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  التقریر السنوي
2009  



  الفهرس
  

ü أعضاء مجلس اإلدارة                
ü كلمة السید رئیس مجلس اإلدارة    
ü االداء المالي  
ü تقریر النشاط والمبیعات  
ü مشاریع الشركة الحالیة والمستقبلیة  
ü الشؤون االداریة  
ü مكاتب الشركة  
ü االنشطة االجتماعیة  
ü بیانات المساهمین  
ü مؤهالت اعضاء مجلس االدارة  

  
              : البیانات المالیة

   تقریر مدققي الحسابات •

  بیان أ – 2009كانون األول  31بیان المیزانیة العمومیة في  •
  بیان ب – 2009كانون  31بیان الدخل والخسائر المتراكمة للسنة المنتهیة في  •
      بیان ج – 2009كانون  31حقوق المساهمین للسنة المنتهیة في بیان التغیرات في  •
  بیان د – 2009كانون  31بیان التدفقات النقدیة للسنة المنتهیة في  •
  ایضاحات حول البیانات المالیة •



  31/12/2009أسماء أعضاء مجلس اإلدارة كما في 
  

  رئیس مجلس اإلدارة
  .لإلستثمار الصناعيممثل شركة فلسطین       نضال منیر سختیان/ السید

  
  نائب رئیس مجلس اإلدارة

  الصناعي ستثمارلإلممثل شركة فلسطین         سمیر حلیلة/ السید
  .)22/12/2009انتهت عضویته بتاریخ(                                                

  أعضاء مجلس اإلدارة
  .ممثل شركة فلسطین لإلستثمار الصناعي        أمجد حسون/ السید
  .ممثل شركة فلسطین لإلستثمار الصناعي        خلدون التلهوني/ السید
  .ممثل شركة فلسطین لإلستثمار الصناعي        یوسف برقاوي/ السید
  .ممثل شركة فلسطین لإلستثمار الصناعي        محمد حسونة/ السید
  .ممثل شركة فلسطین لإلستثمار العقاري        نضال أبو الوي/ السید
  .ممثل شركة الریف العقاري        سحاب شاهین/ ةالسید
  .ممثل شركة بیت جاال لصناعة األدویة        حمد المصري/ السید
  .ممثل شركة سختیان إخوان      عبد الحكیم الفقهاء/ السید
  .ممثل عن نفسه        رامي برهوش/ السید

  
  المنتدب المدیر العام

  .عبد الحكیم الفقهاء/السید
  

  الماليالمدیر 
  .عبد الرحیم خالد/السید

  
  مدققي الحسابات

  .آرنست ویونغ
  

  المستشار القانوني
  .مكتب المحامي هیثم الزعبي
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 م.ع.م فلسطین دواجن شركة في المساهمات واألخوات..  المساهمین اإلخوة
 
 أیدیكم بین لنطرح للشركة العادیة العامة الهیئة اجتماع في بكم أرحب شركتكم إدارة مجلس أعضاء سمإوب سميإب

  . القادم للعام المستقبلیة الشركة وخطط المنصرم العام خالل بذلت التي الجهود ثمار

 الشریف، القدس في وخصوصا  األراضي ومصادرة ستیطاناإل موضوع في واضحا إسرائیلیا والّ  ت 2009 مالعا شهد

 في انطالقة أي العام هذا یشهد فلم وعلیه الوطني، االقتصاد معطیات وعلى السیاسي المشهد على سلبا انعكس مما
  ....االستهالك مؤشرات أو الفرد دخل مستوى على سواء االقتصادیة المؤشرات

 العام منتصف في العالمیة المالیة األزمة اندالع مع بدأ والذي االقتصادي والركود التراجع مشهد طغى فقد عالمیا أما
 فان األزمة هذه وبفعل سنوات، تستمر وان بطیئا األزمة هذه من الخروج یكون أن المحللین توقعات وترجح ،2008
  .2009 العام منتصف منذ تدریجیا ارتفاعا شهدت وان نسبیا خفضةمن بقیت الحبوب ومنها األساسیة السلع أسعار

  

  - :الكرام واألخوة األخوات

 بالنسبة سواء لشركتكم بالنسبة الكبیرة االنجازات عام لثّ م العام هذا أن إال الذكر، سالفة السلبیة المعطیات رغم

  .الجدیدة والمشاریع للتوسعات بالنسبة أو لألرباح

% 84 بنسبة 2009 للعام الضریبة بعد الربح وصافي الربح مجمل من كل ارتفع فقد الشركة ربحیة بخصوص

 مع مقارنة  الضریبة بعد دینار ملیون 3.43 الربح مجمل بلغ حیث 2009 العام مع مقارنة التوالي على% 230و

 2009 للعام اردین ملیون 2.62 بلغ فقد الضریبة بعد الربح صافي أما ، 2008 للعام أردني دینار ملیون 1.87

  .2008 للعام دینار ألف 792 مع مقارنة

 أریحا – العوجا – منطقة في الحم دجاج أمهات مزارع بشراء 2009 العام من األخیر الربع خالل شركتكم قامت لقد

 في الدواجن مسلخ مشروع من األكبر الجزء أنجزنا كما ، تفریخ بیضة ملیون 16 إلى تصل سنویة إنتاجیة بطاقة
  .الحالي العام منتصف في المشروع هذا افتتاح وسیتم طولكرم – عنبتا – منطقة

  

  - :المساهمین واألخوات األخوة

 الممیزة النتائج هذه بان مطمئنین یجعلنا المتمیز لكادرها خبرات تراكم وعلى صلبة أرضیة على الیوم تقف شركتكم إن

        .القادمة للسنوات النمو في تستمر أن لها ومتوقع لها مخطط بل ومؤقتة، طارئة لیست

 وأرباحها الشركة مبیعات على إیجابا ستنعكس الدواجن ومسلخ األمهات مزارع في الذكر سالفة الشركة توسعات إن

  .2010 الحالي العام منتصف من ابتداء
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  - :الكرام واالخوه األخوات

 والخدمات السلع جودة االستثمارات،وفي نوعیة و حجم في سواء الهام االقتصادي القطاع هذا في الرواد ألننا

 تلبیة على الحرص كل نحرص نأو  وتجارنا لمزارعینا وتقدیرنا اعتزازنا في الرواد نبقى بأن أیضا نعدكم فإننا المنتجة،

  .توقعاتهم یفوق الخدمة من مستوى لهم نقدم نأو  بل ومتطلباتهم احتیاجاتهم

  

  - :الكرام واالخوه األخوات

 فإننا أیدیكم، بین اآلن نضعها التي النجاح قصة وعطائهم بجهودهم سطروا الذین هم الشركة وموظفي ركواد  نّ 

 في شركاء كنا مثلما أننا لهم ونؤكد والتأهیل للتدریب متقدمة وببرامج والمعنوي المادي التحفیز بخطة معهم ملتزمون
  .ونجاحات تطور من ودالجه هذه ثمار قطف في شركاء سنكون والتحدیات الصعاب مواجهة

  
  

  - :المحترمین واالخوه األخوات

 ، 2011 ،2010 العامین خالل سیتم فانه ،2009 العام خالل األكبر جزءها أنجزنا والتي التوسع لخطة استكماال
 5.5 إلى تصل إنتاجیة اقةطوب مربع متر ألف 42 تبلغ أبنیة بمساحة الالحم للدجاج مزارع سبعة بناء استكمال

  .الحي الدجاج من حاجته من% 40 ب الدواجن مسلخ تزوید نستطیع فإننا وبذلك سنویا یرط ملیون

 هذه نجازإوب القادمة، لألعوام التوسع خطط من المزید لدینا فان شركتكم أنجزتها التي الكبیرة التوسعات ورغم أخیرا
  .فلسطین في العامة المساهمة الشركات طلیعة في ستكون شركتكم نإف الخطط

   

یاكم نلتقي أن أملن ٕ   .القادمة لألعوام النجاحات من مزید مع وا
  
  

  السختیان منیر نضال

  .اإلدارة مجلس رئیس
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.والمؤشرات التشغیلیة في صعود %230ة بیرتفع بنس األرباح صافي  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  دینار القرب الف - 31/12/2008  القرب الف دینار -31/12/2009  
  المزارع  الفقاسة  المصنع  المزارع  الفقاسة  المصنع  البیــــــــــان

  1038  58  547  1424  968  1206  الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات
  

  

  

  

 في نهایة السنة المالیةبلغت اإلیرادات التشغیلیة للشركة 
دني منخفضة أر ملیون دینار  12.445ما قیمته  2009

 12.551حیث بلغت  السابقعن العام % 1ما نسبته 
نخفاض ویأتي هذا اإل,  2008للعام  أردني دینارملیون 
الحیوانیة بشكل أسعار البیع لألعالف نخفاض إلنتیجة 

المواد الخام خالل العام  تكلفة خاص نتیجة انخفاض
 .2008 ها للعامسعار أمقارنة مع  2009

 :داء الماليألا
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 :التشغیلیة یرادتاإل: اوال 

 : الضرائبو  الدخل قبل الفوائد:ثانیا 

ردني أملیون دینار  3.598لى إلیصل % 119بنسبة  اتستهالكالضرائب واإلو  الفوائدارتفع دخل الشركة التشغیلي قبل 
ناتج بشكل أساسي عن اإلرتفاع وهذا , 2008في العام  أردني ملیون دینار 1.643ن كان أبعد  2009للسنة المالیة 

وقد ساهمت  2008مقارنة مع التكالیف التشغیلیة للعام  2009خالل العام % 15.5انخفاض التكالیف التشغیلیة بنسبة 
  :رتفاع كما یلينتاجیة في هذا اإلجمیع المراكز اإل
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  دینار القرب الف - 31/12/2008  القرب الف دینار -31/12/2009  
  المزارع  الفقاسة  المصنع  المزارع  الفقاسة  المصنع  البیــــــــــان

  678  19  349  953  850  814  الربح التشغیلي

  

ملیون دینار  2.617رباح التشغیلیة للشركة األ بلغت
ملیون 1.046ن كان أبعد  2009ردني للسنة المالیة أ

، %150بنسبة ارتفاع  2008ردني للسنة المالیة أدینار 
رتفاع ناتج بشكل أساسي كما ذكرنا عن انخفاض وهذا اإل

یجابیة للرافعة ثار اإللى اآلإضافة إالتكالیف التشغیلیة 
  :التشغیلیة للشركة حسب الجدول التالي

   :التشغیلي الدخل : ثالثا
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  2009صافي دخل الشركة بعد الضرائب للعام ارتفع 
لى إلیصل  2008عنه للسنة المالیة % 230 بنسبة

مقارنة مع  2009ردني  للعام أملیون دینار  2.624
وهذا النمو ناتج ,  2008ردني للعام أف دینار أل 793

لى نمو صافي إضافة إساسا أعن نمو الدخل التشغیلي 
هذا وقد ارتفع نصیب السهم من , خرىیرادات األاإل
فلس  84ن كان أفلس بعد  270لى إرباح لیصل األ

  .2008نهایة العام 

 من ب السهمصافي الدخل ونصی: رابعا 
  :االرباح
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الشركة في نهایة العام  أصول جماليإارتفع 
بنسبة  2008عنه في نهایة العام  2009

صول الشركة أحیث بلغ مجموع % 45
ملیون دینار أردني في نهایة  23.237

ملیون  15.992مقارنة مع  2009العام
وهذا , 2008ردني نهایة العام أدینار 

ساسا عن ارتفاع موجودات أرتفاع ناتج اإل
% 40بما نسبته ر متداولة الشركة الغی

دجاج الحم في ات همأنتیجة شراء مزارع 
نفاقه على إلى ما تم إ إضافة ریحامنطقة أ

 كما ارتفعت أرصدة  ,مشروع مسلخ الدواجن

االصول وااللتزامات وحقوق : خامسا 
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ة المتوفر لدى البنوك ومستحقات الشركة لدى ضریبة القیمخصوصا النقد  2009صول الشركة المتداولة خالل العام أبعض 
ملیون  3.807ن كانت أردني بعد أملیون دینار  7.561لى إلتصل % 99ما التزامات الشركة فقد ارتفعت بنسبة أ. المضافة
التوسعیة لتصل جل لتمویل مشاریع الشركة رتفاع ناتج عن ارتفاع قروض طویلة األوهذا اإل, 2008ردني نهایة العام أدینار 

  .2008ردني نهایة العام ألف دینار أ 196ن كان أبعد أردني  ملیون دینار 3.833لى إ

  .2008مقارنة مع العام  2009في الوقت ذاته لم یطرأ تغیر یذكر على مطلوبات الشركة المتداولة خالل العام 
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ملیون دینار في نهایة   15.676لتصل إلى , ملیون دینار تقریبا  3.5وبمبلغ % 29ارتفعت حقوق المساهمین في الشركة بنسبة 
 2009وهذا اإلرتفاع ناتج أساسا عن أرباح الشركة للعام . 2008ملیون دینار نهایة العام  12.185مقارنة مع  2009العام 

  .31/12/2008غیر المسدده حتى ألف دینار تقریبا وتمثل قیمة األسهم  627إضافة الى زیادة رأس مال الشركة بقیمة 

دینار للسهم في نهایة العام ) 1.3(للسهم مقابل /دینار) 1.567( 2009أما القیمة الدفتریة للسهم فقد بلغت في نهایة العام 
  . %)20(بنسبة ارتفاع  2008

 

 حقوق المساهمین: 

  

ن كانت أبعد  2009خالل العام  أردني ملیون دینار 3لى إنشطة التشغیلیة لتصل ارتفعت التدفقات النقدیة للشركة من األ
  .2008ردني للعام أملیون دینار  1.518

) 6.232(ستثماریة قد انخفضت مصحوبة بزیادة التدفقات النقدیة الصادرة لتصبح نشطة اإلالتدفقات النقدیة من األ صافي
في التدفقات النقدیة الصادرة ناتج عن وهذه الزیادة , 2008ردني نهایة العام ألف دینار أ) 250(ن كانت أملیون دینار بعد 

  .أریحا في منطقة الالحمالدجاج  أمهات شراء مزارع إلى زیادة حجم المشاریع تحت التنفیذ اضافة

ن كانت أردني بعد أملیون دینار  3.842نشطة التمویلیة فقد ارتفعت بشكل واضح لتصبح التدفقات النقدیة من األصافي ما أ
الدجاج ت ة حجم القروض لغرض شراء مزارع أمهارتفاع ناتج عن زیادوه ا اإل, 2008هایة العام ردني نأدینار  ألف)869(

  .نشاء مسلخ الدواجنٕ  و الجدیدة الالحم 

ردني خالل ألف دینار أ 800یجابا على النقد المتوفر في نهایة السنة لیرتفع بما یقارب إومحصلة التدفقات النقدیة انعكست 
 .2008لف دینار نهایة العام أ 334 مقارنة مع 2009في نهایة العام  ملیون دینار 1.131لیصبح  2009العام 

 :التدفقات النقدیة 
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م.ع.شركة دواجن فلسطین م  

