧,٣٩٢   ٣,٨٤٦  مصاريف مدفوعة مقدما
 ٩,٧٠٤   ١٥,١٦٨  أخرى

  ٩٩٩,٤٢٦    ٩٠٣,٥٠٨  



 

 

١٣  

  

  االحتياطي اإلجباري .١٠
 وهو  وفقاً لقانون الشركاتمن األرباح السنوية% ١٠تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة 

  .  على المساهمينغير قابل للتوزيع
  
  

  قروض طويلة األجل .١١
٢٠٠٧    ٢٠٠٦    

    دينار أردني    دينار أردني

  طويلة األجل من بنك محليقروض   ٦٦٣,٨٠٢    ٣٢٤,٠٨٩
  قرض شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار  ٩٢١,٧٠٠    ٩٢١,٧٠٠

١,٥٨٥,٥٠٢    ١,٢٤٥,٧٨٩    
   األجل ةض طويلوقرال من قصير األجلالجزء   )١,١٦٥,٩١١(    )٩٦٤,٢٤٨(

٤١٩,٥٩١    ٢٨١,٥٤١    
  

  :فيما يلي جدول استحقاق رصيد القروض طويلة األجل
  ع مستحق وغير مدفو  ٩٢١,٧٠٠
  ٢٠٠٨         عام خاللما يستحق  ٢٤٤,٢١١
٢٠٠٩ ٢١٩,٨٣٣  
٢٠١٠  ١٣٥,٨٩١  
٢٠١١ ٦٣,٨٦٧  

١,٥٨٥,٥٠٢   
  

 دوالر ٢٠٠,٠٠٠بمبلغ مع بنك محلي طويل األجل اتفاقية قرض  ٢٠٠٤خالل شهر حزيران وقعت الشركة  •
دل سعر اإلقراض في  بمعفائدة سنوية يستحق على رصيد القرض .) دينار أردني١٤١,٨٠٠(أمريكي 

 أول في  منهايستحق األولشهرياً اً  قسط٥٤يسدد القرض بموجب %. ٣مضافاً إليه )ليبور(أسواق لندن 
 . تم منح القرض بكفالة شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي .٢٠٠٥كانون الثاني 

 ٩٠٠,٠٠٠لغ مع بنك محلي بمبطويل األجل اتفاقية قرض  ٢٠٠٦كانون األول خالل شهر وقعت الشركة  •
بمعدل سعر اإلقراض في  فائدة سنوية يستحق على رصيد القرض .) دينار أردني٦٣٨,١٠٠(دوالر أمريكي 

 أول في  منهايستحق األولشهرياً قسطاً  ٤٨يسدد القرض بموجب %. ٢  مضافاً إليه)ليبور( اسواق لندن
 بلغت .ممتلكاتو  إنشاءات منيهاعلمقابل ذلك قامت الشركة برهن مزرعة رابا وما . ٢٠٠٧ الثانيكانون 

 .)٣إيضاح رقم  (٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما في  دينار أردني ١,١١٣,٥٠٠مزرعة رابا الدفترية لقيمة ال

إتفاقية قرض طويل األجل مع شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار المساهمة  ٢٠٠٢خالل عام وقعت الشركة  •
يستحق على رصيد ).  دينار أردني٩٢١,٧٠٠(والر أمريكي  د١,٣٠٠,٠٠٠ بمبلغ )باديكو(العامة المحدودة 

 أقساط سنوية ٤يسدد القرض بموجب %. ٠,٢٥القرض فائدة سنوية بمعدل سعر إقتراض باديكو مضافاً إليه 
حتى تاريخ القوائم المالية، لم يتم سداد أي من األقساط . ٢٠٠٣يستحق األول منها في أول كانون الثاني 

 . مستحقة الدفع



 

 

١٤  

  

  خصص تعويض نهاية الخدمةم .١٢
  :يما يلي ملخص الحركة على حساب مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنةف

  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ١٢٩,٥٢٥    ١١٣,٩٦٤  صيد بداية السنةر
 -   ٨,٤٧٤  إضافات خالل السنة
  )١٥,٥٠٥(    )٣,٤٨٤(  دفعات خالل السنة

  )٥٦(    ٩,٧٢٢  فروقات عملة
  ١١٣,٩٦٤    ١٢٨,٦٧٦  د نهاية السنةرصي

  
 

 مم دائنةذ .١٣
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  

  دينار أردني    دينار أردني  
  ١,١٠٨,٨٤١    ١,٤٦٩,٤٤٧  مم الموردينذ

 ٤٧٥,٤٤٤   ٥٣٨,٣٢٤  مستحق لجهات ذات عالقة
  ١,٥٨٤,٢٨٥    ٢,٠٠٧,٧٧١  
  
 

  مطلوبات متداولة أخرى .١٤
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  

  دينار أردني    دينار أردني  
  ١١٧,١٨٤    ١٨٠,٤٨١  قة مصاريف مستح

  ٩,٠٠٤    ٢٦,٦٠٥  أخرى
  ١٢٦,١٨٨    ٢٠٧,٠٨٦  
  
 

 تسهيالت إئتمانية .١٥
بالدوالر األمريكي والشيقل اإلسرائيلي التي منحت للشركة من أحد التسهيالت االئتمانية  يمثل هذا البند أرصدة

تخضع التسهيالت . افقة البنك دينار أردني تم تجاوزها خالل العام بمو٥٣٨,٣٢٤البنوك المحلية بسقف إجمالي 
تخضع %. ٢مضافاً إليه ) ليبور(اإلئتمانية بالدوالر األمريكي لفائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسواق لندن 

 تم منح التسهيالت اإلئتمانية بكفالة شركة %.١٢التسهيالت اإلئتمانية بالشيقل اإلسرائيلي لفائدة سنوية بمعدل 
   .عيفلسطين لإلستثمار الصنا

  
 

 ضريبة الدخلمخصص  .١٦

  منحت الشركة إعفاء من ضريبة الدخل وفقاً لقانون تشجيع االستثمار الفلسطيني لمدة خمس سنوات إنتهت في
 كانون األول ٣١ في إنتهت، حصلت الشركة على تمديد لفترة اإلعفاء ٢٠٠٤خالل عام . ٢٠٠٣ كانون األول ٣١

