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 هعموهبح عو الشركج 
 
ضٍد خؾختر  اهيشبهى  ,اهضٌبؽٌ  نئضدى اهشرنبح اهوهٍدث هشرنج فوشعًٍ هالشخذيبر  7991خأششح شرنج دواسً فوشعًٍ ؽبى  - أ

تلٍيةج اشةيٍج   يوٍوً دٌٍبر اردٌٌ  744331وٍتوغ راس يبل اهشرنج اهضبهٌ اهينخخة ته , ً اهرئٍشٌ فٌ شرنج دواسً فوشعٍ
 .دٌٍبر واضد هوشهى

ضةوايؼ  ,يضبفغج عوهنرى ضٍد أكٍى يشروػ يضٌؼ األؽةالف   –شرنج دواسً فوشعًٍ تبهلرة يً كرٍج نفر ضور  ٍلؼ يلر - ة
  .وأرٍضب، فٍيب أكٍيح يزارػ األيهبح فٌ يضبفغج سًٌٍ  اهفلبشج يشوخ اهدواسً ويزارػ اهدسبر اهالضى, اهضتوة 

 

 :إدارث الشركج 

 
 .اعضبء هجمس االدارث

 

 ممثل عن  االسم

 شركة فهسطني نالستثًار انصُاعي َضال يُري رضا سختياٌ

 شركة فهسطني نهتًُية واالستثًار أجمذ حسىٌ 

 شركة فهسطني نالستثًار انصُاعي حمًذ مجيم امحذ

 شركة انريف نالستثًار انسراعي  شاهنيسحاب 

 شركة سختياٌ اخىاٌ عُاٌ عصاو َىر

 شركة فهسطني نالستثًار انصُاعي مجال ابى عًر 

 شركة فهسطني نالستثًار انصُاعي يازٌ غُاو

 شركة فهسطني نالستثًار انصُاعي زهذي اخلىاجا

 شركة بيت جاال نصُاعة االدوية محذ ادلصري

 شركة فهسطني نالستثًار انصُاعي انفقهاءعبذ احلكيى 

 ممثال عٍ َفسه  رايي حمًذ حسني برهىش
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 االدارث الخىفيذيج

 .اهشٍد ؽتد اهضنٍى فلهب:             اهيدٍر اهؾبى
 اٍيً اهلدش:      ٌبئة اهيدٍر اهؾبى  

 اهشٍد ؽتداهرضٍى خبهد    :        اهيدٍر اهيبهٌ
 

 .ينخة االشخبذ هٍذى اهزؽتٌ اهيضخرى:  اهيشخشبر اهلبٌوٌٌ
 

  .يوغفًب وؽبياًل 921ٍلوى عبكى إدارً وفٌٌ يؤهل تئدارث وخٌفٍذ أؽيبل اهشرنج ضٍد ٍتوغ ؽدد اهؾبيوًٍ فٌ اهشرنج 
 

 : طتيعج عهل الشركج

 اٌخبر تٍط اهخفرٍخ -
 خفلٍس اهضوص اهالضى ؽير ٍوى  -
األؽالف تأضدد األٌغيج وأفظل اهيواضفبح اهؾبهيٍج وٍخيٍز اهؾوف اهيٌخز تأٌةه  إٌخبر اهؾوف خبى اهضٌؼ ضٍد خٌخز سيٍؼ أٌواػ  -

 %  . 522ٌتبخٌ 

 عبزر ويسيد -اهالضى اهيذتوش  تٍؼ اهدسبر  -

 اهضٌ تٍؼ اهدسبر اهالضى  -

 

 والهشخقتميج هشبريع الشركج الهىجزث  

 .الهشبريع الهىجزث

 ..  األههبح هشروع هزارع: أوال  

يوٍوً تٍظج شةٌوٍب   43يزارػ ايهبح الٌخبر تٍط اهخفرٍخ فٌ يٌعلخٌ سًٌٍ وأرٍضب تعبكج اٌخبسٍج خضل اهي خيخوم اهشرنج ؽشرث 
 .يً ضبسج اهشوق اهيضوٌ ضبهٍب% 11وهذا ٍغعٌ يب ٌشتخه 
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  هشروع الفقبشج: ثبىيب 

 يوٍوً تٍظةج خفةرٍخ وعبكةج    8تعبكج اشخٍؾبتٍج خضل إهي  0111اهفلبشج فٌ شهر شتبع ؽبى  كبيح شرنج دواسً فوشعًٍ تئٌشبء

 . شٌوٍب يوٍوً ضوص 70يوٍوً ضوص شٌوٍب وخيح يظبؽفج اهعبكج اإلٌخبسٍج إهي  6إٌخبسٍج ختوغ 

 األعالف هشروع هصىع: ثبلثب 

 /عً 41شبؽج كبتوج هوزٍبدث هخضل إهي / عً  70اهيواضفبح وتعبكج إٌخبسٍج ختوغ  كبيح اهشرنج تئٌشبء يضٌؼ أؽالف تأضدد -

 .عً اهف   06 ٍخظيً يضٌؼ األؽالف يشخودؽبح ظخيج هخخزًٍ اهضتوة خضل عبكخهب اهخخزٌٍٍج إهينيب ,شبؽج

 هشمخ الدواجوهشروع :  راتعب

 عٍر فٌ اهشبؽج 6111وتعبكج اٌخبسٍج خضل اهي  دٌٍبريوٍوً  1يشوخ هودواسً فٌ يٌعلج عوهنرى تخنوفج راشيبهٍج خلبرة  -

 الهشبريع الهشخقتميج 

 اشخنيبل ضولخهب االٌخبسٍج يً خاللخشؾي اهشرنج اهي 

يوٍوً  4االٌخهبء يً اٌشبء يزرؽخًٍ تخنوفج كبرتح  يزارػ إلٌخبر اهدسبر اهالضى هخزوٍد اهيشوخ تبهنيٍبح اهيعووتج وكد خى إكبيج -
 .دوالريوٍوً  1تخنوفج خلبرة  0170اهيخوكؼ االٌخهبء يً اٌشبء تبكٌ اهيزارػ يؼ تداٍج ؽبى ويً دوالر 