 

 

 

 

 

  
  
  
  

2006 2007 2008 2009
تطور صافي ربح الشركة قبل الضریبة 554  600  1,046  2,617  

554 600

1,046

2,617

0

450

900

1,350

1,800

2,250

2,700

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2006 2007 2008 2009
تطور مجمل ربح  الشركة  1,222  1,107  1,870  3,433  

1,222 1,107

1,870

3,433

  : الشركةتطور مجمل ربح 

  : )ألف دینار( التشغیلي ربح الصافي  نمو
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 رشكة دو جن فلس ني املسا ة الع مة احمل ودة

 املؤرشات املالیة  الرئ س یة  لرشكة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  

2005 2006 2007 2008 2009
نسبة مجمل الربح 11.07% 14.73% 15.27% 14.90% 27.66%
نسبة الربح التشغیلي  5.78% 4.88% 5.52% 7.50% 21.03%
نسبة صافي الربح  8.60% 1.55% 8.39% 7.07% 21.08%
العائد على االستثمار 5.36% 0.95% 3.77% 5.45% 11.80%
العائد على حقوق المساھمین  6.79% 1.29% 5.25% 7.12% 16.74%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%

2005 2006 2007 2008 2009
عدد أیام المخزون 54 63 108 65 76

)فترة التحصیل (عدد أیام الذمم المدینة  82 71 72 42 35
)فترة السداد( عدد أیام الذمم الدائنة  47 61 99 52 52

معدل دوران األصول  62.30% 60.99% 44.97% 77.16% 55.97%

0.00%
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30.00%
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70.00%
80.00%
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: مؤشرات  لربحية  

: الكفاءةمؤشرات   
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 رشكة دو جن فلس ني املسا ة الع مة احمل ودة

  لرشكةاملؤرشات املالیة  الرئ س یة 
  
  

  
  

  
  

  
  

2005 2006 2007 2008 2009
)السیولة( نسبة التداول  2.22 1.85 1.45 1.84 1.78

نسبة السیولة السریعة 1.51 1.30 0.85 1.61 1.51
ألف ( صافي رأس المال العامل 

)دینار 1,696 1,921 1,382 2,130 2,737

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

2005 2006 2007 2008 2009
نسبة القروض إلى حقوق المساھمین 12.84% 17.42% 18.61% 11.60% 30.19%
نسبة االلتزامات للغیر إلى حقوق 

المساھمین 26.76% 35.60% 40.30% 31.24% 48.23%

الدخل قبل الضرائب والفوائد  
بالدینار-واالستھالك  1,468 835 1,413 1,739 3,598

0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

  :مؤشرات  لسيولة

  : قتراضمؤش ات الر ع الم لي واإل
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 رشكة دو جن فلس ني املسا ة الع مة احمل ودة

 املؤرشات املالیة  الرئ س یة  لرشكة
  
 

 

  

2005 2006 2007 2008 2009
سعر االغالق للسھم 1.33 1.20 0.97 0.73 1.35

بالدینار-القیمة الدفتریة للسھم 1.00 1.07 1.23 1.33 1.57

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40
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1.80

:غالق والقیمة الدفتریة للسھم بالدینار سعر اإل  
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 2009مجمل ربح مراكز االنتاج للعام 

  مزارع االمھات مصنع االعالف الفقاسة صوامع الغالل  السنة

 1,247 1,107 980 0 توزیع مجمل الربح

 

 

 )ألف دینار(  2009توزیع  االصول الثابتة على مراكز االنتاج 
  
 مزارع االمھات مصنع االعالف الفقاسة صوامع الغالل السنة

 8,450 3,470 995 490 توزیع االستثمارات

 

الفقاسة
29%

عالفمصنع األ
33%

مھاتمزارع األ
38%

2009مجمل ربح مراكز االنتاج للعام 

صوامع الغالل
4%

الفقاسة
7%

مصنع االعالف
26%

مزارع االمھات
63%

)ألف دینار(  2009توزیع  األصول الثابتة على مراكز اإلنتاج 
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 رشكة دواجن فلسطني املسامهة العامة احملدودة

 بیا ت املبیعات
  
 
  

  
  

  

:  تطور مبیعات األعالف  

:یوم عمر الالحم الصوص مبیعات تطور  

2006 2007 2008 2009
طن/ الكمیة  27,202  20,577  28,431  31,075  

دینار أردني 5,559  5,555  5,294  6,269  
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2006 2007 2008 2009
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2006 2007 2008 2009
بیضة/ الكمیة 12,218  12,087  19,334  19,965  

دینار أردني 2,069,  2,208,  4,777,  3,324,  
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الفقاسة
29%

مصنع االعالف
33%

مزارع االمھات
38%

: التفریخ بیض مبیعات تطور  

:)ألف دینار( 2008توزیع المبیعات للعام   
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جل عند مر الذي یمكنها من الوفاء بالتزاماتها قصیرة األبسیولة نقدیة جیدة األ تحتفظ الشركة
لى ذلك فان الشركة تحتفظ غضافة إ, ها التشغیلیة طتشأناستحقاقها دون التأثیر على مجریات 

توفیر بقدرة الشركة على یجابا إر الذي یعكس مبعالقات ممیزة مع المؤسسات المالیة المحلیة األ
  .لیهاإمصادر تمویل عند الحاجة 

  

صوامع الغالل
4% الفقاسة

7%

مصنع االعالف
26%

مزارع االمھات
63%

  :سیولة الشركة

:2009 للعام االنتاج مراكز ربح مجمل  
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م.ع.شركة دواجن فلسطین م  

  

  

31/12/2009  البيان  31/12/2008  

 1.95 1.78 )السيولة( نسبة ال داول 

 1.05 1.03 نسبة ال يولة ال ريعة

  

  
جل المحافظة على المرونة المالیة أس مال متوازن نسبیا وذلك من تحافظ الشركة على هیكل رأ
  .مستقبلیة استثماریةالالزمة لمواجهة أي فرص 

31/12/2009  البيان  31/12/2008  

 %11.60 %30.19 نسبة القر ض إل  حق ق المس همين

 %31.24 %48.22 للغير إلى حقوق الم اهمين لتزاماتاالنسبة 

  

  

  

  

  

:هیكل رأس المال   

:2009 للعام االنتاج مراكز ربح مجمل  
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نتاجیة جدیدة على تعظیم ثروة إتعمل شركة دواجن فلسطین من خالل استثماراتها بمشاریع 
, مساهمیها عن طریق تشغیل أموالها في استثمارات جدیدة تحقق عوائد مجدیة  للمساهمین 

لى التكاملیة في الحلقة اإلنتاجیة لغرض تحقیق أعلى عائد ممكن بأقل إستثمارات وتهدف هذه اإل
  :ستثمارات بما یليإلوتتمثل هذه ا, التكالیف 

v  ریحاأ –ات في منطقة العوجا همأشراء مزارع. 
v طولكرم –نشاء مسلخ الدواجن في منطقة عنبتا إ. 
v  مسلخ الدواجن  نشاء مزارع الدجاج الالحم في منطقة طولكرم لغرض تزویدإالبدء في 

ز هذا المشروع خالل عامي ومن المتوقع انجا, من الدجاج الحي  هجزء من احتیاجاتب
 .2011و  2010

 

  

  :ستثماراتاإل
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31/12/2009  31/12/2008  البیــــــــــــــــــــــــــــــان 

 مجموع الموجودات المتداولة 4,658,565 6,247,249

غیر المتداولةمجموع الموجودات  11,333,837 16,990,186  

 مجموع الموجودات 15,992,402 23,237,435

 مجموع المطلوبات المتداولة 3,449,838 3,510,106

القروض - جلمجموع المطلوبات طویلة األ 357,490 4,050,882  

  مجموع المطلوبات 3,807,328 7,560,988

 مجموع حقوق المساھمین 12,185,074 15,676,447

 

  

 البیان 31/12/2008 31/12/2009

 إیرادات المتاجرة 12,551,497 12,445,619
   

)المصاریف التشغیلیة ( تكلفة البضاعة المباعة  10,681,924- 9,013,111-  

 مجمل الدخل 1,869,573 3,432,508

داریةالمصاریف اإل 822,985- 815,048-  

اخرى)  خسائر(رباح ا 53,580- 303,309  

 مصروف الفوائد 106,468- 69,600-

الضرائب صافي الدخل قبل 886,540 2,851,169   

%7.5ضریبة الدخل  93,890- 227,640-  

 صافي الدخل 792,650 2,623,529
  

  

 

  31/12/2009ملخص قائمة الدخل كما في 

  31/12/2009كما في  المیزانیة العمومیةملخص 
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 :الوضع التنافسي

إن تكاملیة اإلنتاج في الشركة عزز من وضعھا التنافسي المحلي وخصوصا بالنسبة لمنتجاتھا 
بشراء مزارع أمھات  2009والصوص الالحم حیث أنھا قامت خالل العام من بیض التفریخ 

مما أدى إلى زیادة الطاقة اإلنتاجیة من بیض التفریخ بنسبة ) في منطقة  أریحا ( دجاج الحم 
ھذه المزارع كانت قائمة ومنتجة وعلیھ فإن المزارع  تقریبا وخفض المنافسة حیث أن% 80

. من حاجة السوق المحلیة من بیض التفریخ% 70آلن تلبیة التي تمتلكھا الشركة تستطیع ا
من حاجة السوق المحلي بشكل % 35بالنسبة لمبیعات الشركة من الصوص الالحم فإنھا تغطي 

أخرى بشكل غیر مباشر من خالل مبیعات بیض التفریخ للمفرخات األخرى في % 35مباشر و 
 .السوق الفلسطینیة

ن األعالف فإنھا وكغیرھا من مصانع األعالف الفلسطینیة تعاني أما بالنسبة لمنتجات الشركة م
من المنافسة غیر المتكافئة مع مصانع األعالف اإلسرائیلیة حیث أن األخیرة ال تخضع ألي 
رقابة من الجانب الفلسطیني كما أنھا تتمتع بالوفورات الناتجة من حجم اإلنتاج الكبیر وبالتالي 

من حاجة السوق المحلیة % 15عالف الفلسطینیة ال تغطي إال فإن مجموع مبیعات مصانع األ
  .من األعالف

فإن تدفق المنتجات اإلسرائیلیة إلى  –وكغیره من القطاعات اإلنتاجیة الفلسطینیة  –بشكل عام 
السوق الفلسطینیة وبدون رقابة من الجانب الفلسطیني یشكل التھدید األكبر للقدرة التنافسیة 

  .الفلسطینیة للشركات اإلنتاجیة
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مساحة االرض  الموقع تصنیف المزرعة اسم المزرعة #
 )بیض تفریخ(الطاقة االنتاجیة  )أم(الطاقة االستیعابیة  تاریخ االنشاء 2م

 سنویا 5,500,000 35,000 1998 25,000 قریة دیر غزالة  -محافظة جنین  مزرعة انتاج 1مزرعة دیر غزالة  1

 سنویا 5,500,000 35,000 1998 93,000 قریة رابا -محافظة جنین  مزرعة انتاج مزرعة رابا 2

 سنویا 5,500,000 35,000 1999 56,000 قریة جلبون -محافظة جنین  مزرعة انتاج مزرعة جلبون 3

 سنویا 5,500,000 35,000 2006 41,000 قریة صیر -محافظة جنین  مزرعة انتاج 2مزرعة صیر  4

 <------------> 35,000 1999 23,500 قریة دیر غزالة  -محافظة جنین  مزرعة تربیة 2مزرعة دیر غزالة  5

 <----------> 35,000 2005 40,000 قریة صیر -محافظة جنین  مزرعة تربیة مزرعة صیر واحد  6

 لكل دورة 5,500,000 35,000 1999 28,000 قریة العوجا -محافظة اریحا  مزرعة تربیة وانتاج 1مزرعة عوجا  7

 لكل دورة 5,500,000 35,000 1999 28,000 قریة العوجا -محافظة اریحا  مزرعة تربیة وانتاج 2مزرعة عوجا  8

 لكل دورة 5,500,000 35,000 1999 32,000 قریة العوجا -محافظة اریحا  تربیة وانتاجمزرعة  3مزرعة عوجا  9

 لكل دورة 8,500,000 46,000 2006 42,000 قریة العوجا -محافظة اریحا  مزرعة تربیة وانتاج 4مزرعة عوجا  10

 361,000 408,500 المجموع

  : مشاریع الشركة الحالیة

 : حمالال الدجاج أمھات مزارع: اوال
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 : الالحم الدجاج أمھات مزارع  
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م.ع.شركة دواجن فلسطین م  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

قریة  –محافظة طولكرم   :الموقع 
  كفرصور

  2م 10,400  :رضمساحة األ

  2000  :نشاء تاریخ اإل

  ملیون بیضة تفریخ سنویا 16  :ستیعابیةالطاقة اإل

ملیون صوص الحم  12.4  :نتاجیةاإلالطاقة 
  سنویا

قریة  –محافظة طولكرم   :موقع 
  كفرصور

  2م 10,129  :رضمساحة األ

  1998  :نشاء تاریخ اإل

  كافة الخلطات العلفیة  :المنتج
  طن شھریا  6,000  :نتاجیةالطاقة اإل

قریة  –محافظة طولكرم   :الموقع 
  كفرصور

  2000  : اإلنشاء تاریخ

  طن  26,000  : الطاقة التخزینیة

: الفقاسة: ثانیا   

: الغاللصوامع : رابعا   

: مصنع ال: ثالثا   

: مشاریع الشركة الحالیة  
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 3000متطور للدواجن بطاقة انتاجیة ابتدائیة  آليبانشاء مسلخ  2009بدات الشركة خالل العام 
ملیون  7طیر بالساعة بتكلفة تقدیریة  لھذا المشروع  6000ساعة سیتم زیادتھا الى / طیر 

دوالر ویشمل  اضافة الى مسلخ الدواجن وحدة خاصة لمعالجة المخلفات ومحطة لتنقیة المیاه 
  . 2010 منتصف العامومن المتوقع  ان یبدأ االنتاج التجاري للمشروع في 

  :اقسام المشروع 
  

 

 

 

 

 

  :مسلخ الدواجن 
  عنبتا  –محافظة طولكرم   :الموقع 

  2م 16000  مساحة االرض
  2م 3000  : مساحة البناء

  2009  :تاریخ االنشاء 
عدد الموظفین 

  موظف 80  المتوقع

  الطاقة االنتاجیة
ساعة قابل / طیر  3000

/ طیر  6000للزیادة الى 
  ساعة

  )عزیزا(دجاج طازج  ومجمد   :المنتج 
 ملیون دوالر 5  :   قیمة االستثمار

  :وحدة معالجة المیاه 

  ساعة/ كوب میاه  100  الطاقة االستیعابیة 

: 2009/ :31/12مشاریع الشركة تحت التنفیذ كما في   

: مشروع مسلخ الدواجن  

لمشروع المسلخ صور افتراضیة  

  :وحدة معالجة المخلفات 

  یوم/ طن  15  الطاقة االستیعابیة

  :المنتج 
زیت و مسحوق 
اللحم كمدخالت 

  لالعالف
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ملیون دوالر امریكي حیث  7بدء العمل بشراء اراضي لمشروع مزارع الالحم وبتكلفة تقدیریة 
تصمیم ملیون طیر الحم وسیتم  5مزارع لالحم بطاقه انتاجیة سنویة  7یحتوي المشروع على 

وتجهیز هذه المزارع وفق احدث االنظمة العالمیة في هذا المجال ومن المتوقع انجاز المزرعة 
  .2010االولى خالل الربع الثاني من العام 

  

 30ساعة الى / طن  12بدء العمل على عمل الدراسات الخاصة بتوسعة مصنع االعالف من 
  .ساعة/طن 

  

بدء العمل على استدراج عروض االسعار لبناء مختبرین متخصصین في مجال االعالف 
وامراض الدواجن حیث من المتوقع انجاز هذین المختبرین في بدایة الربع الثالث من العام 

2010.  