 . عام١٤لمدة % ٧,٥ة لضريبة دخل بمعدل بعد ذلك يخضع الربح الضريبي للشرك .٢٠٠٦



 

 

١٥  

  :يما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب مخصص ضريبة الدخل خالل السنةف
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  

  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  
  -    -  رصيد بداية السنة

  -    ٥٦,٢٥١  خصص ضريبة الدخل للسنةم
  -    ٥٦,٢٥١  رصيد نهاية السنة

  
  :ربح المحاسبي مع الربح الضريبيملخص تسوية اليما يلي ف
  ٢٠٠٧      
      ار أردنيـدين  

      ٦٠٨,٢٥٢  قبل ضريبة الدخل الربح المحاسبي
      ١٤١,٧٥٦  مصاريف غير مقبولة ضريبياً

    ٧٥٠,٠٠٨  الربح الضريبي
      ٥٦,٢٥١  %)٧,٥معدل ضريبة الدخل القانوني (مصروف الضريبة 

    %٩  معدل ضريبة الدخل الفعلي
 
  

ريخ إصدار القوائم المالية، لم تحصل الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل عن نتائج حتى تا
 .٢٠٠٧أعمالها منذ التاسيس وحتى عام 

 
  

  لمبيعاتا .١٧
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  

  دينار أردني    دينار أردني  
  ٥,٨٨٠,٢٦١    ٤,١٢٩,٣٥١   ومواد خام مبيعات أعالف
  ٢,٣١٩,٠٦١    ٢,٩٠٠,٧٣٥  مبيعات دجاج
  ٥٤٢,٤٦٤    ٦٢٩,٧٩٧  مبيعات بيض

  -    ١٠٨,٨٠٤  أخرىمبيعات 
  ٨,٧٤١,٧٨٦    ٧,٧٦٨,٦٨٧  
  )٤٤٥,٨١٥(    )٥١٧,٧١٣(  صم على المبيعات خو مرتجعات

  ٨,٢٩٥,٩٧١    ٧,٢٥٠,٩٧٤  
  

  
  المبيعاتكلفة .١٨
  : المبيعات للسنةكلفةيما يلي ملخص حساب ف

  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  

        :اج اإلنتكلفة
  ٦,٠٧٨,٥٧٩    ٥,١٢٣,٧٦٦  مواد خام

  ٣٨٨,٣٥٠    ٤٩٩,١٠٣  إستهالك عقارات وآالت ومعدات
  ٢٥٨,٢٤٨    ٢٣٧,٤٤٩  أجور ورواتب

  ١٩٩,٧٨٦    ١٥٦,٣١٨  مصاريف كهرباء وماء
  ١٥٠,٦٤٤    ١٦٩,٨٥٢  أخرى

  ٧,٠٧٥,٦٠٧    ٦,١٨٦,٤٨٨  
  ٤٩,٣٢٦    ٥٠,٧١٧  بضاعة جاهزة في بداية السنة

  )٥٠,٧١٧(    )٩٣,٢٣٢(  نهاية السنةبضاعة جاهزة في 
  ٧,٠٧٤,٢١٦    ٦,١٤٣,٩٧٣   المبيعاتكلفة



 

 

١٦  

  
  

 ةموميوعصاريف إدارية م .١٩
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  

  دينار أردني    دينار أردني  
  ٢١١,٦٩٢    ١٨٦,٤٨٣  ومنافع الموظفينواتب واألجور رال

  -    ١٣٦,٧٦٦  مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها 
  ٤٣,٢٢٨    ٧٨,٩١٥  تنقل وسفرياتوصاريف سيارات م

  ٤٠,١٣٥    ٣٦,٥٥٥  إستهالك عقارات وآالت ومعدات
  ٢٧,٥١٣    ٢٦,٦٦٤  تعاب مهنيةأ

  ٢١٨,٩٧٧    ٣١,٢٩٢  تبرعات
  ٢٠,٦٧٤    ١٥,٦١٠  ريد وهاتف وفاكسب

  ٣,٢٩٣    ١٥,٣٠٤  صيانة عامة
 ٩,٦٢٠   ١٣,٤٣٩  مصاريف تأمين

  ١٠,٩٨٤    ١١,٠٤٥  ضيافة
  ١١٩,٣٤١    ٩,٨٩٦  مياه وكهرباء

  ١٠,٤٦٥    ٧,٦٨٢  شتراكاتسوم ورخص وار
  ٥,٣٥١    ٤,٨٧٨  قرطاسيه ومطبوعات
  ٥٨٣    ١,٥٩٦  مصاريف إعالنات

  ١٠,٦١٥    ١٤,٢٨٠  أخرى
  ٧٣٢,٤٧١    ٥٩٠,٤٠٥  

 
  

  أخرى )مصاريف(إيرادات  .٢٠
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  

  دينار أردني    دينار أردني  
  ٤٢,٨١٣    ٢١٣,٤٧٦  أجنبيةتحويل عمالت  أرباح

  )٥٤,٦٤٤(    -  خسائر نفوق موجودات حية 
  )٥٢,٧٤٩(    )٣١,٣١٥(  مخزونتدني قيمة خسائر 

  ٦,٥٧٧    ٣,٤١٢  أرباح بيع عقارات وآالت ومعدات
  )١٢,٠٤٣(    ١٤,٥٤٤  أخرى  )مصاريف(إيرادات 

  ٧٠,٠٤٦(    ٢٠٠,١١٧(  
  
  

  موجودات مالية متوفرة للبيع) خسائر(أرباح  .٢١
  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  

  دينار أردني    دينار أردني  
  )٢٣٤,٣٣٤(    ٥,٦٥٦  الموجودات الماليةبيع ) خسائر(أرباح 

  ٢٨,٢٤٣    ٣,١٢٧  عوائد توزيعات أسهم
  ٢٠٦,٠٩١(    ٨,٧٨٣(  

  
  



 

 

١٧  

  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة .٢٢
 كما ٢٠٠٦و ٢٠٠٧ كانون األول ٣١ة للسهم من ربح السنتين المنتهيتين في ضفخلقد كانت الحصة األساسية والم