يوٍوً فٌ اهوكح اهراهً تنوفج راشيبهٍج خلةبرة   70يوٍوً ضوص تدال يً  78اهعبكج االٌخبسٍج هفلبشج اهشرنج هخضتص خوشٍؼ  -
 .ٌضف يوٍوً دوالر ايرٍنٌ

 .فخص يٌبفذ هتٍؼ وخشوٍق يٌخسبح اهيشوخ  وأٍج يٌخسبح ضٍواٌٍج اخرى -

 : شكل واليج ايصبل الهعموهبح لمهشبههيو

 .اهضضف.5
 .اهترٍد اهيشسل.9
 .االخضبل اههبخفٌ.8
 اهشوق اهيبهٌ وشرنبح اهوشبعج.4
  

 :اشهن الشركج وعوائدهب وعدد الهشبههيو 

 تلٍيج اشيٍج دٌٍبر واضد هوشهىيوٍوً شهى  584442: ؽدد اشهى اهشرنج 
 .يً اشهى اهشرنج%  73خه تخيخوم شرنج فوشعًٍ هالشخذيبر اهضٌبؽٌ يب ٌش

 



 

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
  

  )غير المدققة(القوائم المالية المرحلية المختصرة 
  
  ٢٠١١ حزيران ٠٣

  
  
  



  

 عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية
 

  ١٣٧٣صندوق بريد 
 الطابق السادس 

  عمارة ترست، شارع القدس 
 فلسطين  –رام اهللا 

 ٢٢٤٢١٠١١ ٩٧٠+: هاتف  
 ٢٢٤٢٢٣٢٤ ٩٧٠+: فاكس 
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  المختصرة القوائم المالية المرحلية حول مراجعة رتقري
  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة إدارةمجلس رئيس وأعضاء  إلى
 

) الشركة( العامة المحدودة المساهمة دواجن فلسطينالمرحلية المختصرة المرفقة لشركة  المالية القوائم راجعنالقد 
وقائمة الدخل  المرحلية الدخل قائمةو ٢٠١١ حزيران ٣٠كما في  المرحلية قائمة المركز الماليوالتي تتكون من 
أشهر  لفترة الستة المرحلية دفقات النقديةالتقائمة و المرحلية التغيرات في حقوق الملكيةقائمة و الشامل المرحلية

 .ذلك التاريخ واإليضاحات حولهاالمنتهية في 

لمعيار التقارير المالية عداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقا إإن مجلس اإلدارة مسؤول عن 
ليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه إن مسؤو". التقارير المالية المرحلية" ٣٤ معيار المحاسبة الدولي / الدولية

  .القوائم المالية المرحلية المختصرة استنادا إلى مراجعتنا

  نطاق المراجعة
مراجعة المعلومات المالية المرحلية من " ٢٤١٠لقـد جرت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة 

مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام بإستفسارات إن عملية ". قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة
تحليلية واجراءات مراجعة  إجراءاتبشكل أساسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق 

لية وبالتالي ال عمال التدقيق التي تتم وفقا لمعايير التدقيق الدونطاق أ ن نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير منإ. خرىأ
تمكننا أعمال المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال 

  .التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها

  النتيجة
المختصرة المرفقة لم يتم  رحليةالمالية الم قوائمسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن التبناء على مراجعتنا، لم 

 .٣٤ رقم وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ،عدادها من كافة النواحي الجوهريةإ

  

 
 
 

  ٢٠١١ آب ٧
  رام اهللا –فلسطين 

 

http://www.ey.com


 

  .المرحلية المختصرة من هذه القوائم المالية اًجزء ٨ إلى ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 
 

 ١

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
  المرحلية  قائمة المركز المالي

  ٢٠١١ حزيران ٣٠

      
حزيران  ٣٠

٢٠١١    
ول كانون األ ٣١

٢٠١٠  
  مدققة    غير مدققة      
  دينار أردني    دينار أردني    إيضاح  

            الموجودات
            موجودات غير متداولة

  ٢١,٠٠٤,٢٤٩    ٢٣,٨٣٨,٧٤٣    ٣  عقارات وآالت ومعدات 
  ١,٣٥٠,٤٦٤    ٧٦٠,٩٤٥    ٣  مشروع قيد اإلنشاء

  ٦,٩٧٠    ٧,٩٥٨      موجودات مالية متوفرة للبيع
      ٢٢,٣٦١,٦٨٣    ٢٤,٦٠٧,٦٤٦  

            موجودات متداولة
  ١,٢٠٢,٦٢٥    ٣٩٩,٥٨١      غير ناضجة –موجودات حية 
  ١,٢٨٧,٥٠٣    ٢,٠١٨,٧٢٥      ناضجة ومنتجة –موجودات حية 

  ٢,٤٩٠,١٢٨    ٢,٤١٨,٣٠٦      مجموع الموجودات الحية
            

  ٢,٠٧٨,١٤٣    ١,٧٥٤,٢٢٠      مخزون
  ١,٨٨٤,٧١١    ٢,٥٤١,٦٨٠      ذمم مدينة

  ٩٩٣,٦٨٢    ١,٤٨٥,٦٧٥      داولة أخرىموجودات مت
  ٣٣٦,٨٨٣    ١٩٢,١٣٩      النقد والنقد المعادل

      ٥,٢٩٣,٤١٩  ٥,٩٧٣,٧١٤ 
  ٣٠,١٤٥,٢٣٠  ٣٢,٩٩٩,٦٦٦      مجموع الموجودات

            حقوق الملكية والمطلوبات 
            حقوق الملكية

 ١٢,٠٠٠,٠٠٠   ١٣,٤٤٠,٠٠٠      رأس المال المدفوع 
 ٩١٥,٣٥٩ ٩١٥,٣٥٩    ٤  احتياطي إجباري