 

 

: 2011 - 2010المستقبلیة للعام مشاریع الشركة   

:مزارع الآلحم مشروع   

:توسعة مصنع األعالف  

:مختبرات للدواجن واألعالفإنشأء   
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تقع مكاتب الشركة الرئیسیة  في قریة كفر صور 
.محافظة طولكرم  

 

 

 

بلغ مجموع العاملین في شركة دواجن فلسطین 
ً في  96موظف مقابل  143عدد  31/12/2009بتاریخ  ، موزعین  31/12/2008 موظفا

:التالي حسب مؤھالتھم العلمیة على النحو   

 2008 2009 المؤهل العلمي

 1 1 دكتوراه

 1 2 ماجستیر

 26 53 بكالوریوس

 7 10 دبلوم

 9 15 ثانویة عامه

 52 62 اقل من توجیهي

 96 143 المجموع
 

 

 # االسم الوظیفة

المدیر االداري/ مساعد المدیر العام  ایمن فتح هللا القدح:/ السید    1 
عبد الرحیم خالد:/ السید  المدیر المالي  2 

عزمي خلف:/ السید  مدیر المبیعات والتسویق  3 
عمار اسعد:/ السید  مدیر مزارع األمھات  4 

 5 السید محمد غزال مدیر الفقاسة
محمد حطاب :/السید  مدیر مصنع األعالف  6 
سلیمان جمعة: / السید  رئیس قسم الصیانة  7 

لؤي زعرور:/ السید  رئیس قسم المشتریات  8 
 

 مكاتب الشركة

الموظفین 

مدراء الدوائر 
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قامت الشركة برعایة  وتنفیذ مجموعة كبیرة من االنشطة االجتماعیة  2009خالل العام 
  :ھذه االنشطة والدورات التدریبة والدورات التدربیة لزبائنھا وفیما یلي مخلص لبعض 

ý دعم مجموعة من االندیة الریاضیة المحلیة في محافظة طولكرم. 

ý  عقد مجموعة من الدورات التدریبیة وورشات العمل للمزارعین واألطباء البیطریین

 .بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنیة ووزارة الزراعة

ý التعاون مع جامعة النجاح الوطنیةرعایة األیام العلمیة الخاصة بصناعة الدواجن ب. 

ý عقد مجموعة من ورشات العمل ألصحاب المفرخات في الضفة الغربیة. 

ý  رعایة تكریم الطلبة المتفوقین في الثانویة العامة لمجموعة من المدارس في محافظة

 .طولكرم

ý رعایة مجموعة من المخیمات الصیفیة في محافظة طولكرم والخلیل. 

ý بیة في منطقة الكفریات محافظة طولكرمدعم فرق الدبكة الشع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:االجتماعیة  النشاطات  
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  .31/12/2008مساھم كما في  285، مقابل  31/12/2009مساھما  كما في  226بلغ عدد مساھمي الشركة 
  

  :كما یلي  2009خالل العام وكان حجم التداول على اسھم الشركة في سوق فلسطین لالوراق المالیة 
  

ü  264,303                                             عدد االسھم المتداولة     

ü  342,233             قیمة االسھم المتداولة   

ü 289                عدد العقود المنفذة 

ü  30/12/2008سعر اغالق                                 JD  0.71 

ü  اغالقأعلى سعر                                 JD  1.35   

ü أدنى سعر اغالق                                                       JD  0.68  

ü 2.62                                                     معدل دوران السھم%         

  
  
  
  

ý  على االقل من یتم توجیھ دعوة لحضور اجتماع الھیئة العامة السنویة لكافة المساھمین قبل اسبوعین

 .تاریخ انعقاد االجتماع

ý من انعقاد  ینیتم نشر اعالن دعوة انعقاد الھیئة العامة في الصحف المحلیة وذلك وذلك قبل اسبوع
 .االجتماع

 
ý  في المركز الرئیسي للشركة یتم وضع التقریر السنوي لدى قسم المساھمین. 

  
  

  :شكل وألیة ایصال المعلومات للمساھمین 
 

  : المساھمین
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ات ئعلما بان مساھمي الشركة موزعین حسب ف

  :االسھم التي یملكوھا على النحو التالي 
  2اكبر 

  

 نسبة مساھمتھم عدد االسھم عدد المساھمین فئة المساھمة

 %0.002 175  4 سھم فاقل 100

 %0.298 29,781 95 سھم 500وحتى  101

 %0.608 60,846  66 سھم 1000وحتى  501

 %0.851 85,122 33 سھم 5000وحتى  1001

 %0.561 56,088 7 سھم 10000وحتى  5001

 %5.028 502,817 15 سھم 50000وحتى  10001

 %3.300 330,000 4 سھم 100000وحتى  50001

 %89.352 8,935,171 2 سھم فأكثر 100001

 %100.00 10,000,000 226 المجموع

 المساھمة من رأسمال%  عدد االسھم المساھم #
  %80.11 8,010,900.00 شركة فلسطین لالستثمار الصناعي 1
 %9.24 924,271.00 شركة فلسطین للتنمیة واالستثمار المحدودة 2
  %1 100,000 عادل سعید ابراھیم القاسم 3
 %1 100,000 صبیح طاھر درویش  مصري 4
 %0.7  70,000 رامي محمد حسن برھوش 5
 %0.6 60,000 شركة الریف العقاریھ 6
 %0.5 50,000 شركة بیت جاال لصناعة االدویة 7
 %0.5 50,000 شركة سختیان اخوان 8
 %0.5 50,000 م.خ.واالستثمار م شركة فلسطین للتنمیة. 9

 %0.5 50,000 شركة فلسطین للتجارة العامة 10
 %0.5 50,000 االساسیةشركة فلسطین للمواد الكیماویة  11
 %0.5 50,000 شركة فلسطین للتغلیف والتعلیب 12
 %0.5 50,000 شركة فلسطین لنقل التكنولوجیا 13
 %0.3 30,000 شركة السبع للمواد الزراعیة 14
 %0.3 30,000 شركة فلسطین لالستثمار العقاري 15

:مساھم  15اكبر   
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عدد االسھم  الجنسیة ممثال عن  اسم عضو مجلس االدارة  #
 التمثیل

عدد االسھم المملوكة لھ 
 شخصیا

ً عن شركة فلسطین لالستثمار الصناعي/ رئیس مجلس اإلدارة السید نضال منیر رضا سختیان 1  فلسطیني .ممثال

8,010,900 

3,000 

ً عن شركة فلسطین لالستثمار الصناعي/ رئیس مجلس اإلدارة نائب  السید سمیر عثمان محمود حلیلة 2  0 فلسطیني ممثال

ً عن شركة فلسطین لالستثمار الصناعي/ عضو مجلس اإلدارة   السید امجد یوسف محمود حسون 3  0 فلسطیني ممثال

ً عن شركة فلسطین لالستثمار الصناعي/ عضو مجلس اإلدارة خلیل التلھوني ) محمد یاسین(السید خلدون  4  0 فلسطیني ممثال

ً عن شركة فلسطین لالستثمار الصناعي/ عضو مجلس اإلدارة السید یوسف قاسم احمد برقاوي 5  0 فلسطیني ممثال

ً عن شركة فلسطین لالستثمار الصناعي/ اإلدارةعضو مجلس  السید محمد عبد هللا محمد حسونة 6  4,930 فلسطیني ممثال

ً عن شركة الریف العقاریھ / عضو مجلس اإلدارة  السید اسماعیل حسن عبد هللا دعیق 7  0 60,000 فلسطیني .ممثال

 70,000 70,000 اردني  ممثال عن نفسھ السید رامي محمد حسین برھوش 8

ً عن شركة فلسطین لالستثمار العقاري/ عضو مجلس اإلدارة أبو الويالسید نضال محمد سعید  9  0 30,000 فلسطیني .ممثال

ً عن شركة بیت جاال لصناعة األدویة / عضو مجلس اإلدارة السید حمد جمال اسعد المصري 10  0 50,000 فلسطیني .ممثال

 15,268 50,000 فلسطیني .عن شركة سختیان اخوان مثالً / عضو مجلس اإلدارة السید عبد الحكیم  حسن قاسم الفقھاء 11

 93,198 8,270,900 المجموع 

  : األولىمن الدرجة  وأقاربھم اإلدارةمجلس  ألعضاء األسھمعدد 
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 الخبرات العملیة والعلمیة العضویة اإلسم

نضال منیر سختیان/ السید رئیس مجلس اإلدارة ممثل شركة  
 فلسطین لإلستثمار الصناعي

.رجل أعمال بارز*   

.ادارة مجموعة شركات سختیان العالمیةرئیس مجلس *   

عضو مؤسس وعضو مجلس ادارة شركة فلسطین للتنمیة * 
).بادیكو(واإلستثمار   

.عضو مؤسس شركة اإلتصاالت الفلسطینیة*   

سمیر عثمان محمود حلیلة/ السید عضو مجلس اإلدارة ممثل شركة  
 فلسطین لإلستثمار الصناعي

للتنمیة واإلستثمار الرئیس التنفیذي لشركة فلسطین * 
).بادیكو فلسطین(  

، رئیس مجلس ادارة بال *  أمین عام مجلس الوزراء سابقًا
.ترید سابقاً   

یمثل شركة فلسطین للتنمیة واإلستثمار في العدید من * 
- تل، بریكو-بال(مجالس ادارات الشركات التابعة والحلیفة 

.........).سیاحیة  

سحاب شاهین/ ةالسید عضو مجلس اإلدارة ممثل ممثل شركة  
 الریف العقاري 

.دبلوم علوم سیاسیة وعالقات دولیة*   

.نائب رئیس مجلس االدارة لجمعیة االغاثة الزراعیة*   

.عضو المجلس االعلى لالمومة والطفولة*   

.عضو المجلس االدارة لالتحاد المرأة الفلسطینیة*   

.ناشطة في المجال السیاسي واالجتماعي*   

حمد جمال أسعد المصري/ السید عضو مجلس اإلدارة ممثل شركة بیت  
 جاال لصناعة األدویة

.مدیر عام شركة سختیان اخوان*   

نائب رئیس مجلس اإلدارة لشركة بیت جاال لصناعة * 
.األدویة  

: اإلدارةمجلس  أعضاءنبذة تعریفیة عن   
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رامي محمد حسین برهوش/ السید من الجامعات  درجة البكالوریس في ادارة األعمال*  عضو مجلس اإلدارة ممثل نفسه 
.األمریكیة  

.رجل أعمال وعضو هیئة مدیرین للشركة الدولیة للدواجن*   

أمجد یوسف محمود حسون/ السید عضو مجلس اإلدارة ممثل شركة  
 فلسطین لإلستثمار الصناعي

.درجة البكالوریس في المحاسبة من جامعة بیر زیت*   

رئیس اإلدارة المالیة، لشركة فلسطین للتنمیة واإلستثمار * 
.بادیكو –  

یمثل شركة بادیكو في مجالس ادارات العدید من الشركات * 
.التابعة والحلیفة لبادیكو  

برقاوي قاسم احمد یوسف/ السید عضو مجلس اإلدارة ممثل شركة  
 فلسطین لإلستثمار الصناعي

.تاجر ورجل أعمال*   

    الریاض بنك ،ًا في وزارة المعارف السعودیةعمل سابق* 
.ومصفاة البترول األردنیة  

الفقهاء حسن عبد الحكیم/ السید عضو مجلس اإلدارة ممثل شركة  
 سختیان اخوان

"المدیر العام المنتدب"  

درجة الماجستیر في اإلدارة والمحاسبة من الجامعة * 
.األردنیة  

.فلسطین –مدیر مالي لمجموعة شركات سختیان *   

.مدیر عام شركة فلسطین لإلستثمار الصناعي*   

.رئیس مجلس إدارة الشركة الوطنیة لصناعة الكرتون *   

.عضو مجلس ادارة شركة مطاحن القمح الذهبي *   

.عضو جمعیة رجال األعمال الفلسطینیة*   

حسونه عبد اهللا محمد/ الدكتور عضو مجلس اإلدارة ممثل شركة  
الصناعيفلسطین لإلستثمار   

درجة البكالوریس في الطب البیطري من الجامعات * 
.المصریة  

.مدیر عام الخدمات الطبیة البیطریة سابقاً *   

.جامعة النجاح الوطنیة –محاضر غیر متفرغ *   
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أبو الوي محمد سعید نضال/ السید عضو مجلس اإلدارة ممثل شركة  
 فلسطین لإلستثمار العقاري

.في الهندسة المدنیة البكالوریوسدرجة *   

.مدیر عام شركة فلسطین لإلستثمار العقاري*   

التلهونيخلیل  خلدون / السید عضو مجلس اإلدارة ممثل شركة  
 فلسطین لإلستثمار الصناعي

.جامعة لندن/ مهندس مدني *   

مصانع  –مطاحن الزرقاء (مدیر عام شركات أردنیة * 
).النجمة للحبوب –األعالف الحدیثة   

 

 أتعاب مجلس اإلدارة

.منذ تأسیس الشركة   اإلدارةلم یتم دفع أي أتعاب أو مكافئات ألعضاء مجلس   

 انعقاد الهیئة العامة

.2010من المتوقع ان یتم انعقاد الهیئة العامة للشركة خالل النصف الثاني من شهر نیسان   

 

 فروقات البیانات المالیة في االفصاح االولي عنها في االفصاح النهائي.