  : يلي
 

  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  ١٢٩,٣٤٤    ٥٥٢,٠٠١  )دينار أردني( السنة ربح

  ٩,٣٩٢,٣٢٩    ٩,٣٩٢,٣٢٩  المعدل المرجح لرأس المال المكتتب به 
  ٠,٠١٤    ٠,٠٥٩  )دينار أردني(الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة 

  
  

  عامالت مع جهات ذات عالقةم .٢٣
 الرئيسيين، أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة يمثل هذا البند أرصدة الجهات ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين

يتم إعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة . العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها
  .باألرصدة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل إدارة الشركة

  
  :٢٠٠٦ و٢٠٠٧ نون األول كا٣١كما في  فيما يلي أرصدة الجهات ذات العالقة

  

  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
  دينار أردني    دينار أردني  
  ٢٤,٠٧٣    ٤٩,٧٨٣   مستحقة من شركات شقيقةذمم مدينة
  ٤٧٥,٤٤٤   ٥٣٨,٣٢٤   مستحقة لمساهمين رئيسيينذمم دائنة

  ٩٢١,٧٠٠    ٩٢١,٧٠٠   مستحق لمساهم رئيسي األجلقرض طويل
  ٣٨,٠٨٤    ١٦٩,٧٣٠   لمساهم رئيسيمستحقةمصاريف فوائد 

  
  

  
  :٢٠٠٧ كانون أول ٣١ المنتهية في للسنةفيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة 

  

      ٢٠٠٧  
  دينار أردني      
        

  ٣٣,٣٩٣      مصاريف فوائد مقابل قرض طويل األجل مستحق لمساهم رئيسي
        :تعويضات اإلدارة العليا

  ١٨,٣١٢       رواتب وأجور
  ٩٩٧      تعويض نهاية الخدمة

  
تم تحميل ، ٢٠٠٦ خالل عام. ألما على حساب الشركةتم تحميل رواتب ومنافع اإلدارة العليا ، ٢٠٠٧خالل عام 

  . الشركة األمعلى حسابمنافع اإلدارة العليا  ورواتبجميع 
  
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية  .٢٤
  .تشمل األدوات المالية الموجودات، المطلوبات المالية

 طويلة األجل، القروضمن  المطلوبات المالية تتكون. النقد المعادلوالنقد و، نةت المالية من الذمم المديتتكون األدوا
  .  ، مطلوبات متداولة أخرى والتسهيالت اإلتمانيةالذمم الدائنة

  . ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية
  
  



 

 

١٨  

 خاطرإدارة المسياسات وأهداف  .٢٥

إن المخاطر األساسية الناجمة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر اإلئتمان، ومخاطر 
يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سياسات . السيولة، ومخاطر التغير في أسعار العمالت األجنبية

  :إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما يلي
  

  سعار الفائدة مخاطر أ
تنجم مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئيسي عن التغيرات في أسعار الفائدة على المطلوبات المالية الخاضعة ألسعار 

  .فوائد متغيرة
 مع بقاء جميع المتغيرات ئدةيوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفا

  .األخرى المؤثرة ثابتة

  

/ الزيادة 
النقص في 
    سعر الفائدة

  األثر على
  قائمة الدخل 

  دينار أردني    )مئويةنقطة (  
٢٠٠٧        

  )٤,٣٠٧(   ٢٠+   دوالر أمريكي
  ١٠,٧٦٧   ٥٠ -  دوالر أمريكي

       

٢٠٠٦       
  )٣,٤٩٣(   ٢٠+   دوالر أمريكي
 ٨,٧٣٣   ٥٠ -  دوالر أمريكي

  

  
  

  مخاطر االئتمان
من الذمم المدينة % ٥٠ ما نسبته  منهم عمالءخمسة يمثل أكبر من العمالء الذينجاتها لعدد تقوم الشركة ببيع منت

إن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة لمخاطر اإلئتمان هو مبلغ الذمم . ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما في التجارية 
  .)٨(المبينة في إيضاح رقم المدينة 

 

موجودات مالية أخرى، فإن تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان قد ينجم عن بالنسبة لمخاطر اإلئتمان الناجمة عن 
  .عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية

  

  مخاطر السيولة
  .تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية

  

 حسب فترة ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ل  كانون األو٣١الجدول التالي أرصدة المطلوبات المالية للشركة كما في يبين 
  :االستحقاق

  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١
  تحت
    الطلب

  أقل من
     شهور٣

 شهور ٣من 
     شهر١٢إلى 

٥ – ١ 
  المجموع    سنوات

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  
  ٢,٠٠٧,٧٧١    -    ٢٠٢,١٤٢    ٨٣٩,٦١٧    ٩٦٦,٠١٢   دائنةمذم

  ٢,٢٣٥,٤٣١    ٤٣٩,١٣٢    ١,٢٢٨,٢٦٥    ٥٦٨,٠٣٤    -  وتسهيالت ائتمانية قروض
  ١٩٧,٢١١    -    -    -    ١٩٧,٢١١  مطلوبات أخرى

  ٤,٤٤٠,٤١٣    ٤٣٩,١٣٢    ١,٤٣٠,٤٠٧    ١,٤٠٧,٦٥١    ١,١٦٣,٢٢٣  المجموع
  



 

 

١٩  

  

  ٢٠٠٦ كانون األول ٣١
  تحت
    الطلب

  أقل من
     شهور٣

 شهور ٣من 
     شهر١٢إلى 

٥ – ١ 
  المجموع    سنوات

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  
  ١,٥٨٤,٢٨٥    -    ٧٣,٩٦٠    ٣٦٧,٠٨٧    ١,١٤٣,٢٣٨  ذمم دائنة
  ١,٨٣٣,٠٥٥    ٣٠٧,٩٩٨    ١,٠٢٤,١٣٦    ٥٠٠,٩٢١    -   وتسهيالت ائتمانيةقروض

  ١١٧,١٨٤    -    -    -    ١١٧,١٨٤  مطلوبات أخرى
  ٣,٥٣٤,٥٢٤    ٣٠٧,٩٩٨    ١,٠٩٨,٠٩٦    ٨٦٨,٠٠٨    ١,٢٦٠,٤٢٢  المجموع