 ٢,٩٦٠,٣٧٧   ٤,٠٧٧,٣٧٠      فروقات ترجمة عمالت أجنبية
 ٤,٨٢٦,١٠٥   ٣,٤٤٧,٤٢٠      أرباح مدورة

 ٢٠,٧٠١,٨٤١ ٢١,٨٨٠,١٤٩      مجموع حقوق الملكية 
          مطلوبات غير متداولة
  ٣,٦٤٠,٨٠٩    ٤,٢٥١,٤٠٠    ٥  قروض طويلة األجل

 ٢٩٤,٩٦٠    ٣٢٤,٨٢٢      مخصص تعويض نهاية الخدمة
      ٣,٩٣٥,٧٦٩ ٤,٥٧٦,٢٢٢ 

          مطلوبات متداولة
 ٣,٤٣٣,٢٣١ ٤,٢٣١,٨٣١      ذمم دائنة

  ١,٠٤٣,٣١٨ ١,٠٥٥,٧٧٠    ٥  الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل
  ٤١٩,٥١٤  ٤٠٨,٣٧٢      ائتمانيةتسهيالت 

 ٢٧٥,٦٠١ ٤٢,٢٦١    ٧  مخصص ضريبة الدخل
  ٣٣٥,٩٥٦ ٨٠٥,٠٦١      مطلوبات متداولة أخرى

      ٥,٥٠٧,٦٢٠   ٦,٥٤٣,٢٩٥ 
 ٩,٤٤٣,٣٨٩    ١١,١١٩,٥١٧      مجموع المطلوبات 

  ٣٠,١٤٥,٢٣٠    ٣٢,٩٩٩,٦٦٦      مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
  



 

  .المرحلية المختصرة من هذه القوائم المالية اًجزء ٨ إلى ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 
 

 ٢

  
  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

  المرحلية الدخل قائمة
  ٢٠١١ حزيران ٣٠المنتهية في أشهر  لفترة الستة

  
  حزيران ٣٠

٢٠١٠  
حزيران  ٣٠  

٢٠١١  
      

        غير مدققة    غير مدققة
        دينار أردني    دينار أردني

            
  المبيعات       ٩,٦٣٧,٣٢٧    ٨,٢٦٩,٨٧٩

  كلفة المبيعات      )٨,٢٣٢,٧٤٨(    )٥,٢٧٠,٩٥٢(
  مجمل الربح      ١,٤٠٤,٥٧٩    ٢,٩٩٨,٩٢٧

            
  مصاريف إدارية وعامة      )٥٩٩,٥٧٢(    )٥٨٧,٣٤٨(

٨٠٥,٠٠٧    ٢,٤١١,٥٧٩        
            

  أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع      -    ١,٣٣٤
  مصاريف تمويل      )٨٦,١٨٣(    )٤٠,٣٧٥(
  أخرى )مصاريف(إيرادات       ٣٨٧,٨٨٦    )١١٦,١٥٢(

  ربح الفترة قبل ضريبة الدخل       ١,١٠٦,٧١٠    ٢,٢٥٦,٣٨٦
  مصروف ضريبة الدخل  ٧    )٨٥,٣٩٥(    )١٧٢,٦٨٦(

  ربح الفترة      ١,٠٢١,٣١٥    ٢,٠٨٣,٧٠٠

  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة     ٠,٠٧٦    ٠,١٥٥



 

  .المرحلية المختصرة من هذه القوائم المالية اًجزء ٨إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 

٣ 

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

  قائمة الدخل الشامل المرحلية
  ٢٠١١حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  

  حزيران ٣٠
٢٠١٠  

حزيران  ٣٠  
٢٠١١  

  

    غير مدققة    غير مدققة
    دينار أردني    نار أردنيدي

        
  ربح الفترة   ١,٠٢١,٣١٥    ٢,٠٨٣,٧٠٠

  بنود الدخل الشامل األخرى      
  فروقات ترجمة عمالت أجنبية  ١,١١٦,٩٩٣    )٣٩٤,٢٤٨(

   أرباح الموجودات المالية المتوفرة للبيع  -    ٥٥٣
  مجموع بنود الدخل الشامل األخرى  ١,١١٦,٩٩٣    )٣٩٣,٦٩٥(

  صافي الدخل الشامل للفترة  ٢,١٣٨,٣٠٨    ١,٦٩٠,٠٠٥
  



 

  .المرحلية المختصرة من هذه القوائم المالية اًجزء ٨إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 

٤ 

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

  المرحلية الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة
  ٢٠١١ حزيران ٣٠المنتهية في أشهر  لفترة الستة

  

  
رأس المال 

    المدفوع
احتياطي 
    إجباري

فروقات ترجمة 
    عمالت أجنبية

إحتياطي 
موجودات مالية 

لبيعمتوفرة ل  
  أرباح
    مدورة

مجموع حقوق 
 الملكية

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   دينار أردني  ٢٠١١حزيران  ٣٠
 ٢٠,٧٠١,٨٤١   ٤,٨٢٦,١٠٥   -   ٢,٩٦٠,٣٧٧    ٩١٥,٣٥٩ ١٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١١الرصيد كما في أول كانون الثاني 

  ٢,١٣٨,٣٠٨    ١,٠٢١,٣١٥    -    ١,١١٦,٩٩٣    -    -  الدخل الشامل للفترةصافي 
  )٩٦٠,٠٠٠(    )٩٦٠,٠٠٠(    -    -    -    -  )٦إيضاح (نقدية  توزيعات أرباح
  -    )١,٤٤٠,٠٠٠(    -    -    -   ١,٤٤٠,٠٠٠  )٦إيضاح ( مجانية توزيعات أسهم

 ٢١,٨٨٠,١٤٩   ٣,٤٤٧,٤٢٠    -   ٤,٠٧٧,٣٧٠  ٩١٥,٣٥٩ ١٣,٤٤٠,٠٠٠  )غير مدققة( ٢٠١١حزيران  ٣٠الرصيد كما في 