ان الفروقات المالیة ما بین االفصاح االولي والنهائي ناتجة عن إعادة تصنیف لبعض الحسابات 
.علما بان هذه التصنیفات لم تؤثر على ارباح الشركة أو مجموع موجوداتها, فقط       

 















 

 

٦  

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
  المالية يضاحات حول القوائمإ

  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١

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

 .)٥٦٣٢٠١١٠٢(وسجلت لدى مراقب الشركات في فلسطين تحت رقم ، ١٩٩٧ساهمة عامة محدودة خالل عام م
  .للسهم الواحد واحد بقيمة اسمية دينار أردنيسهم  ١٠,٠٠٠,٠٠٠رأس مال الشركة المصرح به  يبلغ

  

والحبوب  البيض والعلف وبيع إنتاجوأعالف ومزارع دجاج  مصانعإنشاء وإقامة يتركز نشاط الشركة الرئيسي في 
  .األخرى

  

الصناعي المساهمة العامة المحدودة، ويتم توحيد القوائم المالية  تعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين لإلستثمار
   .للشركة مع القوائم المالية الموحدة لشركة فلسطين لإلستثمار الصناعي

  

  .٢٠١٠آذار  ٣الشركة في إدارة مجلس  من قبل ٢٠٠٩كانون األول  ٣١للشركة كما في القوائم المالية إقرار تم 

   الماليةسس إعداد القوائم أ  ١.٢
  .الدولية التقارير الماليةوفقاً لمعايير  المالية تم إعداد القوائم

  .تم إعداد القوائم المالية بالدينار األردني
والتي تظهر  لموجودات المالية المتوفرة للبيعاقياس  باستثناءالمالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية  القوائم تم إعداد

  .في تاريخ القوائم المالية بالقيمة العادلة

  التغيرات في السياسات المحاسبية   ٢.٢
معايير بعض مطابقة لتلك التي تم استخدامها في السنة السابقة بإستثناء قيام الشركة بتطبيق  إن السياسات المحاسبية

لم ينتج عن  .الصادرة حديثاًالمالية الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير التقارير المالية الدولية  التقارير
  .تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت أي أثر على المركز أو األداء المالي للشركة

  
  ) المراجع( األدوات المالية – ٧معيار التقارير المالية الدولية رقم 

  * )المراجع(عرض القوائم المالية  - ١معيار المحاسبة الدولي رقم 
  )المراجع(مصاريف التمويل  – ٢٣قم معيار المحاسبة الدولي ر

  

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير والتفسيرات التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول و لم يتم تطبيقها 
  :بعد من قبل الشركة

 

   األدوات المالية – ٩معيار التقارير المالية الدولية رقم 
   )المراجع(اإلفصاح عن الجهات ذات العالقة  – ٢٤معيار المحاسبة الدولي رقم 

  الملكية من خالل أدواتالمطلوبات المالية  سداد: ١٩التفسير رقم 
يتطلب هذا المعيار المراجع عرض  :)المراجع(عرض القوائم المالية  – ١معيار المحاسبة الدولي رقم   *

م بصفتهم مالكي المنشأة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية والناجمة عن المعامالت مع حملة األسه
بالنسبة للتغيرات األخرى في حقوق الملكية فيتم عرضها بشكل منفصل في و ،التغيرات في حقوق الملكية

  .قائمة الدخل الشامل
 

  



 

 

٧  

  لسياسات المحاسبيةاهم ملخص أل  ٣.٢
  األسس والتقديرات 

تؤثر فتراضات محاسبية االدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وإن إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية 
قائمة على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات وعرض االلتزامات المحتملة كما في تاريخ 

وقد يستدعي  ، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديراتواالفتراضات نظراً الستخدام هذه التقديرات .المركز المالي
  .القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات في المستقبل تعديلذلك 

  

  :فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة
  

  مخزونالتدني قيمة 
بناء على الخبرات  ماليقائمة مركز المتوقع تحقيقها في تاريخ كل  مخزونالتقوم إدارة الشركة بتقدير صافي قيمة 

  .، إن لزم األمرمخزونلل، ويتم تخفيض القيمة الدفترية السابقة
  

 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  .هاهذه الديون لن يتم تحصيل
  .المشكوك في تحصيلها

  

   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 الملكية  المخاطر الهامة ومنافع عند انتقال المبيعاتتتحقق إيرادات 

 .اإليرادات بموثوقية

  تحقق المصاريف
  .وفقاً لمبدأ اإلستحقاقعند حدوثها يتم تحقق المصاريف 

  يلومصاريف التم
مصاريف تمويل المشاريع التي يستغرق إنشاءها فترة زمنية طويلة نسبياً ويتم تحميلها على حساب  يتم رسملة

تستمر فترة رسملة مصاريف التمويل حتى االنتهاء من تنفيذ المشروع وبعد ذلك تُحمل على  .المشاريع تحت التنفيذ
  .قها وفقاً لمبدأ اإلستحقاقيتم قيد مصاريف التمويل األخرى في قائمة الدخل عند تحق قائمة الدخل

  ضريبة الدخل
) ١٢(باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقاً لقانون ضريبة الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رقم  الشركةتقوم 

، كضرائب مؤجلة، نتيجة لذلك قائمة المركز الماليوالذي يقتضي االعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة، كما بتاريخ 
 ارتأت إدارة الشركة عدم تسجيل هذه الضرائب المؤجلة ،وبات ضريبية مؤجلةدات أو مطلقد يترتب قيد موجو

  .بسبب عدم التيقن من إمكانية االستفادة من هذه المنافع خالل فترة زمنية محددة
قد يختلف  .للشركةيمثل مصروف ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي تم احتسابها بناء على الربح الضريبي 

ح الضريبي عن الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل الرب
يمكن / المصاريف قد تكون خاضعة/ إن مثل هذه اإليرادات .أو مصاريف ال يمكن تنزيلها من ضريبة الدخل

 .تنزيلها في السنوات الالحقة
   



 

 

٨  

  

  عقارات وآالت ومعدات 
اإلستهالك المتراكم وأي خسائر تدني متراكمة في القيمة بعد تنزيل  بالكلفةالعقارات 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    معدات وآالت

  ٧-٤    أثاث وأجهزة مكتبية
  ٧    سيارات

  ٤    أجهزة وبرامج الحاسب اآللي
  

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

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

  
 دال مكونات العقارات واآلالت والمعدات التي يتم التعامل معها بشكليتم إحتساب ورسملة التكاليف المتكبدة إلستب

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

   .الدخل

 مشروع قيد اإلنشاء
والمواد المباشرة  اإلنشاءو تشمل تكاليف التصاميم ، والتيمسلخ الدواجن ا البند كافة تكاليف إنشاء مشروعيمثل هذ

  .اإلشراف ومصاريف الفوائد المتعلقة بالمشروعو
  

يتم إجراء دراسة التدني في القيمة الدفترية للمشروع قيد اإلنشاء عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية إسترداد 
في حال وجود مثل هذه األدلة، يتم تخفيض القيمة الدفترية للمشروع للقيمة المتوقع  .القيمة الدفترية لهذا المشروع

  .إستردادها

  متوفرة للبيع موجودات مالية 
يتم قيد عمليات البيع والشراء  .مضافاً إليها مصاريف االقتناءيد الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة يتم ق

 فاًللموجودات المالية المتوفرة للبيع في تاريخ الصفقة وهو التاريخ الذي تصبح به الشركة، أو تتوقف عن كونها طر
  .للشروط التعاقدية لهذه األدوات المالية

إال في حال عدم التمكن من قياس القيمة  ،في تاريخ القوائم المالية بالقيمة العادلة الموجودات المالية د تقييميعا 
 وفي .قائمة الدخل الشاملالقيمة العادلة في يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في  .العادلة بموثوقية

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

    .تحديد قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليها م إمكانيةعند عدكلفة بيع باليتم إدراج الموجودات المالية المتوفرة لل
   



 

 

٩  

  لقيمة العادلة لألدوات الماليةا
مالية نشطة تمثل القيمة العادلة لالدوات المالية التي لها أسعار  أسواقالمالية في  قوائمأسعار اإلغالق بتاريخ ال إن

  .سوقية
  

بناء على التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام نفس أسعار يتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للفائدة 
  .الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر

  

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات غير المدرجة في أسواق مالية بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمارات مماثلة 
   .المخصومةأو وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة 

  تدني وعدم قابلية تحصيل الموجودات المالية
إذا  .لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجود مالي محدد نهاية كل سنة ماليةتقييم في  إجراءيتم 

على في القيمة الدفترية يتم تحديد التدني  .قائمة الدخل فيتدني  خسائروجد مثل هذا الدليل، فإنه يتم إثبات أي 
  : النحو التالي

تدني  خسائرأي  تنزيلكلفة والقيمة العادلة، بعد فرق بين البالقيمة العادلة، يمثل التدني ال الظاهرةللموجودات  –
  .قائمة الدخل فيمعترف بها سابقاً 

الحالية للتدفقات النقدية المخصومة  الدفترية والقيمةكلفة، يمثل التدني الفرق بين القيمة بال الظاهرةللموجودات  –
 .ائد موجودات مالية مماثلةوبسعر السوق الحالي على ع

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

  الموجودات الحية 
س الموجودات الحية، في تاريخ الحصاد بقيمتها العادلة بعد تنزيل مصاريف البيع المتوقعة، ويتم قيد أية يتم قيا

وفي الحاالت التي ال  .أرباح أو خسائر ناجمة عن التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل في فترة حدوث التغير
قياس القيمة العادلة للموجودات الحية بموضوعية فإنه يتم قياسها بالكلفة بعد تنزيل أي خسارة ناتجة عن  يمكن بها

  .التدني في قيمتها
  

تظهر الموجودات الحية الناضجة وغير الناضجة بالكلفة بعد تنزيل أية خسارة ناتجة عن التدني في القيمة الدفترية 
  .كافيةبموضوعية  ها العادلةقيمتوذلك بسبب عدم القدرة على قياس 

   مخزونلا
ر ناتجة عن التدني في القيمة الدفترية وذلك بسبب عدم القدرة ئالزراعية بالكلفة بعد تنزيل أي خسا المنتجاتتظهر 

   .العادلة بموثوقية كافية قيمتهاعلى قياس 
أو القيمة المتوقع تحقيقها ، المرجح متوسطالطريقة 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 تقدير  .المشكوك في تحصيلها للذممأي مخصص  بعد تنزيليتم قيد الذمم المدينة حسب المبلغ األصلي للفاتورة 

الذمم المشكوك في شطب يتم  .محتملغير الذمم المشكوك في تحصيلها عندما يصبح تحصيل هذه الذمم مخصص 
 .عدم وجود إمكانية لتحصيلهاتحصيلها عند 

   النقد والنقد المعادل
ودائع قصيرة و لغرض قائمة التدفقات النقدية، يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

  .األجل تستحق خالل فترة ثالثة شهور أو أقل
   



 

 

١٠  

  مخصص تعويض نهاية الخدمة 
   .يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة الموظفين وفقاً لقانون العمل ساري المفعول في فلسطين

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

  .المطالبة بها من قبل المورد

  مخصصات
كلفة  وعندما تكون ناتج عن حدث سابق) قانوني أو متوقع(يتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام 

  .ويمكن قياسها بموثوقية تسوية اإللتزام محتملة

  لعمالت األجنبيةا
الشيقل غير المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى  تحويليتم  .الشيقل اإلسرائيلي عملة األساس للشركة يمثل

 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  التحويلتظهر فروقات  .القوائم الماليةوفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ  اإلسرائيلي
   .الدخلقائمة 

  

الدينار األردني، تم تحويل بنود الموجودات والمطلوبات من عملة الشيقل ألغراض إعداد القوائم المالية بعملة 
وتم تحويل بنود حقوق  القوائم الماليةوفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ اإلسرائيلي إلى عملة الدينار األردني 

معدل  باستخدام الدخل الشاملوقائمة  تحويل بنود قائمة الدخل تم كما ،الملكية بإستخدام أسعار الصرف التاريخية
   .حقوق الملكية ضمنفي بند مستقل  جنبيةاألعمالت الفروقات ترجمة تظهر  .أسعار الصرف خالل السنة

  الربح لكل سهم 
للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة  ةاألساسي الحصةيتم إحتساب 

   .على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام
  

 تنزيلبعد (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 ) م الممتازة القابلة للتحويلالفوائد المتعلقة باألسه
العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم  األسهمالمعدل المرجح لعدد 

   .عادية



 

 

١١  

  عقارات وآالت ومعدات .٣

    آالت معدات و    إنشاءات ومباني    أراضي  
 وأجهزةأثاث 

    سيارات    مكتبية
برامج أجهزة 

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

  ١٥,٣٦٤,٥٦٨    ٥٦,٣٥٧   ٣٦٦,٦٧٩   ١٧٧,١٩٣   ٥,٥٦٨,٢٨١   ٧,٢٦٦,١١٤   ١,٩٢٩,٩٤٤  ٢٠٠٩كانون الثاني أول في كما 
  ٣,٤٥٦,٥٠٩    -   ٩١,٧٢٨   ٨,٠٢٦   ٥٥٧,٦٠٥   ٢,٣١٩,٨٣٣   ٤٧٩,٣١٧  تإضافا

  )٨٨,٢٢٠(    -    -   -   )٨٨,٢٢٠(    -    -  بعاداتاست
  ١٢٥,٨٣٩    ٤٦٢    ٣,٠٠٣   ١,٤٥٠   ٤٥,٦٠٥    ٥٩,٥١٢    ١٥,٨٠٧  فروقات عملة

  ١٨,٨٥٨,٦٩٦    ٥٦,٨١٩   ٤٦١,٤١٠   ١٨٦,٦٦٩   ٦,٠٨٣,٢٧١   ٩,٦٤٥,٤٥٩   ٢,٤٢٥,٠٦٨  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في 
                            اإلستهالك المتراكم

  ٤,٢٨٨,١٢١    ٣٤,١١٨   ٢٢٣,٤٨٠   ١٣٥,٥٥٤   ١,٩١٨,١١٨   ١,٩٧٦,٨٥١   -  ٢٠٠٩كانون الثاني  أولفي كما 
  ٦٤٦,٤٦٦    ٥,٥٩٥   ٤٤,٠٩٢   ١٣,٤٥٦   ٢٩٦,٢٩٢   ٢٨٧,٠٣١   -  ك السنةاستهال
 )٣١,٤٧٠(   -    -    -   )٣١,٤٧٠(  -    -  اداتاستبع

  ٦٢,٠٦١    ٥١٢    ٣,٦٦٨    ١,٦٧١   ٢٨,٠٥٨   ٢٨,١٥٢    -  فروقات عملة
  ٤,٩٦٥,١٧٨    ٤٠,٢٢٥   ٢٧١,٢٤٠   ١٥٠,٦٨١   ٢,٢١٠,٩٩٨   ٢,٢٩٢,٠٣٤   -  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في 

                            صافي القيمة الدفترية 
  ١٣,٨٩٣,٥١٨    ١٦,٥٩٤   ١٩٠,١٧٠   ٣٥,٩٨٨   ٣,٨٧٢,٢٧٣   ٧,٣٥٣,٤٢٥   ٢,٤٢٥,٠٦٨  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في 
  ١١,٠٧٦,٤٤٧    ٢٢,٢٣٩   ١٤٣,١٩٩   ٤١,٦٣٩   ٣,٦٥٠,١٦٣   ٥,٢٨٩,٢٦٣   ١,٩٢٩,٩٤٤  ٢٠٠٨كانون األول  ٣١كما في 
  ١١,٣٣١,٤٢٩    ٢٥,٠٨١   ١٥٢,٠٩٧   ٤٩,٨٩٥   ٣,٧٤٦,٩٤٩   ٥,٥١٤,٣٥٤   ١,٨٤٣,٠٥٣  ٢٠٠٨ كانون الثاني ١كما في 