  
  األجنبية  التغير في أسعار العمالتمخاطر

مقابل العمالت األجنبية    الشيقل اإلسرائيلي فيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في سعر صرف            
 إن أثر النقص المتوقع في أسعار صـرف         . األخرى المؤثرة ثابتة   على قائمة الدخل، مع بقاء جميع المتغيرات      

 ال يوجد أثر على حقوق الملكية عند إعداد القوائم         .العمالت األجنبية مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه       
  . المالية بعملة الشيقل اإلسرائيلي

  

  

في سعر  الزيادة
صرف الدوالر 
األمريكي مقابل 
    يالشيقل اإلسرائيل

  األثر على
    قائمة الدخل

في سعر  الزيادة
الدينار صرف 
مقابل  األردني

    الشيقل اإلسرائيلي
  األثر على
  قائمة الدخل

  

األثر على حقوق 
  الملكية

 دينار أردني   دينار أردني   %    دينار أردني    %   ٢٠٠٧
  + ٥٨١,٣٩٨    ٤,٢١٤    ٥+     )١١٣,٦١٩(    ٥  
                    

٢٠٠٦                     
   +٥٠٢,١١٤    )١٨,١١٢(    ٥+     )٧٧,٧٠٩(    ٥  
  
  

  األسهمالتغير في أسعارمخاطر 
بقاء  في أسعار األسهم مع نتيجة للتغيرات الممكنة المحتملةبين الجدول التالي التغيير المتراكم في القيمة العادلة 

  : األخرى ثابتةجميع المؤثرات
 

    
التغير في 
    المؤشر

األثر على 
  حقوق الملكية

  ار أردنيدين    (%)    
٢٠٠٧          

  ١٩,٨٥٢    ١٥+     أسهم مدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
  )١٩,٨٥٢(    ١٥ -    أسهم مدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

  
٢٠٠٦    

      

  ٢٤,٤٢٣    ١٥+     أسهم مدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
  )٢٤,٤٢٣(    ١٥ -    أسهم مدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

  



 

 

٢٠  

  إدارة رأس المال
  

إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال الشركة هو الحفاظ على نسب رأس مال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة 
  .ويعظم حقوق الملكية

  
هذا ولم . تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات  ظروف العمل

 تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية تقم الشركة بأية
  األخرى واالحتياطياتإن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع. والسنة السابقة

 مقابل ٢٠٠٧نون األول  كا٣١ كما في أردني دينار ١١,٥٧١,٥٢٧واألرباح المدورة والبالغ مجموعها 
  .٢٠٠٦ كانون األول ٣١ كما في أردني دينار ١٠,٠٣١,٠٣٠

 
 

  التزامات محتملة .٢٦
إال أن المستشار القانوني  دينار أردني ٣٣,٠٦٠قام أحد زبائن الشركة برفع دعوى قضائية على الشركة بمبلغ 

  . إلتزام في القوائم المالية بأن نجاح هذه الدعوى غير محتمل وبالتالي لم يتم إثبات أييعتقدللشركة 
 
 

  ركز المخاطر في المنطقة الجغرافيةت .٢٧
سي واالقتصادي في المنطقة يزيد من اإن عدم استقرار الوضع السي. مارس الشركة كافة أنشطتها في فلسطينت

  .خطر ممارسة الشركة ألنشطتها وقد يؤثر سلباً على أدائها
 



سبب الفرقالفرقغير مدققةمدققةالموجودات
 الموجودات المتداولة

فروقات اسعار صرف72,49674,7062,210نقد في الصندوق ولدى البنوك
فروقات اسعار صرف545,453546,4571,004شيكات برسم التحصيل

فرق اعادة تصنيف في بعض الذمم47,379-1,382,1511,334,772الذمم المدينة ( اجمالي) 
فرق مخصص ديون لم تسجل في الميزانيةالمدققة39,894-315,629-275,735-ينزل - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

87,273-1,106,4161,019,143الذمم المدينة ( صافي) 
93,40393,4030البضاعة (جاهزة للبيع  )

فروقات اسعار صرف775,362776,9621,600البضاعة - مخزون المواد االولية واللوازم 
فروقات اسعار صرف272,697273,199502ضريبة القيمة المضافة ( اعادات )

00اعتمادات مستندية 
فرق اعادة تصنيف في بعض الذمم106,830-630,811523,981ارصدة مدينة اخرى (مدفوعة مقدما )

فروقات اسعار صرف968,914970,6991,785قطعان أمهات تحت التربية

187,002-4,465,5524,278,550مجموع الموجودات المتداولة

موجودات طويلة االجل
فروقات اسعار صرف14,969,48715,009,72240,235( ممتلكات ومباني واالت ( اجمالي
فروقات اسعار صرف7,267-3,645,325-3,638,058-ينزل - مجمع االهتالك المتراكم

11,331,42911,364,39732,968ممتلكات ومباني واالت ( صافي )
فروقات اسعار صرف195,517195,877360مشاريع تحت التنفيذ

132,349132,593244استثمارات اسهم وسندات 
11,659,29511,692,86733,572مجموع - الموجودات طويلة االجل

153,430-16,124,84715,971,417 مجموع الموجودات

شرآة دواجن فلسطين
الميزانية العمومية آما في 31/12/2007



سبب الفرقالفرقغير مدققةمدققة المطلوبات وحقوق المساهمين
 المطلوبات المتداولة  

فروقات اسعار صرف568,034571,1573,123البنوك الدائنة  
اعادة تصنيف حسابات199,808-432,857233,049ذمم دائنة ( تجارية )

1,036,5901,036,5900شيكات اجلة 
اعادة تصنيف حسابات61,265-263,337202,072الذمم الدائنة ( اخرى ) 
تصنيف قرض طويل االجل باديكو ضمن قروض مستحقة1,121,276-1,165,91144,635قروض قصيرة االجل 
اعادة تصنيف حسابات48,884-538,324489,440شركات ذات عالقة