  

  
رأس المال 

    المدفوع
احتياطي 
    إجباري

فروقات ترجمة 
    عمالت أجنبية

إحتياطي 
موجودات مالية 

 متوفرة للبيع
  أرباح
    مدورة

مجموع حقوق 
 الملكية

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   دينار أردني  ٢٠١٠حزيران  ٣٠
  ١٥,٦٧٦,٤٤٧   ٣,٤٢٧,١٥١  )٥٥٣(  ١,٧٧٨,٨١٨   ٤٧١,٠٣١  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٠نون الثاني الرصيد كما في أول كا

  ١,٦٩٠,٠٠٥    ٢,٠٨٣,٧٠٠    ٥٥٣    )٣٩٤,٢٤٨(    -    -  الدخل الشامل للفترةصافي 
  )٦٠٠,٠٠٠(    )٦٠٠,٠٠٠(    -    -    -    -  )٦إيضاح (نقدية  توزيعات أرباح
  -    )٢,٠٠٠,٠٠٠(    -    -    -   ٢,٠٠٠,٠٠٠  )٦إيضاح ( مجانية توزيعات أسهم

 ١٦,٧٦٦,٤٥٢   ٢,٩١٠,٨٥١   -   ١,٣٨٤,٥٧٠    ٤٧١,٠٣١ ١٢,٠٠٠,٠٠٠  )غير مدققة( ٢٠١٠حزيران  ٣٠الرصيد كما في 



 

  .المرحلية المختصرة من هذه القوائم المالية اًجزء ٨إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 

٥ 

  

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

    المرحليةقائمة التدفقات النقدية 
  ٢٠١١حزيران  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  

  
حزيران  ٣٠

٢٠١١  
حزيران  ٣٠  

٢٠١٠  
 غير مدققة  غير مدققة  
 دينار أردني  دينار أردني  

       أنشطة التشغيل
  ٢,٢٥٦,٣٨٦   ١,١٠٦,٧١٠   ربح الفترة قبل ضريبة الدخل

        تعديالت 
  ٣٧٣,١٥٧   ٥٤٨,٦٧١   اتإستهالك

  )١,٣٣٤(   -   أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
  ٤٠,٣٧٥   ٨٦,١٨٣   مصاريف تمويل

  ٥٧,٤٥٢   ١٩,٣٨٧   مخصص تعويض نهاية الخدمة
   ٢,٧٢٦,٠٣٦   ١,٧٦٠,٩٥١  

        :التغيرات في رأس المال العامل
  )٢١٧,٩٢٥(   )٧٠١,٥١٧(   الذمم المدينة

  )٩٦,٣٠٥(   ٣٢٣,٩٢٣   المخزون
  )٦٩٧,٥٤١(   ٧١,٨٢٢   الموجودات الحية

  )٣٧٠,٢٤٥(   )٤٩١,٩٩٣(   الموجودات المتداولة األخرى
  ٣١٢,٦٦٥   ٩٥٠,٥١٥   الذمم الدائنة

  ٦٨,١٣٦   )١٨٦,٧٠٧(   المطلوبات المتداولة األخرى
  )٥,٠٦٠(   )٤,٧٥٩(   دفعات تعويض نهاية خدمة

  -   )٣١٨,١١٩(   ضريبة دخل مدفوعة
 ١,٧١٩,٧٦١  ١,٤٠٤,١١٦   صافي النقد من أنشطة التشغيل

        
        أنشطة االستثمار

  ٢٧,٩٧٨   -   للبيع بيع موجودات مالية متوفرة
  )٦,٩٧١(   -   شراء موجودات مالية متوفرة للبيع

  )٣١٠,٧٦٧(   )٢٨٩,٠٦٦(   شراء عقارات وآالت ومعدات
  )١,٧٤٢,٣١٢(   )١,٤٢٥,٤٦٤(   ع قيد اإلنشاءيرامشالزيادة في 

  )٢,٠٣٢,٠٧٢(   )١,٧١٤,٥٣٠(   أنشطة االستثمار في صافي النقد المستخدم
        

        أنشطة التمويل
  )٨٢,٨٠٨(   )٣٠٤,١٨٨(   أرباح نقدية موزعة

  -   ١,٠٨٦,٨٩١   مسحوبات قروض طويلة األجل 
  )٤٠٢,٣٦٤(   )٤٦٣,٨٤٨(   تسديدات قروض طويلة األجل

  ٣٥٠,٨٢٦   )١١,١٤٢(   تسهيالت ائتمانية
  )٤٠,٣٧٥(   )٨٦,١٨٣(   مصاريف تمويل مدفوعة

  )٣١,٣٠٤(   )١٥١,٩١٥(   مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
  )٢٠٦,٠٢٥(   ٦٩,٦١٥   أنشطة التمويل )المستخدم في( من صافي النقد

  )٥١٨,٣٣٦(   )٢٤٠,٧٩٩(   في النقد والنقد المعادل  النقص
  )١٣٦,٤١٤(   ٩٦,٠٥٥   فروقات ترجمة العمالت األجنبية

  ١,١٣١,١٢٨   ٣٣٦,٨٨٣   النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
  ٤٧٦,٣٧٨   ١٩٢,١٣٩   اية الفترةالنقد والنقد المعادل في نه



 

 ٦

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

  المرحلية المختصرة  المالية قوائمإيضاحات حول ال
  ٢٠١١ حزيران ٣٠

  

 الشركة ونشاطها .١

، ومركزها الرئيسي في مدينة نابلس، كشركة )الشركة(تأسست شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة 
  ). ٥٦٣٢٠١١٠٢(، وسجلت لدى مراقب الشركات في فلسطين تحت رقم ١٩٩٧عامة محدودة خالل عام مساهمة 

  
إنشاء وإقامة مصنع أعالف ومزارع دجاج وإنتاج وبيع البيض والعلف والحبوب يتركز نشاط الشركة الرئيسي في 