  
 ١٤٩.٩٣٢و ٢٠٤,٧٦٣و ٢٦٢,٧٥٣مبلغ  ٢٠٠٧و ٢٠٠٨و ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في  زالت تستخدم في عمليات الشركةوالتي ما والمعدات المستهلكة بالكامل  التاآلو العقاراتبلغت قيمة 
من مصروف االستهالك على حساب كلفة  على التوالي ،دينار أردني ٤٩٩.١٠٣و ٦١٧,٣٣٥و ٥٩٨,٥٨٤ تحميل مبلغ ٢٠٠٧و ٢٠٠٨و ٢٠٠٩خالل عامي  تم .على التوالي دينار أردني

  .)١٩إيضاح ( المبيعات
  

الدفترية بلغت القيمة  .محليةها من إنشاءات وممتلكات لصالح بنوك مدينة جنين وما علي تعود للشركة في ارعمزمقام عليها  ضٍاأرقامت الشركة برهن  وفقاً التفاقيات بعض القروض طويلة األجل،
  .)١٢إيضاح (دينار أردني  ٣,٦٦١,١٥٨مبلغ  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في  ارعمزاألراضي وما عليها من لهذه 



 

١٢ 

 

  مشروع قيد اإلنشاء .٤
يهدف  .طولكرمقضاء مدينة  عنبتاشركة إلقامة مسلخ للدواجن في قرية ال يمثل هذا البند التكاليف التي تكبدتها

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

  .أردنيدينار  مليون ٥المشروع اإلجمالية مبلغ 

 موجودات مالية متوفرة للبيع .٥
تشمل الموجودات المالية المتوفرة للبيع استثمارات الشركة في أسهم شركات مدرجة في سوق فلسطين لألوراق 

 .المالية

  :العادلةفيما يلي ملخص الحركة على التغير المتراكم في القيمة 
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  دينار أردني    دينار أردني  

  )١٠٤,٩٥٢(    -  السنةرصيد بداية 
  )٢١,٥٨٥(    )٥٥٣(  التغير في القيمة العادلة

  )٥,٢٤٥(    -  أرباح البيع المحققة في قائمة الدخل
  )٦,٦٨٩(    -  فروقات عملة

مالية متوفرة للبيع تم إعادة تصنيفها في  خسائر تدني موجودات
  ١٣٨,٤٧١    -  قائمة الدخل

  -    )٥٥٣(  رصيد نهاية السنة

 موجودات حية .٦
  :تشمل الموجودات الحية ما يلي

  
  رصيد

    السنة بداية

/ المشتريات
تحويل من 
    مزارع التربية

تحويل إلى مزارع 
اطفاء / اإلنتاج

    خالل السنة
  رصيد 

  السنة نهاية
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    أردني دينار  

  ١,٠٩٢,٤٤٤  )١,٥٢٤,٧٢٠(  ٢,٠٦٠,٧٩٢    ٥٥٦,٣٧٢  غير ناضجة –موجودات حية 
  ٦٠٤,٢٧٩  )١,٥٣٢,٥٠٣(  ١,٥٢٤,٧٢٠    ٦١٢,٠٦٢  ناضجة ومنتجة –موجودات حية 

  ١,٦٩٦,٧٢٣  )٣,٠٥٧,٢٢٣(  ٣,٥٨٥,٥١٢    ١,١٦٨,٤٣٤  

 مخزونال .٧
كانون  ١    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  

  ٢٠٠٨الثاني 
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

  ٦٠٦,٤٤٣    ٧٣٩,٦٥٠    ٥١٣,١١٠  مواد خام
 ١٦٩,٠٩٠   ٢٩٥,٨٧٠    ٢٩٠,١٢٢  مخزون بيض

  ٩٣,٢٣٢    ٧٧,٥٩٤    ١٣٧,٨١٠  مخزون أعالف
  ٨٦٨,٧٦٥    ١,١١٣,١١٤    ٩٤١,٠٤٢  



 

١٣ 

  مم مدينةذ .٨
كانون  ١    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  

  ٢٠٠٨الثاني 
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

  ١,٣٣٢,٣٦٨    ١,٣٠٤,٥١٢    ١,٥١٩,١٦١  ذمم العمالء
  ٥٤٥,٤٥٣    ٧٨١,٦٢٠    ٧٨٦,٥١٢  شيكات برسم التحصيل

  )٥٥٠,٧٣٥(    )٧٣٧,٦٢٩(    )٨١٧,٧٦١(  مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
  ١,٣٢٧,٠٨٦    ١,٣٤٨,٥٠٣    ١,٤٨٧,٩١٢  

 ٤٩,٧٨٣   ٦٥,٨٧٧    ٨٣,٧٩١  ذات عالقةمن جهات مستحق 
  ١,٣٧٦,٨٦٩    ١,٤١٤,٣٨٠    ١,٥٧١,٧٠٣  

 

 ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في  الذمم المشكوك في تحصيلهامخصص فيما يلي ملخص الحركة على حساب 
  :٢٠٠٨و

  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٥٥٠,٧٣٥    ٧٣٧,٦٢٩  رصيد بداية السنة
  ١٩٥,٨٥٦    ٧١,٦٤١  إضافات خالل السنة

 )٨,٩٦٢(    ٨,٤٩١  فروقات عملة
  ٧٣٧,٦٢٩    ٨١٧,٧٦١  رصيد نهاية السنة

 

  : ٢٠٠٨و ٢٠٠٩ كانون األول ٣١كما في  متدنية القيمةغير  المدينة التجارية عمار الذممأل تحليلفيما يلي 
  

  
ذمم غير 

مستحقة وغير 
  متدنية القيمة

  متدنية القيمةالذمم المستحقة وغير   
  

٩٠- ١  
    يوم

١٨٠ – ٩١ 
    يوم

  فأكثر – ١٨١
  المجموع    يوم 

  دنيردينار أ    دنيردينار أ    دنيردينار أ    دنيردينار أ    دنيردينار أ  
                    

١,٤٨٧,٩١٢    ١٤٥,٢٧٨    ١٨,٦٧٨    ٣١,٧١٢    ١,٢٩٢,٢٤٤  ٢٠٠٩  
١,٣٤٨,٥٠٣    ٥٤,٠٣٢    ٣٣,٦٦٩    ٣٩,١٢١    ١,٢٢١,٦٨١  ٢٠٠٨  

  ١,٣٢٧,٠٨٦    ٣٧٧,١٧٦    ٥٢,٤٠٠    ٥٨١,٩٠٣    ٣١٥,٦٠٧  ٢٠٠٨كانون الثاني  ١
  

م وال تق ,خبراتها السابقة بأن يتم تحصيل جميع الذمم المدينة غير متدنية القيمة على تتوقع إدارة الشركة بناء
  .إدارة الشركة بالحصول على ضمانات للذمم المدينة

  موجودات متداولة أخرى .٩
كانون  ١    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  

  ٢٠٠٨الثاني 
  أردني دينار    دينار أردني    دينار أردني  

  ٢٧٢,٦٩٧    ٨٦,١٦٢    ٥٤٠,٧٧٢  مستحق من ضريبة القيمة المضافة 
  ٦١١,٧٩٧    ٤٧٥,٠٥٤    ٣٠٧,٣٨٦  دفعات مقدمة لموردين ومقاولين

 ٣,٨٤٦   ١٤,٤٠٨    ١١,٠٥٤  مصاريف مدفوعة مقدما
  -   ٢٦,٤١٧    ٤٤,٤٤٤  ذمم موظفين

 ١٥,١٦٨   ٢٦,٠٥٢    ٢,٩٩٦  أخرى
  ٩٠٣,٥٠٨    ٦٢٨,٠٩٣    ٩٠٦,٦٥٢  

  
   



 

١٤ 

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

   .على المساهمين غير قابل للتوزيع

  أرباح مقترح توزيعها  .١١
بالموافقـة   ٢٠١٠اجتماعها الذي سيعقد خالل عام  فيبالتوصية إلى الهيئة العامة  الشركةسيتقدم مجلس إدارة 

دينـار    ٦٠٠,٠٠٠دينار أردني لكل سـهم بمجمـوع    ٠.٠٦على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار
كذلك سيتقدم مجلس اإلدارة بالتوصية إلى الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي الذي سـيعقد خـالل   . أردني
من رأس مال الشركة بإجمالي مليوني سهم بقيمة % ٢٠توزيع أسهم مجانية بنسبة بالموافقة على   ٢٠١٠عام 

  .  اسمية دينار أردني واحد لكل سهم
 

  قروض طويلة األجل .١٢
كانون الثاني  ١

٢٠٠٨  
  ٢٠٠٩    ٢٠٠٨    

    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني
  ةمحلي بنوكقروض طويلة األجل من   ٤,٧٣٢,٢٧٥    ٤١٦,١٦٠    ٦٦٣,٨٠٢
  قرض شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار  -    ٩٢١,٧٠٠    ٩٢١,٧٠٠

٤,٧٣٢,٢٧٥    ١,٣٣٧,٨٦٠    ١,٥٨٥,٥٠٢    
  األجل  ةض طويلوقرالمن  قصير األجلالجزء   )٨٩٨,٨٩٩(    )١,١٤١,٥٣٣(    )١,١٦٥,٩١١(

٣,٨٣٣,٣٧٦    ١٩٦,٣٢٧    ٤١٩,٥٩١    
  

  :فيما يلي جدول استحقاق رصيد القروض
  ٢٠١٠             عام خالل ما يستحق ٨٩٨,٨٩٩

٢٠١١  ١,٠٤٣,٣١٩  
٢٠١٢  ١,٠٦٨,٩٦٦  
٢٠١٣  ١,٠٩٥,٣٦٥  

٢٠١٤  ٤٠٤,٤٦١  
  الحقاُ  ٢٢١,٢٦٥

٤,٧٣٢,٢٧٥    
  

 ٩٠٠,٠٠٠مع بنك محلي بمبلغ طويل األجل اتفاقية قرض  ٢٠٠٦كانون األول خالل شهر وقعت الشركة  •
بمعدل سعر اإلقراض في  فائدة سنويةيستحق على رصيد القرض  .)دينار أردني ٦٣٨,١٠٠(دوالر أمريكي 

 أولفي  منها األولستحق اشهرياً قسطاً  ٤٨يسدد القرض بموجب  .%٢ مضافاً إليه )ليبور( اسواق لندن
بلغت  .ممتلكاتو إنشاءات من عليهامقابل ذلك قامت الشركة برهن مزرعة رابا وما  .٢٠٠٧ الثانيكانون 

 .)٣إيضاح ( ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في دينار أردني  ٦٨٣,٦٥١مزرعة رابا لالدفترية قيمة ال

 ٤,٠٠٠,٠٠٠على اتفاقية قرض طويل األجل مع بنك محلي بمبلغ  ٢٠٠٩وقعت الشركة خالل شهر آب  •
لتمويل شراء مزارع لتربية الدجاج الالحم في منطقة ) دينار أردني ٢,٨٣٦,٠٠٠ما يعادل (دوالر أمريكي 

يستحق على القرض فائدة  .)دينار أردني ٢,٩٧٧,٨٠٠ما يعادل (دوالر أمريكي  ٤,٢٠٠,٠٠٠بكلفة  العوجا
قسطاً  ٤٨ويسدد القرض بموجب % ٢مضافاً إليه ) ليبور(سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسوق لندن 

 .لصناعيتم منح القرض بكفالة شركة فلسطين لالستثمار ا .٢٠١٠شباط  ٢شهرياً يستحق األول منها في 



 

١٥ 

على اتفاقية قرض طويل األجل مع بنك محلي بمبلغ  ٢٠٠٩وقعت الشركة خالل شهر تشرين ثاني  •
لتمويل استيراد خطوط انتاج لمسلخ الدواجن ) دينار أردني ٦٧٣,٥٥٠ما يعادل (دوالر أمريكي  ٩٥٠,٠٠٠

اض في أسوق لندن يستحق على القرض فائدة سنوية بمعدل سعر اإلقر .طولكرمالجاري إنشاؤه في منطقة 
   .٢٠١٠آب  ١٢قسطاً ربع سنوي يستحق األول منها في  ٢٠ويسدد بموجب % ٢مضافاً إليه ) ليبور(

على اتفاقية قرض طويل األجل مع نفس  ٢٠٠٩باإلضافة إلى ذلك، وقعت الشركة خالل شهر تشرين ثاني 
لتمويل جزء من كلفة إنشاء ) دينار أردني ١,٠٢٨,٠٥٠ما يعادل (دوالر أمريكي  ١,٤٥٠,٠٠٠البنك بمبلغ 

مليون دينار  ٥شاءه إلى مسلخ الدواجن الجاري إنشاؤه في منطقة طولكرم والذي من المتوقع أن تصل كلفة إن
و % ٢مضافاً إليه ) ليبور(يستحق على القرض فائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسوق لندن . أردني

تم منح القرضين . ٢٠١٠تشرين ثاني  ١٦قسطاً ربع سنوي يستحق األول منها في  ٢٠يسدد القرض بموجب 
ع لتربية الدواجن وما عليها من إنشاءات بكفالة شركة فلسطين لالستثمار الصناعي ورهن أربعة مزار

دينار أردني كما  ٢,٩٧٧,٥٠٧بلغت القيمة الدفترية لهذه المزارع . وممتلكات تعود للشركة في منطقة جنين
  )٣إيضاح ( ٢٠٠٩كانون األول  ٣١في 

 .)باديكو( بتسوية جميع المبالغ المستحقة عليها لشركة فلسطين للتنمية واإلستثمار قامت الشركة خالل السنة •
سهماً بقيمة اسمية دينار أردني واحد مقابل جزء من القرض  ٦٠٧,٨٣٤نتيجة للتسوية قامت الشركة بإصدار 

باإلضافة إلى ذلك، قامت باديكو بالتنازل عن رصيد الفوائد المستحقة لها على القرض  .الممنوح للشركة
 .شركة بعكس المبلغ كأرباح في قائمة الدخلوقامت ال دينار أردني كما بتاريخ التسوية ٢٣٣,٠٧٠والبالغة 

 .٢٠٠٩لقرض خالل سنة ل الرصيد المتبقيقامت الشركة بتسديد 
  

  خصص تعويض نهاية الخدمةم .١٣
  :يما يلي ملخص الحركة على حساب مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنةف

  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  دينار أردني    دينار أردني  
  ١٢٨,٦٧٦    ١٦١,١٦٣  صيد بداية السنةر