1,428,110-4,005,0532,576,943 مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات طويلة االجل
تصنيف قرض طويل االجل باديكو 419,5911,713,8311,294,240قروض طويلة االجل

128,676128,913237مخصصات ( طويلة االجل )

548,2671,842,7441,294,477مجموع المطلوبات طويلة االجل

133,633-4,553,3204,419,687مجموع المطلوبات 
 حقوق المساهمين

9,371,3519,371,3510راس المال المدفوع ( اسهم عادية )
فرق ارباح السنة2,862-156,913154,051احتياطي اجباري

فروقات اسعار صرف1,548,1251,563,60815,483فروقات ترجمة عمالت اجنبية
اعادة تصنيف حسابات6,656-111,608-104,952-االثر المتراكم للتغيرات في القيمة العادلة 

فروقات عدم احتساب مخصص ديون مشكوك فيها25,762-600,090574,328ارباح محتجزة ( مجمعة )

19,797-11,571,52711,551,730 مجموع حقوق المساهمين

153,430-16,124,84715,971,417 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



سبب الفرقالفرقغير مدققةمدققة البنود
 االيرادات التشغيلية

فروقات اعادة تصنيف 43,261-7,250,9747,207,713إيرادات المتاجرة 

43,261-7,250,9747,207,713 مجموع االيرادات التشغيلية

  المصاريف التشغيلية
فروقات اعادة تصنيف6,096,77112,454-6,109,225-تكلفة البضاعة المباعة ( المصاريف التشغيلية )

34,7480-34,748-مصاريف تشغيلية اخرى

6,131,51912,454-6,143,973-مجموع المصاريف التشغيلية

30,807-1,107,0011,076,194 مجمل الدخل

 المصاريف العمومية
فرةقات اسعار588,3632,042-590,405-المصاريف االدارية 

588,3632,042-590,405- مجموع المصاريف العمومية
 

 ايرادات وارباح اخرى
فروقات اسعار صرف8,78310,2071,424ارباح (خسائر) االستثمارات 

اعادة تصنيف200,117226,86326,746ايرادات وارباح اخرى 

208,900237,07028,170ارباح (خسائر) االستثمارات 
 

 مصاريف وخسائر اخرى
فروقات اسعار صرف116,1921,052-117,244-مصروف الفوائد

اعادة تصنيف28,637-28,637-مصاريف وخسائر اخرى (مساعدات مزارعين)

27,585-144,829-117,244- مصاريف وخسائر اخرى

عدم احتساب مخصص ديون اضافية نهاية العام28,180-608,252580,072 صافي الدخل قبل الضرائب

31/12/2007
قائمة الدخل

شرآة دواجن فلسطين



Palestine Poultry - شرآة دواجن فلسطين    Company Name - اسم الشرآة
AZIZA Trading Symbol - رمز الشرآة

Industrial - الصناعيSector - القطاع
 Jordanian Dinar - دينار اردنيCurrency - العملة

  البنود
مدققة 20072007\12\200731\9\200730\6\200730\3\31مدققه 20062006\12\200631\9\200630\6\200630\3\31

 الميزانية العمومية

مدققة 20072007\12\200731\9\200730\6\200730\3\31مدققه 20062006\12\200631\9\200630\6\200630\3\31 الموجودات المتداولة
                   72,496                   74,706                      86,372                   92,182                    86,314                    50,054                   47,016                  25,084                   38,108                                                18,593نقد في الصندوق ولدى البنوك

                 545,453                 546,457                    626,349                 611,508                  634,238                  712,857                 669,604                847,252              1,006,661                                              737,976شيكات برسم التحصيل
                             -                             -                                -                            -                             -                              -                             -                           -                            -                                                          - ودائع قصيرة االجل

              1,382,151              1,334,772                 1,174,042              1,204,642               1,087,110               1,266,307              1,176,944             1,585,226              1,139,046                                           1,106,211الذمم المدينة ( اجمالي) 
                 275,735                 315,629                    212,959                 204,389                  119,977                  119,644                 112,385                113,447                            -                                                          -ينزل - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

              1,106,416              1,019,143                    961,083              1,000,253                  967,133               1,146,663              1,064,559             1,471,779              1,139,046                                           1,106,211الذمم المدينة ( صافي) 
                             -                             -                                -                            -                             -                              -                             -                           -                            -                                                          -اوراق القبض

                             -                             -                                -                            -                             -                              -                     3,111                  22,144                            -                                                          -تامينات  وكفاالت مستردة 
                   93,403                   93,403                      73,584                   44,787                    88,302                    50,717                   47,640                173,935              1,596,570                                           1,347,020البضاعة (جاهزة للبيع  )

                 775,362                 776,962                    510,800                 459,923                  691,394                  631,384                 634,923                462,152                            -                                                          -البضاعة - مخزون المواد االولية واللوازم 
                 272,697                 273,199                    243,912                 234,277                  220,698                  214,716                 201,688                160,279                            -                                                          -ضريبة القيمة المضافة ( اعادات )

                             -                             -                                -                            -                             -                              -                             -                           -                            -                                                          -استثمارات قصيرة االجل
                             -                             -                      42,892                   40,068                             -                    56,527                   51,098                202,756                            -                                                          -اعتمادات مستندية 

              1,599,725              1,494,680                 1,274,106              1,454,018               1,009,389               1,286,877                 731,111                750,965                 586,896                                              536,611ارصدة مدينة اخرى 
              4,465,552              4,278,550                 3,819,098              3,937,016               3,697,468               4,149,795              3,450,750             4,116,346              4,367,281                                           3,746,411مجموع الموجودات المتداولة

    موجودات طويلة االجل

            14,969,487            15,009,722               13,668,605            12,756,946             11,714,412             11,627,456            10,827,948           11,121,251              9,625,421                                           9,512,978( ممتلكات ومباني واالت ( اجمالي
              3,638,058              3,645,325                 3,326,772              3,069,661               2,927,366               2,800,029              2,751,600             2,707,083              2,498,687                                           2,339,864ينزل - مجمع االهتالك المتراكم
            11,331,429            11,364,397               10,341,833              9,687,285               8,787,046               8,827,427              8,076,348             8,414,168              7,126,734                                           7,173,114ممتلكات ومباني واالت ( صافي )