 .األخرى
 

المالية مع  قوائمهايتم توحيد المحدودة، و اعي المساهمة العامةتعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين لالستثمار الصن
  .القوائم المالية الموحدة لشركة فلسطين لالستثمار الصناعي

  
 الشركة إدارةمن قبل مجلس  ٢٠١١حزيران  ٣٠للشركة كما في  المرحلية المختصرة القوائم المالية تم إقرار
  .٢٠١١آب  ٧ بتاريخ

 اإلعداد والسياسات المحاسبيةأسس  .٢

  لقوائم المالية أسس إعداد ا
وفقاً لمعيار  ٢٠١١حزيران  ٣٠تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة للستة أشهر المنتهية في 

  ".التقارير المالية المرحلية" ٣٤المحاسبة الدولي رقم 
  

  .ر األردنيتمثل عملة الشيقل اإلسرائيلي عملة األساس للشركة ويتم إظهار القوائم المالية بعملة الدينا
  

ال تتضمن القوائم المالية المرحلية المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية سنوية 
كذلك، فإن نتائج فترة الستة . ٢٠١٠كانون األول  ٣١ويجب قراءتها مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في 

بالضرورة مؤشرا للنتائج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  ال تمثل ٢٠١١حزيران  ٣٠أشهر المنتهية في 
  .٢٠١١كانون األول  ٣١

  السياسات المحاسبية الرئيسية
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة كانت متوافقة مع تلك التي تم 

، باستثناء قيام الشركة بتطبيق المعـايير المعدلـة   ٢٠١٠كانون األول  ٣١في استخدامها إلعداد القوائم المالية كما 
  : التالية خالل الفترة

  )المعدل(معامالت مع جهات ذات عالقة  – ٢٤معيار المحاسبة الدولي رقم 
  )المعدل(العرض : األدوات المالية – ٣٢معيار المحاسبة الدولي رقم 

  

لمعايير التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من قبـل  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية ا
  :الشركة

  األدوات المالية – ٩معيار التقارير المالية الدولية 
  اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى – ١٢معيار التقارير المالية الدولية 
   دلةقياس القيمة العا – ١٣معيار التقارير المالية الدولية 

  
  .٢٠١٣كانون الثاني  ١ستصبح هذه المعايير نافذة المفعول ابتداء من 



 

 ٧

    ومشاريع قيد اإلنشاء عقارات واَالت ومعدات .٣
بإنشاء اربعة مزارع دجاج الحم في شمال الضفة الغربية، تهدف هذه  بالبدء قامت الشركة ٢٠١٠خالل عام 

  .السوق الفلسطيني بالدجاج الالحم عالي الجودة المزارع الى تنظيم قطاع الدواجن والعمل على تزويد
إلى حساب  وتم تحوليهما دينار أردني ٢,٠١٤,٩٨٣ خالل الفترة اإلنتهاء من إنشاء مزرعتين بكلفة إجماليةتم 

 .عقارات وآالت ومعدات

  اإلجباري االحتياطي .٤
  .يةمرحل المالية حيث أن هذه القوائماإلحتياطي اإلجباري  لم تقم الشركة بإقتطاع

  قروض طويلة األجل .٥
دوالر  ٥,٠٠٠,٠٠٠بمبلغ  بنك محليعلى اتفاقية قرض طويل األجل مع  ٢٠١٠وقعت الشركة خالل شهر آذار 

لتمويل جزء من كلفة إنشاء مشروع مزارع الدجاج الالحم الجاري ) دينار أردني ٣,٥٤٥,٠٠٠ما يعادل (أمريكي 
يستحق على القرض . مليون دينار أردني ٦ل كلفة إنشاءه إلى إنشاؤه في منطقة طولكرم والذي من المتوقع أن تص

قسطاً ثلث  ١٢و يسدد القرض بموجب % ٢مضافاً إليه ) ليبور(ق لندن افائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسو
تم منح القرض بكفالة شركة فلسطين لالستثمار الصناعي . ٢٠١٢كانون ثاني  ١سنوي يستحق األول منها في 

تم  .ورهن أرض المسلخ وما عليها من إنشاءات وممتلكات عة رابا وما عليها من إنشاءات وممتلكاتورهن مزر
  .دوالر أمريكي من اجمالي قيمة القرض ١,٥٣٢,٩٩١سحب مبلغ  ٢٠١١حزيران  ٣٠خالل الفترة المنتهية في 

  توزيعات أسهم وأرباح نقدية .٦
ار أردني دين ٠,٠٨زيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدارتو ٢٠١١نيسان  ٢٨قررت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 

توزيع أسهم قررت الهيئة العامة غير العادية بنفس التاريخ كذلك . دينار أردني ٩٦٠,٠٠٠لكل سهم بمجموع 
 .  سهم بقيمة اسمية دينار أردني واحد لكل سهم ١,٤٤٠,٠٠٠من رأس مال الشركة بإجمالي % ١٢مجانية بنسبة 

 
دينار أردني  ٠,٠٦توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار ٢٠١٠نيسان  ٢٥ئة العامة للشركة بتاريخ قررت الهي

كذلك قررت الهيئة العامة غير العادية بنفس التاريخ توزيع أسهم . دينار أردني ٦٠٠,٠٠٠لكل سهم بمجموع 
 .  ينار أردني واحد لكل سهممن رأس مال الشركة بإجمالي مليوني سهم بقيمة اسمية د% ٢٠مجانية بنسبة 

 مخصص ضريبة الدخل .٧

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

كانون األول  ٣١حتى % ٧,٥خضع الربح الضريبي للشركة لضريبة دخل بمعدل بعد ذلك ي. ٢٠٠٦األول 
  .دينار أردني تمثل ضريبة السنة الحالية ٨٥,٣٩٥تم خالل الفترة التخصيص لضريبة الدخل بمبلغ  .٢٠١٥