 ٤٢,٣٢٩    ٥٩,٦٧١  إضافات خالل السنة
  )١١,٣١٧(    )٧,١٣٥(  دفعات خالل السنة

  ١,٤٧٥    ٣,٨٠٧  فروقات عملة
  ١٦١,١٦٣    ٢١٧,٥٠٦  رصيد نهاية السنة

 مم دائنةذ .١٤
كانون  ١    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  

  ٢٠٠٨الثاني 
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

  ١,٤٦٩,٤٤٧    ١,٤٣٠,٤٣٢   ١,٩٠٢,٧٧٥  مم الموردينذ
 ٥٣٨,٣٢٤   ٤٨٨,٦٢٥   ٤٧١,٢٣٩  مستحق لجهات ذات عالقة

  ٢,٠٠٧,٧٧١    ١,٩١٩,٠٥٧   ٢,٣٧٤,٠١٤  

 تسهيالت إئتمانية .١٥
بالدوالر األمريكي والشيقل اإلسرائيلي منحت للشركة من أحد البنوك المحلية  حسابات جاري مدينيمثل هذا البند 
بالدوالر األمريكي لفائدة سنوية بمعدل سعر  الجاري مدين حسابخضع ي .دينار أردني ٥٣٨,٣٢٤بسقف إجمالي 

بالشيقل اإلسرائيلي لفائدة سنوية  حساب الجاري مدينخضع ي .%٢مضافاً إليه ) ليبور(اإلقراض في أسواق لندن 
   .ة شركة فلسطين لإلستثمار الصناعيتم منح التسهيالت اإلئتمانية بكفال .%١٢بمعدل 

   



 

١٦ 

 ضريبة الدخلمخصص  .١٦

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

 .٢٠١٥كانون األول  ٣١تى ح% ٧,٥بعد ذلك يخضع الربح الضريبي للشركة لضريبة دخل بمعدل  .٢٠٠٦
 :يما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب مخصص ضريبة الدخل خالل السنةف
  

  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  

  ٥٦,٢٥١    ٩٣,٨٩٠  رصيد بداية السنة
  ٩٣,٨٩٠    ٢٢٧,٦٤٠  خصص ضريبة الدخل للسنةم

  )٥٦,٢٥١(    )٩٦,٥٨٤(  دفعات خالل السنة
  ٩٣,٨٩٠    ٢٢٤,٩٤٦  السنةرصيد نهاية 

  

  :ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبييما يلي ف
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  

  ٨٨٦,٥٤٠   ٢,٨٥١,١٦٩  قبل ضريبة الدخل الربح المحاسبي
  ٣٦٥,٣٣٩   ١٩١,٦٦١  مصاريف غير مقبولة ضريبياً

  -    )٧,٦٣٠(  إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل
 ١,٢٥١,٨٧٩   ٣,٠٣٥,٢٠٠  الربح الضريبي

  ٩٣,٨٩٠   ٢٢٧,٦٤٠  %)٧,٥معدل ضريبة الدخل (مصروف الضريبة 
 %١٠,٦   %٨  معدل ضريبة الدخل الفعلي

 

للفترة منذ  إلى مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها ٢٠٠٩توصلت الشركة خالل عام 
 .٢٠٠٨كانون األول  ٣١ التأسيس وحتى

  مطلوبات متداولة أخرى .١٧
كانون  ١    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  

  ٢٠٠٨الثاني 
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

  ١٨٠,٤٨١    ٢١٨,٩٤٧    ٦,٤٦٢  مصاريف مستحقة 
  ٢٦,٦٠٥    ٤٢٣    ٥,٧٨٥  أخرى

  ٢٠٧,٠٨٦    ٢١٩,٣٧٠    ١٢,٢٤٧  

  لمبيعاتا .١٨
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  

  دينار أردني    دينار أردني  
  ٧,٨٥٦,٦٠٩    ٦,٧٢٧,٤٢٠  ومواد خام  مبيعات أعالف
  ٤,٧٤٢,٣٣٢    ٦,٠٢٣,٢٤٣  مبيعات دجاج
  ٣٥٥,٧٢٩    ٣٨٠,١٠٦  مبيعات بيض

  ١٧٢,٥٠١    ٤٨,٩٦٩  أخرىمبيعات 
  ١٣,١٢٧,١٧١    ١٣,١٧٩,٧٣٨  
  )٥٧٥,٦٧٤(    )٧٣٤,١١٩(  صم على المبيعات خو مرتجعات

  ١٢,٥٥١,٤٩٧    ١٢,٤٤٥,٦١٩  
  

   



 

١٧ 

 المبيعات كلفة .١٩
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  

  ار أردنيـدين    ار أردنيـدين  
        :اإلنتاج كلفة

  ٩,٤٨٣,٩٠٨    ٧,٥٤٣,٣٤١  مواد خام
  ٦١٧,٣٣٥    ٥٩٨,٥٨٤  إستهالك عقارات وآالت ومعدات

  ٢٠٤,٩٢٠    ٤١١,٢٩٨  أجور ورواتب
  ١١٨,٨٣٤    ٢٩١,٦٧٢  مصاريف كهرباء وماء

  ٢٤١,٢٨٩    ٢٢٨,٤٣٢  أخرى
  ١٠,٦٦٦,٢٨٦    ٩,٠٧٣,٣٢٧  

  ٩٣,٢٣٢    ٧٧,٥٩٤  بداية السنةبضاعة جاهزة في 
  )٧٧,٥٩٤(    )١٣٧,٨١٠(  بضاعة جاهزة في نهاية السنة

  ١٠,٦٨١,٩٢٤    ٩,٠١٣,١١١  المبيعات كلفة

 ةموميوعصاريف إدارية م .٢٠
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  

  دينار أردني    دينار أردني  
  ٢٣٦,١٣٦    ٣٥٥,٨٥٤  ومنافع الموظفينواتب واألجور رال
  ١٥٢,٧٤٩    ١٠٨,٩٩٠  تنقل وسفرياتوصاريف سيارات م

  ٥٢,٢٩٨    ٤٧,٨٨٢  إستهالك عقارات وآالت ومعدات
  ٣٦,٧٤٣    ٣٦,٨٦٩  تعاب مهنيةأ

  ١٧,١٤٦    ٢٢,٢٤٧  ضيافة
  ١١,١٨١    ٢١,٢٣٩  مصاريف إعالنات

  ٨,٩١٩    ١٧,٤١٣  صيانة عامة
 ١٤,٨٦٧   ١٦,٩٠١  مصاريف تأمين

  ١٥,٢٥٠    ١٥,٤٨٠  ريد وهاتف وفاكسب
  ١٢,٩٨٤    ١١,٠٠٢  قرطاسيه ومطبوعات

  ٨,٣٤٦    ١٠,٧٥٤  ايجارات
  ٤,٨٧٦    ٩,٩٦٧  تبرعات

  ٦,٨٢٦    ٦,٩١٣  سوم ورخص واشتراكاتر
  ٥,٦٩٤    ٤,١١٦  مياه وكهرباء

  ٤٣,١١٤    ٥٧,٧٨٠  أخرى
  ٦٢٧,١٢٩    ٧٤٣,٤٠٧  

  موجودات مالية متوفرة للبيع )خسائر( أرباح .٢١
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  

  دينار أردني    دينار أردني  
  )١٣٨,٤٧١(    -  المالية المتوفرة للبيع خسائر تدني قيمة الموجودات

  ٥,٢٤٥    ٦,٣٥٦  أرباح بيع موجودات مالية
  -    ١,٢٧٦  عوائد توزيعات أسهم

  ١٣٣,٢٢٦(    ٧,٦٣٢(  

  
   



 

١٨ 

  أخرى يراداتإ .٢٢
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  

  دينار أردني    دينار أردني  
  ٧٦,٩٦٤    ٤٣,٩٠٩  أجنبيةتحويل عمالت  أرباح

  ١,٨٤٦    )٦٢(  ومعداتأرباح بيع عقارات وآالت ) خسائر(
  ٨٣٦    ١٨,٧٦٠  أخرى  إيرادات

  ٧٩,٦٤٦    ٦٢,٦٠٧  

  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة .٢٣
كما  ٢٠٠٨و ٢٠٠٩كانون األول  ٣١ة للسهم من ربح السنتين المنتهيتين في ضفخلقد كانت الحصة األساسية والم

  : يلي
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  

  ٧٩٢,٦٥٠    ٢,٦٢٣,٥٢٩  )دينار أردني(ربح السنة 
  ٩,٣٩٢,٣٢٩    ٩,٧٣٨,٠٦٣  المعدل المرجح لرأس المال المكتتب به 

  ٠,٠٨٤    ٠,٢٧  )دينار أردني(الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة 

  عامالت مع جهات ذات عالقةم .٢٤
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة ويمثل هذا البند أرصدة الجهات ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين 

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

  

  :أرصدة مع جهات ذات عالقة كما يلي قائمة المركز الماليتشمل 
  

كانون  ١    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  ٢٠٠٨الثاني 

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  
  ٤٩,٧٨٣    ٦٥,٨٧٧    ٨٣,٧٩١  ذمم مدينة مستحقة من شركات شقيقة

 ٥٣٨,٣٢٤   ٤٨٨,٦٢٥   ٤٧١,٢٣٩  مستحقة لمساهمين رئيسيين ذمم دائنة
  ٩٢١,٧٠٠    ٩٢١,٧٠٠    -  مستحق لمساهم رئيسي األجل قرض طويل

  ١٦٩,٧٣٠    ٢١٢,٦٤٥    -  تمويل مستحقة لمساهم رئيسي مصاريف
  

  

  :تشمل قائمة الدخل المعامالت التالية مع جهات ذات عالقة
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  
  دينار أردني    دينار أردني  
        

  ٥١,٩٥٦   ١٩,٠٢٣  مستحق لمساهم رئيسي األجل قرض طويل مصاريف تمويل
  -   ٢٣٣,٠٧٠  مستحق لمساهم رئيسي خصم على قرض طويل األجل

  

ها مباشرة الشركة لتارة العليا على حساب الشركة وإنما تحمدتحميل رواتب ومنافع اإل ٢٠٠٩خالل عام  لم يتم
   .األم

   



 

١٩ 

  القيمة العادلة لألدوات المالية  .٢٥
كانون األول  ٣١حسب صنفها كما في  والقيم العادلة لألدوات المالية يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية

  :٢٠٠٨كانون الثاني  ١و  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٩
  القيمة العادلة    القيمة الدفترية  
كانون  ١    ٢٠٠٨    ٢٠٠٩  

كانون  ١    ٢٠٠٨  ٢٠٠٩    ٢٠٠٨الثاني 
  ٢٠٠٨الثاني 

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  
                        مالية موجودات
  ١,٣٧٦,٨٦٩    ١,٤١٤,٣٨٠    ١,٥٧١,٧٠٣    ١,٣٧٦,٨٦٩    ١,٤١٤,٣٨٠    ١,٥٧١,٧٠٣  ذمم مدينة

موجودات مالية متوفرة 
  ٤٩,٣٣٦    ٢٥,٣١٠  للبيع

  
١٣٢,٣٤٩  

  
٤٩,٣٣٦    ٢٥,٣١٠  

  
١٣٢,٣٤٩  

  ٧٢,٤٩٦    ٣٣٤,٥٤٤    ١,١٣١,١٢٨    ٧٢,٤٩٦    ٣٣٤,٥٤٤    ١,١٣١,١٢٨  معادلالنقد النقد وال
  ٨٩٩,٦٦٢    ٦١٣,٦٨٥    ٨٩٥,٥٩٨    ٨٩٩,٦٦٢    ٦١٣,٦٨٥    ٨٩٥,٥٩٨  مالية أخرى  موجودات

  ٢,٤٨١,٣٧٦    ٢,٤١١,٩٤٥    ٣,٦٢٣,٧٣٩    ٢,٤٨١,٣٧٦    ٢,٤١١,٩٤٥    ٣,٦٢٣,٧٣٩  
                        مطلوبات مالية

 ٢,٠٠٧,٧٧١    ١,٩١٩,٠٥٧    ٢,٣٧٤,٠١٤   ٢,٠٠٧,٧٧١    ١,٩١٩,٠٥٧    ٢,٣٧٤,٠١٤  ذمم دائنة
  ٥٦٨,٠٣٤    ٧٥,٩٨٨    -    ٥٦٨,٠٣٤    ٧٥,٩٨٨    -  تسهيالت ائتمانية

 ١,٥٨٥,٥٠٢    ١,٣٣٧,٨٦٠    ٤,٧٣٢,٢٧٥   ١,٥٨٥,٥٠٢    ١,٣٣٧,٨٦٠    ٤,٧٣٢,٢٧٥  قروض طويلة األجل
  ٢٠٧,٠٨٦    ٢١٩,٣٧٠    ١٢,٢٤٧    ٢٠٧,٠٨٦    ٢١٩,٣٧٠    ١٢,٢٤٧  مالية أخرى مطلوبات

  ٤,٣٦٨,٣٩٣    ٣,٥٥٢,٢٧٥    ٧,١١٨,٥٣٦   ٤,٣٦٨,٣٩٣    ٣,٥٥٢,٢٧٥    ٧,١١٨,٥٣٦ 

تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقاً للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات 
  .معنية بذلك، باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية

المعادل والذمم الدائنة والمطلوبات المالية  إن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية األخرى والنقد والنقد −
هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد  االئتمانيةوالتسهيالت  األخرى

 .أو تحصيل قصيرة األجل

بإستخدام أسعار فائدة القيمة العادلة للقروض طويلة األجل من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية  تحديديتم  −
 .متاحة لقروض أخرى ذات شروط مشابهة

 .وفقاً ألسعار تداولها في تاريخ القوائم المالية المتوفرة للبيعتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية  −

  :التسلسل الهرمي للقيم العادلة
  : تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية

ألدوات مالية مشابهة تماماً في أسواق مالية نشطة لألدوات ) غير المعدلة(باستخدام أسعار التداول : المستوى األول −
 .المالية

 .مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن: المستوى الثاني −

 .باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها: المستوى الثالث −

ولم يتم  متوفرة للبيعالعن القيم العادلة للموجودات المالية  واإلفصاحتم خالل العام استخدام المستوى األول لتحديد 
   .استخدام أي من المستويين الثاني والثالث

   



 

٢٠ 

  

 إدارة المخاطرسياسات وأهداف  .٢٦

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

  :بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما يلي

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

  .فوائد متغيرة
مع بقاء جميع المتغيرات  ئدةائمة الدخل للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفايوضح الجدول التالي حساسية ق

  :مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه الفائدةإن أثر النقص المتوقع في أسعار  .األخرى المؤثرة ثابتة
  

  