                 195,517                 195,877                      10,607                     8,959               1,225,092                  438,062                 887,887                314,790                 198,250                                                54,654مشاريع تحت التنفيذ
                 132,349                 132,593                    158,359                 122,531                  159,579                  162,820                 152,940                512,053                 499,763                                              495,797استثمارات

                             -                             -                                -                            -                             -                             -                           -              1,167,796                                           1,188,637موجودات اخرى
                             -                             -                                -                            -                             -                             -                           -                            -                                                          -موجودات غير ملموسة

            11,659,295            11,692,867               10,510,799              9,818,775             10,171,717               9,428,309              9,117,175             9,241,011              8,992,543                                           8,912,202مجموع - الموجودات طويلة االجل
            16,124,847            15,971,417               14,329,897            13,755,791             13,869,185             13,578,104            12,567,925           13,357,357            13,359,824                                         12,658,613 مجموع الموجودات

ENGLISH

عربي

مدققة غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققةمدققة غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققةمدققة مدققة مدققة مدققة  غير مدققةمراجعة
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  البنود
مدققة 20072007\12\200731\9\200730\6\200730\3\31مدققه 20062006\12\200631\9\200630\6\200630\3\31

ENGLISH

عربي

مدققة غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققةمدققة غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققةمدققة مدققة مدققة مدققة  غير مدققةمراجعة

         المطلوبات وحقوق المساهمين
       المطلوبات المتداولة  

                 568,034                 571,157                    453,971                 409,937                  428,609                  500,921                 470,527                477,491                 474,338                                              419,042البنوك الدائنة  
                 432,857                 233,049                    173,149                 617,148                  355,304                  523,729                 339,604                575,984                 856,760                                              996,193ذمم دائنة ( تجارية )

              1,036,590              1,036,590                    650,485                 652,927                  715,404                  585,112                 549,610                377,972                 356,481                                              191,778شيكات اجلة 
                             -                             -                                -                            -                             -                             -                           -                            -                                                          -كمبياالات دائنة

                 207,086                 145,377                      96,164                   58,696                    48,390                  126,188                   21,783                200,074                            -                                                          -الذمم الدائنة ( اخرى ) 
              1,165,911                   44,635                      55,228                 554,719                    68,405                  281,541                   71,481                  86,412                   92,191                                                23,540قروض قصيرة االجل 
                             -                             -                                -                            -                             -                             -                249,260                            -                                                          -أمانات وسلفيات دائنة
                   56,251                   56,695                                -                   26,798                             -                              -                             -                           -                            -                                                          -مخصصات مختلفة 
                 538,324                 489,440                    257,299                 182,081                  390,186                  451,371                 447,198                  53,578                 232,545                                              181,393ارصدة دائنة اخرى 

              4,005,053              2,576,943                 1,686,296              2,502,306               2,006,298               2,468,862              1,900,203             2,020,771              2,012,315                                           1,811,946 مجموع المطلوبات المتداولة

        المطلوبات طويلة االجل
                             -                                -                            -                             -                             -                           -                            -                                                          -اوراق دفع طويلة االجل
                 419,591              1,713,831                 1,790,726              1,059,561               1,598,437                  964,248              1,196,579             1,039,005                 996,970                                           1,049,702قروض طويلة االجل

                 128,676                 128,913                    119,294                 113,329                  114,281                  113,964                 107,050                117,227                 114,491                                              116,660مخصصات ( طويلة االجل )
                             -                                -                            -                             -                             -                           -                            -                                                          -ذمم دائنة طويلة االجل 

                 548,267              1,842,744                 1,910,020              1,172,890               1,712,718               1,078,212              1,303,629             1,156,232              1,111,461                                           1,166,362مجموع المطلوبات طويلة االجل
              4,553,320              4,419,687                 3,596,316              3,675,196               3,719,016               3,547,074              3,203,832             3,177,003              3,123,776                                           2,978,308مجموع المطلوبات 

         حقوق المساهمين
              9,371,351              9,371,351                 9,371,351              9,371,351               9,371,351               9,371,351              9,372,601             9,372,101              9,447,117                                           9,372,140راس المال المدفوع ( اسهم عادية )

                 156,913                 154,051                    121,479                 101,713                  110,815                  101,713                   93,260                  88,779                 167,189                                              118,411احتياطي اجباري
                             -                             -                                -                            -                             -                              -                             -                           -                            -                                                          -احتياطي اختياري
                             -                             -                                -                            -                  562,907                  534,790                             -                           -                            -                                                          -احتياطيات اخرى

                             -                             -                                -                            -                             -                              -                             -                           -                            -                                                          - عالوة االصدار ( خصم ) 
                (104,952)                (111,608)                     (80,113)               (106,124)(80,113)(80,113)                (135,619)                (65,928)                 (64,346)                                               (63,835)االثر المتراكم للتغيرات في القيمة العادلة 

476056103967515636081548125يضاف (يطرح) فروقات ترجمة عمالت اجنبية 
                             -                             -                                -                            -                             -                              -                             -                           -                            -                                                          -ارباح مقترحة التوزيع

                             -                             -                                -                            -                             -                              -                             -                           -                            -                                                          -يطرح ( ذمم اكتتاب المساهمين )
                 600,090                 574,328                    281,189                 237,599                  185,209                  103,289                   33,851                785,402                 686,088                                              253,589 ارباح محتجزة ( مجمعة )

                             -                             -                                -                            -                             -                              -                             -                           -                            -                                                          - حقوق االقلية
            11,571,527            11,551,730               10,733,581            10,080,595             10,150,169             10,031,030              9,364,093           10,180,354            10,236,048                                           9,680,305 مجموع حقوق المساهمين

            16,124,847            15,971,417               14,329,897            13,755,791             13,869,185             13,578,104            12,567,925           13,357,357            13,359,824                                         12,658,613 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

                            -                            -                               -                            -                             -                             -                            -                           -                            -                                                         -فحص المساواة
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 قائمة الدخل

مدققة 20072007\12\200731\9\200730\6\200730\3\31مدققه 20062006\12\200631\9\200630\6\200630\3\31  البنود
                             -                                -                            -                             -                             -                           -                            -                                                          -  االيرادات التشغيلية