  معامالت مع جهات ذات عالقة .٨
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة يمثل هذا البند أرصدة الجهات ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين و

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

  



 

 ٨

 ٣١و ٢٠١١حزيران  ٣٠كما في عالقة الهات ذات تتضمن قائمه المركز المالي المرحلية األرصدة التالية مع الج
   :٢٠١٠كانون األول 

  
حزيران  ٣٠

٢٠١١    
كانون األول  ٣١

٢٠١٠  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٤٩,٥٧٧    ٥٣,٥٢٥  ذمم مدينة مستحقة من شركات شقيقة
 ٢٠٥,٨٦٢    ١٢٤,٨٣٣  ذمم دائنة مستحقة لمساهمين رئيسين

  ١٨٣,٨١٨    ١١٢,٩٣٢  شركات شقيقةلذمم دائنة مستحقة 
  

  
تحميل رواتب ومنافع اإلدارة العليا على حساب الشركة وإنمـا تـم تحميلهـا     ٢٠١١و  ٢٠١٠يتم خالل عامي  لم

    .مباشرة على الشركة األم
  



Palestine Poultry - شركة دواجن فلسطين    Company Name - اسم الشركة 

AZIZA Trading Symbol - رمز الشركة 

Industrial - الصناعيSector - القطاع 

 Jordanian Dinar - دينار اردنيCurrency - العملة 

  البنود
مدققة 20112011\12\201131\9\201130\6\201130\3\31مدققة 20102010\12\201031\9\201030\6\201030\3\31مدققة 20092009\6\30مدققة 2008مدققة 2007

 الميزانية العمومية

مدققة 20112011\12\201131\9\201130\6\201130\3\31مدققة 20102010\12\201031\9\201030\6\201030\3\31مدققة 20092009\6\30مدققة 2008مدققة 2007 الموجودات المتداولة
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�%&���� � ����!�� '��	�� (�)! * �+��275,735                                      462,629              535,714              817,760               827,163            788,204               830,646                   803,707                803,707                881,502              899,867               -                              -                           -                           

 (��� ) #��	!�� �!$��1,106,416                                   632,760              872,793              785,192               385,585            742,050               567,342                   721,548                721,548                1,049,380           1,066,019            -                              -                           -                           

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

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

(  ���&� �+.��) #/�0���93,403                                        77,594               69,407                137,810               120,550            170,120               132,948                   359,028                359,028                593,304              693,256               -                              -                           -                           

 �+��&��� #����� 	��!�� '�+)! * #/�0���775,362                                      1,035,520           551,001              803,232               920,527            867,227               797,745                   1,719,115             1,719,115             1,097,396           1,060,964            -                              -                           -                           

( ��	�/� ) #�0!�� #!���� #���0272,697                                      86,162               91,651                540,773               498,900            541,041               600,951                   409,998                409,998                644,355              -                              -                           -                           

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

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

 ��)� #��	! �	���1,599,725                                   1,710,365           1,497,832           2,062,602            2,390,535         3,130,120            2,690,669                3,073,812             3,073,812             2,481,896           3,903,981            -                              -                           -                           

                           -                           -                              -            8,392,020           7,119,555             7,783,547             7,783,547                6,584,387            6,970,652         6,422,013            6,247,248           4,677,971           4,658,565                                   4,465,552مجموع الموجودات المتداولة

    موجودات طويلة ا�جل

                           -                           -                              -           30,796,188         28,060,004           27,070,453           27,070,453              19,584,321           18,763,979       19,503,634          18,858,696          14,884,716         15,370,693                                 14,969,487(  اجمالي)ممتلكات ومباني وا�ت 

�����!�� �2�.�� �!�! * �+��3,638,058                                   4,294,246           4,429,552           4,965,178            5,265,699         5,228,234            5,695,745                6,066,204             6,066,204             6,534,203           6,957,445            -                              -                           -                           

                           -                           -                              -           23,838,743         21,525,801           21,004,249           21,004,249              13,888,576           13,535,745       14,237,935          13,893,518          10,455,164         11,076,447                                 11,331,429ممتلكات ومباني وا�ت ( صافي )

$�-���� ��� �����!195,517                                      208,054              1,382,236           3,071,359            3,715,920         4,813,671            6,538,932                1,350,464             1,350,464             1,969,718           760,945               -                              -                           -                           

����!1���132,349                                      49,336               50,059                25,310                 -                       6,971                   7,346                      6,970                    6,970                    7,796                  7,958                   

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

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

                           -                           -                              -           24,607,646         23,503,315           22,361,683           22,361,683              20,434,854           18,356,387       17,953,855          16,990,187          11,887,459         11,333,837                                 11,659,295مجموع - الموجودات طويلة ا�جل

                           -                           -                              -           32,999,666         30,622,870           30,145,230           30,145,230              27,019,241           25,327,039       24,375,868          23,237,435          16,565,430         15,992,402                                 16,124,847 مجموع الموجودات
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           المطلوبات وحقوق المساھمين

         المطلوبات المتداولة  

  #���	�� ������568,034                                      75,988               104,290              -                          57,210              350,826               380,644                   419,514                419,514                355,765              408,372               -                              -                           -                           

( #����� ) #���	 �!$432,857                                      415,724              814,350              1,115,507            495,895            830,358               1,152,098                1,489,095             1,489,095             1,028,792           1,569,606            -                              -                           -                           

 #&�� �����1,036,590                                   1,080,585           600,603              1,258,507            1,493,177         1,791,598            1,532,233                1,944,136             1,944,136             1,513,860           2,662,225            -                              -                           -                           

#���	 ������!�-                                                 -                         -                          -                          281,971            -                          -                              -                           -                           -                         -                           -                              -                           -                           

 ( ��)� ) #���	�� �!$��207,086                                      219,370              24,122                -                          -                       -                          -                              -                           -                           -                         -                           -                              -                           -                           

 ���� ����� ,���1,165,911                                   1,141,533           608,602              898,899               141,332            1,311,350            1,133,436                1,043,318             1,043,318             847,671              1,055,770            -                              -                           -                           