/ الزيادة 
النقص في 
    سعر الفائدة

  األثر على
  قائمة الدخل 

  دينار أردني    )مئويةنقطة (  
٩٢٠٠        

  )٩,٤٦٥(   ٢٠+   دوالر أمريكي
       

٨٢٠٠       
  )٢,٨٢٧(   ٢٠+   دوالر أمريكي

  مخاطر االئتمان
إن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة لمخاطر اإلئتمان هو مبلغ  ,من العمالءكبير تقوم الشركة ببيع منتجاتها لعدد 

  .)٨(المبينة في إيضاح المدينة الذمم 
 

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

  مخاطر السيولة
ومتابعة تحصيل الذمم  من توفر التسهيالت البنكية تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد

  .المدينة
  

 ٢٠٠٨و  ٢٠٠٩ل كانون األو ٣١للشركة كما في  غير المخصومة يبين الجدول التالي أرصدة المطلوبات المالية
  :حسب فترة االستحقاق

  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١
  تحت
    الطلب

  أقل من
    شهور ٣

شهور  ٣من 
    شهر ١٢إلى 

٥ – ١ 
  المجموع    سنوات

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  
  ٢,٣٧٤,٠١٤    -    -    ٤٧١,٢٣٩    ١,٩٠٢,٧٧٥  ذمم دائنة
  ٥,٥٠١,٦٠٥    ٤,٣٨٤,٣٧٧    ٨٣٧,٩٣٤    ٢٧٩,٢٩٤    -  وتسهيالت ائتمانية قروض

  ١٢,٢٤٧    -    -    -    ١٢,٢٤٧  مطلوبات أخرى
  ٧,٨٨٧,٨٦٦    ٤,٣٨٤,٣٧٧    ٨٣٧,٩٣٤    ٧٥٠,٥٣٣    ١,٩١٥,٠٢٢  المجموع

  
   



 

٢١ 

  

  ٢٠٠٨كانون األول  ٣١
  تحت
    الطلب

  أقل من
    شهور ٣

شهور  ٣من 
    شهر ١٢إلى 

٥ – ١ 
  المجموع    سنوات

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  
  ١,٩١٩,٠٥٧    -    -    ٤٨٨,٦٢٥    ١,٤٣٠,٤٣٢  ذمم دائنة
  ١,٤٦٤,١٣٥    ٢١٠,١٨٩    ٢٥٣,٩٨٥    ٧٨,٢٦١    ٩٢١,٧٠٠  وتسهيالت ائتمانية قروض

  ٢١٩,٣٧٠    -    -    -    ٢١٩,٣٧٠  مطلوبات أخرى
  ٣,٦٠٢,٥٦٢    ٢١٠,١٨٩    ٢٥٣,٩٨٥    ٥٦٦,٨٨٦    ٢,٥٧١,٥٠٢  المجموع

  
  األجنبية التغير في أسعار العمالت مخاطر

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

   .ة أدناهصرف العمالت األجنبية مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبين
  

  

في سعر  الزيادة
صرف الدوالر 
األمريكي مقابل 
    الشيقل اإلسرائيلي

  األثر على
    قائمة الدخل

في سعر  الزيادة
صرف الدينار 

مقابل  األردني
    الشيقل اإلسرائيلي

  األثر على
  قائمة الدخل

  

األثر على حقوق 
  الملكية

 دينار أردني   دينار أردني   %    دينار أردني    %  
٠٩٢٠                     

   +١,٥٨٠,٣٩٠    ١,٥٠٦    ١٠+     )٤٢١,٩٩٠(    ١٠  
٠٨٢٠                     

   +١,٢١٨,٥٠٨    ١١٢    ١٠+     )١٣٣,٤٣٠(    ١٠  
  

 األسهم التغير في أسعارمخاطر 

الجدول التالي التغيير المتراكم في القيمة العادلة نتيجة للتغيرات الممكنة المحتملة في أسعار األسهم مع بقـاء   بين
  :إن أثر النقص المتوقع في أسعار األسهم مساوٍ ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه .األخرى ثابتة جميع المؤثرات

  

    التغير في المؤشر    
األثر على حقوق 

  الملكية
  دينار أردني    (%)    

٩٢٠٠          
  ٢,٥٣١    ١٠+     أسهم مدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

  
٨٢٠٠    

      

  ٤,٩٣٣    ١٠+     أسهم مدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
  

   



 

٢٢ 

  إدارة رأس المال
الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال الشركة هو الحفاظ على نسب رأس مال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة  إن

  .ويعظم حقوق الملكية
  

هذا ولم  .تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات  ظروف العمل
سياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية تقم الشركة بأية تعديالت على األهداف وال

إن  .دينار أردني ٦٢٨,٦٤٩بمبلغ  ٢٠٠٩باستثناء زيادة رأسمال الشركة المكتتب به خالل عام  والسنة السابقة
دورة واألرباح الم األخرى واالحتياطيات البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع

 أردنيدينار  ١٢,١٨٥,٠٧٤مقابل  ٢٠٠٩كانون األول  ٣١كما في  أردنيدينار  ١٥,٦٧٦,٤٤٧ والبالغ مجموعها
  .٢٠٠٨كانون األول  ٣١كما في 

  التزامات محتملة .٢٧
إال أن المستشار دينار أردني  ٩٠,٧٨٦وى قضائية على الشركة بمبلغ ادع المالية تم رفع كما في تاريخ القوائم

  .المالية في القوائم التزاموى غير محتمل وبالتالي لم يتم إثبات أي ابأن نجاح هذه الدع يعتقدالقانوني للشركة 

  ركز المخاطر في المنطقة الجغرافيةت .٢٨
سي واالقتصادي في المنطقة يزيد من اإن عدم استقرار الوضع السي .مارس الشركة كافة أنشطتها في فلسطينت

  .ممارسة الشركة ألنشطتها وقد يؤثر سلباً على أدائهاخطر 

  أرقام المقارنة .٢٩
 ٢٧٥,٠٠٠والبالغ  ٢٠٠٧لم تقم الشركة باحتساب وقيد مخصص كاف للذمم المشكوك في تحصيلها خالل عام 

ونتيجة لذلك انخفضت قيمة الذمم  .بتعديل هذا الخطأ بأثر رجعي ٢٠٠٩عام امت الشركة خالل ق .دينار أردني
  .دينار أردني ٢٧٥,٠٠٠بمبلغ  ٢٠٠٨كانون الثاني  ١و ٢٠٠٨كانون األول  ٣١مدينة وحقوق الملكية كما في ال

    

  :٢٠٠٨كانون الثاني  ١و ٢٠٠٨كانون األول  ٣١أثر التعديالت على الموجودات وحقوق الملكية كما في  فيما يلي
  

  بعد التعديل    التعديل    قبل التعديل    ٢٠٠٨كانون األول  ٣١
  دينار أردني    دينار أردني   دينار أردني    
  ١٥,٩٩٢,٤٠٢    )٢٧٥,٠٠٠(    ١٦,٢٦٧,٤٠٢    الموجودات

  ١٢,١٨٥,٠٧٤    )٢٧٥,٠٠٠(    ١٢,٤٦٠,٠٧٤    حقوق الملكية
  
  بعد التعديل    التعديل    قبل التعديل    ٢٠٠٨ الثانيكانون  ١

  دينار أردني    دينار أردني   دينار أردني    
  ١٥,٨٤٩,٨٤٧    )٢٧٥,٠٠٠(    ١٦,١٢٤,٨٤٧    الموجودات

 ١١,٢٩٦,٥٢٧    )٢٧٥,٠٠٠(    ١١,٥٧١,٥٢٧    حقوق الملكية
 



Palestine Poultry - ������ �	دوا ا
	 ا���آ� - Company Name    ��آ

AZIZA Trading Symbol - ا���آ� �ر�

Industrial - ال�����Sector - ا����ع

 Jordanian Dinar - دی��ر اردن�Currency - ا�����

������  
2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

 ا����ا��� ا����	��

�����	
�� ������
�� 2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

������ �	�� 
�	���� � 	��50,054                                                72,496                 327,331              334,544             492,034        673,411               1,880,062                1,131,128             1,131,128             -                    -                           -                              -                           -                           

������� ���� �����712,857                                              545,453               979,754              781,620             787,926        921,876               1,217,137                786,511                786,511                -                    -                           -                              -                           -                           

���� ����� ���	� -                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

 (���!�� ) #��	!�� �!$��1,266,307                                           1,382,151            1,641,503           1,095,389          1,262,914     1,408,507            1,504,324                1,602,952             1,602,952             -                    -                           -                              -                           -                           

ENGLISH

�!ر�

	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	را#��	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  "�ر 	����	را#�� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� "�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� "�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	����  "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	����  ����	 ����	 ����	 ����	 ����	

 (���!�� ) #��	!�� �!$��1,266,307                                           1,382,151            1,641,503           1,095,389          1,262,914     1,408,507            1,504,324                1,602,952             1,602,952             -                    -                           -                              -                           -                           

�%&���� � ����!�� '��	�� (�)! * �+��119,644                                              275,735               421,053              462,629             453,782        535,714               691,589                   817,760                817,760                -                    -                           -                              -                           -                           

 (��� ) #��	!�� �!$��1,146,663                                           1,106,416            1,220,450           632,760             809,132        872,793               812,735                   785,192                785,192                -                    -                           -                              -                           -                           

,���� 
����-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

 �	���! ���-��  ����!��-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

(  ���&� �+.��) #/�0���50,717                                                93,403                 147,242              77,594               112,571        69,407                 162,129                   137,810                137,810                -                    -                           -                              -                           -                           

 �+��&��� #����� 	��!�� '�+)! * #/�0���631,384                                              775,362               1,006,481           1,035,520          796,205        551,001               656,260                   803,232                803,232                -                    -                           -                              -                           -                           

( ��	�/� ) #�0!�� #!���� #���0214,716                                              272,697               187,986              86,162               -                   91,651                 363,551                   -                           540,773                -                    -                           -                              -                           -                           

���� ����� ����!1���-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

 #�	���! ��	�!�/�56,527                                                -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

 ��)� #��	! �	���1,286,877                                           1,599,725            1,883,408           1,710,365          1,600,016     1,497,832            1,778,538                2,603,375             2,062,602             -                    -                           -                              -                           -                           

�����	
�� ������
�� �
�
4,149,795                                           4,465,552            5,752,652           4,658,565          4,597,884     4,677,971            6,870,412                6,247,248             6,247,248             -                    -                           -                              -                           -                           

���� ����� ������
    

 ���� ����
� ����	

(���
��  )11,627,456                                         14,969,487          17,309,130          15,370,693         13,972,327   14,884,716           18,738,947              18,864,844           18,858,696           -                    -                           -                              -                           -                           

�����!�� �2�.�� �!�! * �+��2,800,029                                           3,638,058            4,507,620           4,294,246          4,039,317     4,429,552            4,790,147                4,971,326             4,965,178             -                    -                           -                              -                           -                           

( ���� ) ���� ����
� ����	

8,827,427                                           11,331,429          12,801,510          11,076,447         9,933,010     10,455,164           13,948,800              13,893,518           13,893,518           -                    -                           -                              -                           -                           

$�-���� ��� �����!438,062                                              195,517               228,162              208,054             268,822        1,382,236            1,688,760                3,071,359             3,071,359             -                    -                           -                              -                           -                           

����!1���162,820                                              132,349               108,787              49,336               44,808          50,059                 29,069                     25,310                  25,310                  

��)� ��	���!-                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

#��!&! ��3 ��	���!-                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

���� ����� ������
�� � �
�
9,428,309                                           11,659,295          13,138,459          11,333,837         10,246,640   11,887,459           15,666,629              16,990,187           16,990,187           -                    -                           -                              -                           -                           

������
�� �
�
 13,578,104                                         16,124,847          18,891,111          15,992,402         14,844,524   16,565,430           22,537,041              23,237,435           23,237,435           -                    -                           -                              -                           -                           

ENGLISH

�!ر�

	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	را#��	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  "�ر 	����	را#�� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� "�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� "�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	����  "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	����  ����	 ����	 ����	 ����	 ����	
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������  
2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

ENGLISH

�!ر�

	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	را#��	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  "�ر 	����	را#�� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� "�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� "�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	����  "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	����  ����	 ����	 ����	 ����	 ����	

��
���
�� ��� � ������
��          

  �����	
�� ������
��        

  #���	�� ������500,921                                              568,034               -                          75,988               217,439        104,290               -                              1,115,507             -                           -                    -                           -                              -                           -                           

( #����� ) #���	 �!$523,729                                              432,857               691,064              415,724             260,544        814,350               2,175,985                -                           1,115,507             -                    -                           -                              -                           -                           

 #&�� �����585,112                                              1,036,590            2,017,090           1,080,585          723,835        600,603               1,310,789                1,258,507             1,258,507             -                    -                           -                              -                           -                           

#���	 ������!�-                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

 ( ��)� ) #���	�� �!$��126,188                                              207,086               242,854              219,370             140,583        24,122                 -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

 ���� ����� ,���281,541                                              1,165,911            1,250,434           1,141,533          4,124           608,602               1,025,531                898,899                898,899                -                    -                           -                              -                           -                           

#���	 ���-&�� ����!4-                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

 #-&�)! ����)!-                                                         56,251                 55,760                93,890               -                   83,733                 160,833                   224,946                224,946                -                    -                           -                              -                           -                           

 ��)� #���	 �	���451,371                                              538,324               430,072              422,748             369,464        401,964               37,023                     12,247                  12,247                  -                    -                           -                              -                           -                           

�����	
�� ������
�� �
�
 2,468,862                                           4,005,053            4,687,274           3,449,838          1,715,989     2,637,664            4,710,161                3,510,106             3,510,106             -                    -                           -                              -                           -                           

���� ����� ������
��         

���� #&��5 �	 
����-                          -                   -                           -                              -                           -                    -                           -                              -                           

���� #&��5 ,���964,248                                              419,591               213,218              196,327             1,366,869     200,573               2,706,785                3,833,376             3,833,376             -                    -                           -                              -                           ���� #&��5 ,���964,248                                              419,591               213,218              196,327             1,366,869     200,573               2,706,785                3,833,376             3,833,376             -                    -                           -                              -                           

( ���� #&��5 ) ����)!113,964                                              128,676               147,368              161,163             146,372        189,035               197,868                   217,506                217,506                -                    -                           -                              -                           

 ���� #&��5 #���	 �!$-                          -                   -                           -                              -                           -                    -                           -                              -                           

���� ����� ������
�� �
�
1,078,212                                           548,267               360,586              357,490             1,513,241     389,608               2,904,653                4,050,882             4,050,882             -                    -                           -                              -                           -                           

 ������
�� �
�
3,547,074                                           4,553,320            5,047,860           3,807,328          3,229,230     3,027,272            7,614,814                7,560,988             7,560,988             -                    -                           -                              -                           -                           

��
���
�� ���           

( #�	�/ �%�� ) 6�	!�� ��!�� 7��9,371,351                                           9,371,351            9,371,351           9,371,351          9,371,351     9,979,185            10,000,000              10,000,000           10,000,000           -                    -                           -                              -                           -                           