              7,250,974              7,207,713                 4,761,905              3,896,284               1,997,828               8,295,971            10,493,535             9,255,832              5,710,000                                           2,037,480 إيرادات المتاجرة (صافي المبيعات)

                             -                             -                                -                            -                             -                              -                   23,974                  23,974                            -                                                          -ايرادات تشغيلية اخرى
              7,250,974              7,207,713                 4,761,905              3,896,284               1,997,828               8,295,971            10,517,509             9,279,806              5,710,000                                           2,037,480 مجموع االيرادات التشغيلية

-                                                          -                            -                           -                             -                             -                            -                                -                             

                             -                                -                            -                             -      المصاريف التشغيلية
              6,109,225              6,096,771                 4,118,894              3,382,246               1,772,166               7,074,216              9,478,624             7,794,662              4,645,240                                           1,623,615كلفة البضاعة المباعة ( المصاريف التشغيلية )

                   34,748                   34,748                                -                   39,583                    17,298                    70,046                   61,558                           -                            -                                                          -مصاريف تشغيلية اخرى
-                                                          -                            -                           -                             -                              -                             -                            -                                -                             -                             

              6,143,973              6,131,519                 4,118,894              3,421,829               1,789,464               7,144,262              9,540,182             7,794,662              4,645,240                                           1,623,615مجموع المصاريف التشغيلية
              1,107,001              1,076,194                    643,011                 474,455                  208,364               1,151,709                 977,327             1,485,144              1,064,760                                              413,865  مجمل الدخل

                             -                                -                            -                             -     المصاريف العمومية
                 590,405                 588,363                    359,436                 277,775                    93,238                  513,494                 255,229                590,000                 263,044                                              115,775المصاريف االدارية 
                             -                             -                                -                            -                             -                              -                   55,000                  40,000                            -                                                          -المصاريف التسويقية 

                             -                             -                                -                            -                             -                              -                     8,751                  21,303                   24,882                                                  7,561مصاريف اخرى 
                 590,405                 588,363                    359,436                 277,775                    93,238                  513,494                 318,980                651,303                 287,926                                              123,336 مجموع المصاريف العمومية

 -                                                          -                            -                           -                             -                             -                            -                                -                             
                             -                                -                            -                             -                             -                           -                            -                                                          -  ايرادات وارباح اخرى

                     8,783                   10,207                      10,207                     8,632                         731(206,091)                (202,626)                           -                            -                                                          -ارباح االستثمارات 
                             -                             -                                -                            -                             -                              -                             -                           -                            -                                                          - ارباح تعديالت سنوات سابقة نتيجة تغير تقديرات وسياسات محاسبية

                 200,117                 226,863                      33,723                     9,865                             -                              -                 102,985                           -                        158                                                  5,792 ايرادات وارباح اخرى 
 5,792                                                  158                        -                           (99,641)                  (206,091)                 731                         18,497                   43,930                      237,070                 208,900                 
 

        مصاريف وخسائر اخرى
                 117,244                 116,192                      74,176                   32,224                    16,777                    83,803                 146,091  مصروف الفوائد

                             -                                -                            -                             -                              -                 106,306                           -                            -                                                          -خسائر تعديالت سنوات سابقة نتيجة تغير تقديرات وسياسات محاسبية
                             -                   28,637                      24,120                   21,845                      8,057                  218,977                 195,603                  35,318                            -                                                          - مصاريف وخسائر اخرى

-                                                          -                            35,318                  448,000                 302,780                  24,834                    54,069                   98,296                      144,829                 117,244                 
 

                 608,252                 580,072                    229,209                 161,108                    91,023                  129,344                 110,706                798,523                 776,992                                              296,321 صافي الدخل قبل الضرائب
                   56,251                      31,542                   26,798 ضريبة الدخل 

                 552,001                 580,072                    197,667                 134,310                    91,023                  129,344                 110,706                798,523                 776,992                                              296,321 صافي الدخل بعد الضرائب
 -                                                          -                            -                           -                             -                             -                            -                                -                             

                   0.0588                   0.0618                      0.0208                   0.0143                    0.0097#                    0.0138                   0.0118                  0.0850                   0.0827                                                0.0315عائد السهم
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 قائمة التدفقات النقدية

مدققة 20072007\12\200731\9\200730\6\200730\3\31مدققه 20062006\12\200631\9\200630\6\200630\3\31 البنود
مدققة 2007

              2,684,631              3,086,383                 1,627,126                 959,509                  558,264                  666,533                 310,805                504,371                            -                                                          -= صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

 التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية
              3,099,486              3,140,081                 1,613,694                 700,387                  873,986               1,364,455              1,014,772                734,978                            -                                                          -- يطرح - شراء االت ومعدات وممتلكات

                             -                             -                                -                            -                             -                              -                             -                           -                            -                                                          -+ يضاف - متحصالت من بيع االت ومعدات وممتلكات
                             -                             -                                -                            -                             -                              -+يضاف - متحصالت من بيع استثنارات

                  (30,471)(30,227)(4,461)(40,289)(3,241)(151,997)                (161,877)                197,236-يطرح - شراء استثمارات 
                             -                             -                                -                            -                             -                              -                             -                           -                            -                                                          -+ يضاف - الفائدة المقبوضة

                             -                             -                                -                            -                             -                              -                             -                           -                            -                                                          -+ يضاف - ارباح االسهم المقبوضة

             (3,069,015)             (3,109,854)                (1,609,233)               (660,098)                (870,745)              (1,212,458)                (852,895)              (932,214)                            -                                                          -= صافي التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

 التدفقات التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية
                             -                             -                                -                            -                             -                              -                     1,250                       750                            -                                                          -+ يضاف - المتحصالت من اصدار اسهم راس المال
                (544,657)                 749,583                    826,478                   95,313                  634,189(28,565)                 203,766                  46,192                            -                                                          -+يضاف - المتحصالت من االقتراض طويل االجل

                             -                             -                                -                            -                             -                              -                             -                           -                            -                                                          -- يطرح - مدفوعات االقتراض طويل االجل
                 951,483(166,670)(273,263)182,194(285,448)                  571,403                 330,949                352,844                            -                                                          -+يضاف - المتحصالت من االقتراض قصير االجل