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

 #-&�)! ����)!56,251                                        93,890               83,733                224,946               -                       396,715               288,462                   275,601                275,601                -                         42,261                 -                              -                           -                           

 ��)� #���	 �	���538,324                                      422,748              401,964              12,247                 -                       597,575               388,728                   335,956                335,956                461,209              805,061               -                              -                           -                           

                           -                           -                              -            6,543,295           4,207,297             5,507,620             5,507,620                4,875,601            5,278,422         2,469,585            3,510,106           2,637,664           3,449,838                                   4,005,053 مجموع المطلوبات المتداولة

          المطلوبات طويلة ا�جل

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

���� #&��5 ,���419,591                                      196,327              200,573              3,833,376            4,406,871         3,018,561            3,128,527                3,640,809             3,640,809             4,312,397           4,251,400            -                              -                           ���� #&��5 ,���419,591                                      196,327              200,573              3,833,376            4,406,871         3,018,561            3,128,527                3,640,809             3,640,809             4,312,397           4,251,400            -                              -                           

( ���� #&��5 ) ����)!128,676                                      161,163              189,035              217,506               274,008            263,604               277,798                   294,960                294,960                303,990              324,822               -                              -                           

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

                           -                           -                              -            4,576,222           4,616,387             3,935,769             3,935,769                3,406,325            3,282,165         4,680,879            4,050,882              389,608              357,490                                      548,267مجموع المطلوبات طويلة ا�جل

                           -                           -                              -           11,119,517           8,823,684             9,443,389             9,443,389                8,281,926            8,560,587         7,150,464            7,560,988           3,027,272           3,807,328                                   4,553,320مجموع المطلوبات 

           حقوق المساھمين

( #�	�/ �%�� ) 6�	!�� ��!�� 7��9,371,351                                   9,371,351           9,979,185           10,000,000          10,000,000       12,000,000           12,000,000              12,000,000           12,000,000           12,000,000         13,440,000           -                              -                           -                           

8����� �5�����156,913                                      236,178              236,178              471,031               471,031            471,031               471,031                   945,359                915,359                915,359              915,359               -                              -                           -                           

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

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

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

 #�	�9�� #!���� � ����:�&� �����!�� �1��(104,952)                                     -                         638                     (553)                    -                       -                          -                              -                           -                           -                         -                           -                              -                           -                           

 #����� �2!/ #!��� ����� (;�5�) <�0�15481251,539,070           1,062,173           1,778,818            2,118,800         1,384,570            2,289,560                2,960,377             2,960,377             3,606,521           4,077,370            -                              -                           -                           

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

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

( #9!�! ) �+���! ;���� 600,090                                      1,038,475           2,259,984           3,427,151            4,635,573         2,910,851            3,976,724                4,796,105             4,826,105             5,277,306           3,447,420            -                              -                           -                           

                           -                           -                              -                           -                         -                           -                           -                              -                          -                       -                          -                          -                         -                                                 - حقوق ا�قلية

                           -                           -                              -           21,880,149         21,799,186           20,701,841           20,701,841              18,737,315           16,766,452       17,225,404          15,676,447          13,538,158         12,185,074                                 11,571,527 مجموع حقوق المساھمين

                           -                           -                              -           32,999,666         30,622,870           30,145,230           30,145,230              27,019,241           25,327,039       24,375,868          23,237,435          16,565,430         15,992,402                                 16,124,847 مجموع المطلوبات وحقوق المساھمين

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

مدققة 20112011\12\201131\9\201130\6\201130\3\31مدققة 20102010\12\201031\9\201030\6\201030\3\31مدققة 20092009\6\30مدققة 2008مدققة 2007  البنود

  ا�يرادات التشغيلية

(��9��!�� ���) �����!�� ��	���> 7,250,974                                   12,551,497         5,651,644           12,445,619          3,932,235         8,269,879            13,359,954              17,843,682           17,843,682           4,474,527           9,637,327            -                              -                           -                           

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

                           -                           -                              -            9,637,327           4,474,527           17,843,682           17,843,682              13,359,954            8,269,879         3,932,235          12,445,619           5,651,644         12,551,497                                   7,250,974 مجموع ا�يرادات التشغيلية

-                          -                       -                          -                              -                           -                           -                         -                           -                              -                           

                           -                              -                           -                         -                           -                           -                              -                          -                       -                          - المصاريف التشغيلية

( #�&�:���� <����!�� ) #/��!�� #/�0��� #-&�6,109,225                                   10,681,924         4,332,351           9,013,111            2,446,388         5,270,952            8,673,853                11,995,877           11,995,877           3,928,547           8,232,748            -                              -                           -                           

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

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

                           -                           -                              -            8,232,748           3,928,547           11,995,877           11,995,877                8,673,853            5,270,952         2,446,388            9,013,111           4,332,351         10,681,924                                   6,143,973مجموع المصاريف التشغيلية

                           -                           -                              -            1,404,579              545,980             5,847,805             5,847,805                4,686,101            2,998,927         1,485,847            3,432,508           1,319,293           1,869,573                                   1,107,001  مجمل الدخل

                           -                              -                           -                         -                           -                           -                              -                          -                       -                          - المصاريف العمومية

 #���	�� <����!��590,405                                      822,985              427,104              815,048               379,824            587,348               786,259                   1,359,552             1,359,552             273,132              599,572               -                              -                           -                           

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

 ��)� <����!-                                                 -                         -                          -                          -                       -                          280,374                   -                           -                           -                         -                           -                              -                           -                           

                           -                           -                              -               599,572              273,132             1,359,552             1,359,552                1,066,633               587,348            379,824               815,048              427,104              822,985                                      590,405 مجموع المصاريف العمومية

 -                          -                       -                          -                              -                           -                           -                         -                           -                              -                           

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

 ����!1���� ;����8,783                                          (133,226)            -                          7,632                   1,313                1,334                   1,198                      1,347                    1,347                    -                         -                           -                              -                           -                           