8����� �5�����101,713                                              156,913               156,913              236,178             236,178        236,178               236,178                   471,031                471,031                -                    -                           -                              -                           -                           

8����)� �5�����-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

��)� ���5�����534,790                                              -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

 ( ��) ) ��	��� ��2/ -                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

 #�	�9�� #!���� � ����:�&� �����!�� �1��(80,113)(104,952)              (115,404)             -                         -                   638                      668                         (553)                     (553)                     -                    -                           -                              -                           -                           

 #����� �2!/ #!��� ����� (;�5�) <�0�15481253,242,600           1,539,070          391,466        1,062,173            1,732,427                1,778,818             1,778,818             -                    -                           -                              -                           -                           

��+���� #����! ;����-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

( '�!.��!�� =����� �!$ ) ;�5�-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

( #9!�! ) �+���! ;���� 103,289                                              600,090               1,187,791           1,038,475          1,616,299     2,259,984            2,952,954                3,427,151             3,427,151             -                    -                           -                              -                           -                           

���!�� ���  -                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

��
���
�� ���  �
�
 10,031,030                                         11,571,527          13,843,251          12,185,074         11,615,294   13,538,158           14,922,227              15,676,447           15,676,447           -                    -                           -                              -                           -                           

��
���
�� ��� � ������
�� �
�
 13,578,104                                         16,124,847          18,891,111          15,992,402         14,844,524   16,565,430           22,537,041              23,237,435           23,237,435           -                    -                           -                              -                           -                           

"����
�� # �-                                                        -                          -                         -                        -                  -                          -                             -                           -                           -                   -                          -                             -                           -                           
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������  
2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

ENGLISH

�!ر�

	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	را#��	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  "�ر 	����	را#�� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� "�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� "�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	����  "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	����  ����	 ����	 ����	 ����	 ����	

 �'&�� ا��%$

������  2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

����$%	�� ����&���  

(��9��!�� ���) �����!�� ��	���> 8,295,971                                           7,250,974            6,146,527           12,551,497         2,754,302     5,651,644            9,377,344                12,445,619           12,445,619           -                    -                           -                              -                           -                           

��)� #�&�:�� ��	����-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

����$%	�� ����&��� �
�
 8,295,971                                           7,250,974            6,146,527           12,551,497         2,754,302     5,651,644            9,377,344                12,445,619           12,445,619           -                    -                           -                              -                           -                           

-                          -                   -                           -                              -                           -                    -                           -                              -                           

����$%	�� '�&��
��  -                          -                   -                           -                              -                           -                    -                           -                              -                           

( #�&�:���� <����!�� ) #/��!�� #/�0��� #-&�7,074,216                                           6,109,225            5,417,086           10,681,924         2,136,294     4,332,351            6,988,517                9,013,111             9,013,111             -                    -                           -                              -                           -                           

��)� #�&�:�� <����!70,046                                                34,748                 -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           -                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

����$%	�� '�&��
�� �
�
7,144,262                                           6,143,973            5,417,086           10,681,924         2,136,294     4,332,351            6,988,517                9,013,111             9,013,111             -                    -                           -                              -                           -                           

�(��� �
�
  1,151,709                                           1,107,001            729,441              1,869,573          618,008        1,319,293            2,388,827                3,432,508             3,432,508             -                    -                           -                              -                           -                           

��
�
)�� '�&��
�� -                          -                   -                           -                              -                           -                    -                           -                              -                           

 #���	�� <����!��513,494                                              590,405               403,506              822,985             176,359        427,104               563,509                   815,048                815,048                -                    -                           -                              -                           -                           

 #�������� <����!��-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

 ��)� <����!-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

��
�
)�� '�&��
�� �
�
 513,494                                              590,405               403,506              822,985             176,359        427,104               563,509                   815,048                815,048                -                    -                           -                              -                           -                           

 -                          -                   -                           -                              -                           -                    -                           -                              -                           

*&(� +��&�� ����&��  -                          -                   -                           -                              -                           -                    -                           -                              -                           

 ����!1���� ;����(206,091)8,783                   3,227                  (133,226)            -                   -                           -                              7,632                    7,632                    -                    -                           -                              -                           -                           

 ��)� ;����� ��	���� -                                                         200,117               382,251              79,646               (51,724)        174,677               318,725                   295,677                295,677                -                    -                           -                              -                           -                           

*&(�� +��&��� ����&��� �
�
 (206,091)                                             208,900               385,478              (53,580)              (51,724)        174,677               318,725                   303,309                303,309                -                    -                           -                              -                           -                           

 

*&(� &,��(� '�&��
         

	���-�� <���!83,803                                                117,244               67,952                106,468             23,509          33,950                 65,932                     69,600                  69,600                      

��)� ����)� <����! 218,977                                              -                          -                          -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           

*&(�� &,��(��� '�&��
�� �
�
 302,780                                              117,244               67,952                106,468             23,509          33,950                 65,932                     69,600                  69,600                  -                    -                           -                              -                           -                           

 

-,�&.�� ��! �(��� ���� 129,344                                              608,252               643,461              886,540             366,416        1,032,916            2,078,111                2,851,169             2,851,169             -                    -                           -                              -                           -                           

 �)	�� #���0 56,251                 55,761                93,890               -                   86,407                 163,632                   227,640                227,640                -                    

 "&
	�
�� ����
)�� �
 /�&�� ����129,344                                              552,001               587,700              792,650             366,416        946,509               1,914,479                2,623,529             2,623,529             -                    -                           -                              -                           -                           

#���� ����� �2�	9�-                                                         -                          -                   -                           -                              -                           -                    -                           -                              -                           

/�&�� ���� 129,344                                              552,001               587,700              792,650             366,416        946,509               1,914,479                2,623,529             2,623,529             -                    -                           -                              -                           -                           

 -                          -                   -                           -                              -                           -                    -                           -                              -                           

01��� �,�2#0.0138                                                #0.0588                 0.0626                0.0844               0.0390          0.0947                 0.1914                     0.2624                  0.2624                  #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
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������  
2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

ENGLISH

�!ر�

	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	را#��	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  "�ر 	����	را#�� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� "�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� "�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	����  "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	����  ����	 ����	 ����	 ����	 ����	

 �'&�� ا�,�+�'ت ا�(��)�

��� 2006 ا����د��2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

2007 �����

����$%	�� ����
)�� �
 ������� �����	�� ����  =666,533                                              2,684,631            3,293,445           1,332,466          (1,359,220)    920,344               3,427,094                2,067,431             3,176,790             (8,354,218)     (8,354,218)           (8,354,218)               -                           -                           

��&�
3	��� ��%��� �
 ������� �����	�� 

���&�!!� ��	9!� ��� ?��� * ;�5� -1,364,455                                           3,099,486            2,372,288           413,743             (1,337,598)688,205               4,848,960                6,357,456             6,351,308             -                    21,930,055-           21,930,055-              -                           -                           

���&�!!� ��	9!� ��� ��� '! �2���! * <�0� +-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           ���&�!!� ��	9!� ��� ��� '! �2���! * <�0� +-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

�����1��� ��� '! �2���! * <�0�+-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

(24,026)(24,026)(20,267)723(4,528)(83,013)(23,562)                (30,471)(151,997)-ی��ح - ��اء اس"! �رات 

#0���!�� �	��-�� * <�0� +-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

#0���!�� �%��� ;���� * <�0� +-                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

��&�
3	��� ��%��� �
 ������� �����	�� ���� =(1,212,458)                                          (3,069,015)           (2,348,726)          (330,730)            1,342,126     (688,928)              (4,828,693)               (6,333,430)            (6,327,282)            -                    21,930,055           21,930,055              -                           -                           

�����
	�� ��%��� �
 ������� �����	�� �����	�� 

��!�� 7�� �%�� ��	�� '! �2���!�� * <�0� +-                                                         -                          -                          -                         -                   607,834               628,649                   628,649                628,649                -                    -                           10,000,000-              -                           -                           

���� ���5 ,������ '! �2���!�� * <�0�+(28,565)(544,657)              (206,373)(223,264)1,170,542     4,246                   2,510,458                3,637,049             3,637,049             3,833,376-      3,833,376-            3,833,376-                -                           -                           

���� ���5 ,������ ��/�	! * ;�5� --                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

���� ���� ,������ '! �2���!�� * <�0� +571,403                                              951,483               (483,511)(516,424)(995,958)(504,629)(191,990)796,885(318,622)-                    -                           -                              -                           -                           

���� ���� ,������ ��/�	! * ;�5� --                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

	���-�� ��/�	! * ;�5� --                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

#/�	!�� �%��� ;���� * ;�5� --                                                         -                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           -                    -                           -                              -                           -                           

�����
	�� ��%��� �
 ������� �����	�� �����	�� ����  542,838                                              406,826               (689,884)             (739,688)            174,584        107,451               2,947,117                5,062,583             3,947,076             (3,833,376)     (3,833,376)           (13,833,376)             -                           -                           

�1���)� �
 �� ������� �� (#����) "���4�� ����  =(3,087)                                                22,442                 254,835              262,048             157,490        338,867               1,545,518                796,584                796,584                (12,187,594)   9,742,461            (257,539)                 -                           -                           

"&	5�� ����� ������� '�.�  -53,141                                                50,054                 72,496                72,496               334,544        334,544               334,544                   334,544                334,544                1,131,128      1,131,128            1,131,128                -                           -                           

"&	5�� ���1� �������  =50,054                                                72,496                 327,331              334,544             492,034        673,411               1,880,062                1,131,128             1,131,128             (11,056,466)   10,873,589           873,589                   -                           -                           
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������  
2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

ENGLISH

�!ر�

	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	را#��	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  "�ر 	����	را#�� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� "�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� "�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	����  "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	����  ����	 ����	 ����	 ����	 ����	

-                              873,589                   

����	�� ��
��)
2007 ����	2008 ����	31\12\20092009 ����	31\12\20102010 ����	 ����	�� ��
��)
2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

   �%�&� #�!��� #!���� 1.00                                                    1.00                     1.00                    1.00                   1.00             1.00                     1.00                        1.00                      1.00                      

  
23�� �9� 1.20                                                    0.97                     1.01                    0.71                   0.72             0.93                     1.13                        1.35                      1.35                      

   ���	��� ��� 
#���	�!�� �%�@� 		/966,164                                              230,970               132,513              289,795             8,509           82,578                 191,072                   246,303                246,303                

�$-�!�� 	��9�� 		/866                                                     295                      119                     311                    21                111                      214                         289                       289                       

 �%� =���!�� �%�@� 		/9,392,330                                           9,392,330            9,392,330           9,392,330          9,392,330     10,000,000           10,000,000              10,000,000           10,000,000           

   #������ #!���� 11,270,796                                         9,110,560            9,486,253           6,668,554          6,762,478     9,300,000            11,300,000              13,500,000           13,500,000           -                -                       -                          -                       -                       

-                          
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������  
2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

ENGLISH

�!ر�

	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	را#��	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� 	���� 	���� 	����  "�ر 	����	را#�� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� "�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	���� "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	���� 	���� "�ر 	���� "�ر 	����	را#�� "�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	���� 	را#��"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	����  "�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����"�ر 	����	را#��"�ر 	����"�ر 	����  ����	 ����	 ����	 ����	 ����	

����
�� -���� 1
2006 �����2007 ����	30\6\20082008 ����	31\3\200930\6\200930\9\200931\12\20092009 ����	31\3\201030\6\201030\9\201031\12\20102010 ����	

�%��� '���	 �	9!0.103                                                  #0.025                   0.014                  0.031                 0.001           0.008                   0.019                      0.025                    0.025                    #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  	����� �%��� 	��/0.014                                                  #0.059                   0.063                  0.084                 0.039           0.095                   0.191                      0.262                    0.262                    #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

   	����� �%�&� #/+�!�� ;���@�-                                                         #-                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  	����� �%�&� #���	�� #!����1.068                                                  #1.232                   1.474                  1.297                 1.237           1.354                   1.492                      1.568                    1.568                    #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

(��!) 	��9�� A�� #������ #!���� ۩87.138                                                #16.505                 17.185                8.413                 8.531           11.733                 14.256                     5.146                    5.146                    -                    -                           -                              #DIV/0!#DIV/0!

#������ #!���� A�� #/+�!�� ;���@�-                                                         #-                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

�%��� 	��/ A�� �%�&� #/+�!�� ;���@�-                                                         #-                          -                          -                         -                   -                           -                              -                           -                           #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

(��!) #���	�� #!���� A�� #������ #!����1.124                                                  #0.787                   0.685                  0.547                 0.582           0.687                   0.757                      0.861                    0.861                    #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! (��!) #���	�� #!���� A�� #������ #!����1.124                                                  #0.787                   0.685                  0.547                 0.582           0.687                   0.757                      0.861                    0.861                    #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ��9��!�� A�� ���&!9�� '! B���� ���!��0.139                                                  #0.153                   0.119                  0.149                 0.224           0.233                   0.255                      0.276                    0.276                    #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ��9��!�� A�� #���0��� 	���-�� ��� B���� ���0.026                                                  #0.100                   0.116                  0.079                 0.142           0.189                   0.229                      0.235                    0.235                    #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!

  ��9��!�� A�� B���� ���0.016                                                  #0.076                   0.096                  0.063                 0.133           0.167                   0.204                      0.211                    0.211                    #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ��	���!�� 6�!�! A&/ 	��9��0.010                                                  #0.034                   0.031                  0.050                 0.025           0.057                   0.085                      0.113                    0.113                    #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 '�!.��!�� 
��� A&/ 	��9��0.013                                                  #0.048                   0.042                  0.065                 0.032           0.070                   0.128                      0.167                    0.167                    #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 #����	!�� �	9!0.261                                                  #0.282                   0.267                  0.238                 0.218           0.183                   0.338                      0.325                    0.325                    #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  #��&!�� #���0.739                                                  #0.718                   0.733                  0.762                 0.782           0.817                   0.662                      0.675                    0.675                    #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ( ��! ) 	���-�� #�5:� �	9!2.543                                                  #6.188                   10.469                9.327                 16.586          31.425                 32.519                     41.965                  41.965                  #VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#DIV/0!

 (��! ) ��	���!�� '���	 �	9!0.611                                                  #0.450                   0.325                  0.785                 0.186           0.341                   0.416                      0.536                    0.536                    #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ( ��! ) #���1�� ��	���!�� '���	 �	9!0.940                                                  #0.640                   0.480                  1.133                 0.277           0.541                   0.672                      0.896                    0.896                    #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 (��! ) �!�9�� ��!�� 74� '���	 �	9!4.935                                                  #15.746                 5.769                  10.384               0.956           2.770                   4.341                      4.547                    4.547                    #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ( ��! ) ���	��� #���1.681                                                  #1.115                   1.227                  1.350                 2.679           1.774                   1.459                      1.780                    1.780                    #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  �!�9�� ��!�� 74�1,680,933                                           460,499               1,065,378           1,208,727          2,881,895     2,040,307            2,160,251                2,737,142             2,737,142             -                    -                           -                              -                           -                           
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