                             -                             -                                -                            -                             -                              -                             -                           -                            -                                                          -- يطرح - مدفوعات االقتراض قصير االجل
                             -                             -                                -                            -                             -                              -                             -                           -                            -                                                          -- يطرح - مدفوعات الفوائد

                             -                             -                                -                            -                             -                              -                             -                           -                            -                                                          -- يطرح - ارباح االسهم المدفوعة
                 406,826                 582,913                    553,215                 277,507                  348,741                  542,838                 535,965                399,786                            -                                                          -  صافي التدفقات التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

                   22,442                 559,442                    571,108                 576,918                    36,260                     (3,087)                    (6,125)                (28,057)                            -                                                          -= صافي الزيادة (النقص) في النقدية او ما يعادلها
                   50,054                   50,054                                -                            -                    50,054                    53,141                   53,141                  53,141                            -                                                          --  يضاف النقدية بداية الفترة

                   72,496                 609,496                    571,108                 576,918                    86,314                    50,054                   47,016                  25,084                            -                                                          -= النقدية نهاية الفترة
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مدققة 20072007\12\200731\9\200730\6\200730\3\31مدققه 20062006\12\200631\9\200630\6\200630\3\31معلومات التداول
                       1.00                       1.00                          1.00                       1.00                        1.00                        1.00                       1.00                      1.00                       1.00                                                    1.00 القيمة االسمية للسهم   

                       0.97                       0.97                          0.76                       0.93                        1.01                        1.20                       1.20                      1.20                       0.93                                                    0.96 سعر االغالق  
                            - حجم التداول   

                 230,970                 230,970                    191,731                 181,777                  152,520                  966,164                 966,164                595,990                 453,705                                              325,229عدد األسهم المتداولة
                        295                        295                           213                        194                         144                         866                        866                       703                        484                                                     255عدد العقود المنفذة

              9,392,330              9,392,330                 9,392,330              9,392,330               9,392,330               9,392,330              9,392,330             9,392,330              9,392,330                                           9,392,330عدد األسهم المكتتب بها 
              9,110,560              9,110,560                 7,138,171              8,734,867               9,486,253             11,270,796            11,270,796           11,270,796              8,734,867                                           9,016,637 القيمة السوقية   

-                             
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مدققة 20072007\12\200731\9\200730\6\200730\3\31مدققه 20062006\12\200631\9\200630\6\200630\3\131 النسب المالية

                     0.025                     0.025                        0.020                     0.019                      0.016#                      0.103                     0.103                  0.0635                   0.0483                                                  0.035معدل دوران السهم %
                     0.059                     0.062                        0.021                     0.014                      0.010#                      0.014                     0.012                    0.085                     0.083                                                  0.032 عائد السهم الواحد  

                             -                             -                                -                            -                             -#                              -                             -                           -                            -                                                          -األرباح الموزعة للسهم الواحد   
                     1.232                     1.230                        1.143                     1.073                      1.081#                      1.068                     0.997                    1.084                     1.090                                                  1.031القيمة الدفترية للسهم الواحد  

                   16.505                   15.706                      55.187                   67.532                    73.341#                    87.138                 101.808                  17.685                   13.706                                                14.148 ۩القيمة السوقية الى العائد (مرة)
                             -                             -                                -                            -                             -#                              -                             -                           -                            -                                                          -األرباح الموزعة الى القيمة السوقية %

                             -                             -                                -                            -                             -#                              -                             -                           -                            -                                                          -األرباح الموزعة للسهم الى عائد السهم %
                     0.787                     0.789                        0.665                     0.867                      0.935#                      1.124                     1.204                    1.107                     0.853                                                  0.931القيمة السوقية الى القيمة الدفترية (مرة)

                     0.153                     0.149                        0.135                     0.122                      0.104#                      0.139                     0.093                    0.160                     0.186                                                  0.203اجمالي الربح من العمليات الى المبيعات %
                     VALUE!#VALUE!0.024                     0.026                      #0.054                      0.050                     0.064                        0.097                     0.100#                                                  0.145صافي الربح قبل الفوائد والضريبة الى المبيعات %

                     0.076                     0.080                        0.042                     0.034                      0.046#                      0.016                     0.011                    0.086                     0.136                                                  0.145صافي الربح الى المبيعات  %
                     0.034                     0.036                        0.014                     0.010                      0.007#                      0.010                     0.009                    0.060                     0.058                                                  0.023العائد على مجموع الموجودات %
                     0.048                     0.050                        0.018                     0.013                      0.009#                      0.013                     0.012                    0.078                     0.076                                                  0.031العائد على حقوق المساهمين % 

                     0.282                     0.277                        0.251                     0.267                      0.268#                      0.261                     0.255                    0.238                     0.234                                                  0.235معدل المديونية %
                     0.718                     0.723                        0.749                     0.733                      0.732#                      0.739                     0.745                    0.762                     0.766                                                  0.765نسبة الملكية % 

                     DIV/0!#VALUE!#VALUE!1.758                     2.543                      #6.425                      6.000                     4.090                        5.992                     6.188#معدل تغطية الفوائد ( مرة ) 

                     0.450                     0.451                        0.332                     0.283                      0.144#                      0.611                     0.837                    0.695                     0.427                                                  0.161معدل دوران الموجودات ( مرة) 
                     0.640                     0.634                        0.460                     0.402                      0.227#                      0.940                     1.302                    1.103                     0.801                                                  0.284معدل دوران الموجودات الثابتة ( مرة ) 
                   15.746                     4.236                        2.233                     2.716                      1.181#                      4.935                     6.783                    4.428                     2.425                                                  1.053معدل دوران رأس المال العامل ( مرة) 

                     1.115                     1.660                        2.265                     1.573                      1.843#                      1.681                     1.816                    2.037                     2.170                                                  2.068نسبة التداول ( مرة ) 
                 460,499              1,701,607                 2,132,802              1,434,710               1,691,170               1,680,933              1,550,547             2,095,575              2,354,966                                           1,934,465رأس المال العامل  
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