 ��)� ;����� ��	���� 200,117                                      79,646               174,677              295,677               116,518            (116,152)              (127,895)                 404,098                404,098                227,709              387,886               -                              -                           -                           

                           -                           -                              -               387,886              227,709                405,445                405,445                 (126,697)              (114,818)            117,831               303,309              174,677              (53,580)                                      208,900 مجموع ا�يرادات وا�رباح ا�خرى

 

          مصاريف وخسائر اخرى

	���-�� <���!117,244                                      106,468              33,950                69,600                 15,432              40,375                 64,440                     91,599                  91,599                  49,356                86,183                   

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

                           -                           -                              -                 86,183                49,356                  91,599                  91,599                     64,440                 40,375              15,432                 69,600                33,950              106,468                                      117,244 مجموع المصاريف والخسائر ا�خرى

 

                           -                           -                              -            1,106,710              451,201             4,802,099             4,802,099                3,428,331            2,256,386         1,208,422            2,851,169           1,032,916              886,540                                      608,252 صافي الدخل قبل الضرائب

 �)	�� #���0 56,251                                        93,890               86,407                227,640               -                       172,686               278,760                   358,817                358,818                -                         85,395                 

                           -                           -                              -            1,021,315              451,201             4,443,281             4,443,282                3,149,571            2,083,700         1,208,422            2,623,529              946,509              792,650                                      552,001صافي الربح من العمليات المستمرة 

#���� ����� �2�	9�-                          -                       -                          -                              -                           1                          -                         -                           -                              -                           

                           -                           -                              -            1,021,315              451,201             4,443,282             4,443,282                3,149,571            2,083,700         1,208,422            2,623,529              946,509              792,650                                      552,001 صافي الربح

 -                          -                       -                          -                              -                           -                         -                           -                              -                           

!DIV/0!#DIV/0!#DIV/0#                 0.0760                0.0376                  0.3703                  0.3703                     0.2625                 0.1736              0.1208                 0.2624                0.0947               0.0844                                        0.0588#عائد السھم
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 قائمة التدفقات النقدية
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مدققة 2007

                           -                           -                              -               940,559           1,143,377             3,306,911             3,306,911                1,867,405              (973,956)         1,104,107            3,176,790              920,344           1,332,466                                   2,684,631=  صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

 التدفقات النقدية من ا�نشطة ا�ستثمارية

���&�!!� ��	9!� ��� ?��� * ;�5� -3,099,486                                   413,743              688,205              6,351,308            1,289,499         1,647,595            4,193,198                6,490,862             6,490,862             1,608,805           3,136,216            -                              -                           -                           

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

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

826988(18,340)(18,340)(17,964)(18,339)(25,310)(24,026)723(83,013)                                       (30,471)-يطرح - شراء استثمارات 

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

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

                           -                           -                              -           (3,137,204)          (1,609,631)            (6,472,522)            (6,472,522)               (4,175,234)           (1,629,256)        (1,264,189)           (6,327,282)             (688,928)            (330,730)                                  (3,069,015)= صافي التدفقات النقدية من ا�نشطة ا�ستثمارية

 التدفقات التدفقات النقدية من ا�نشطة التمويلية

��!�� 7�� �%�� ��	�� '! �2���!�� * <�0� +-                                                 -                         607,834              628,649               -                       2,000,000            2,000,000                2,000,000             2,000,000             -                         1,440,000            -                              -                           -                           

���� ���5 ,������ '! �2���!�� * <�0�+(544,657)                                     (223,264)4,246                  3,637,049            573,495            814,815-               (704,849)(192,567)192,567-                671,588              610,591               -                              -                           -                           

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

���� ���� ,������ '! �2���!�� * <�0� +951,483                                      (516,424)(504,629)(318,622)(700,357)763,277615,181563,933563,933(259,396)1,310-                              -                           -                           

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

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

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

                           -                           -                              -            2,051,901              412,192             2,371,366             2,371,366                1,910,332            1,948,462           (126,862)            3,947,076              107,451            (739,688)                                      406,826  صافي التدفقات التدفقات النقدية من ا�نشطة التمويلية

                           -                           -                              -              (144,744)               (54,062)               (794,245)               (794,245)                 (397,497)              (654,750)           (286,944)               796,584              338,867              262,048                                        22,442=  صافي الزيادة (النقص) في النقدية او ما يعادلھا

                           -                           -                              -               336,883              336,883             1,131,128             1,131,128                1,131,128            1,131,128         1,131,128               334,544              334,544               72,496                                        50,054-  يضاف النقدية بداية الفترة

                           -                           -                              -               192,139              282,821                336,883                336,883                   733,631               476,378            844,184            1,131,128              673,411              334,544                                        72,496=  النقدية نھاية الفترة
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  البنود
مدققة 20112011\12\201131\9\201130\6\201130\3\31مدققة 20102010\12\201031\9\201030\6\201030\3\31مدققة 20092009\6\30مدققة 2008مدققة 2007

ENGLISH

عربي

مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمدققة مراجعةمدققة مدققة  مراجعةغير مدققةمدققة غير مدققة

-                              -                              

مدققة 20112011\12\31مدققة 20102010\12\31مدققة 2009مدققة 2008مدققة 2007معلومات التداول مدققة 20112011\12\201131\9\201130\6\201130\3\31مدققة 20102010\12\201031\9\201030\6\201030\3\31مدققة 20092009\6\30مدققة 2008مدققة 2007معلومات التداول

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

  
23�� �9� 0.97                                            0.71                   0.93                    1.35                     1.71                  2.95                     2.89                        2.75                      2.75                      3.12                    2.60                     

   ���	��� ��� 
#���	�!�� �%�@� 		/230,970                                      289,795              82,578                246,303               98,212              588,282               743,803                   849,198                849,198                240,263              514,990               

�$-�!�� 	��9�� 		/295                                             311                    111                     289                      68                     446                      558                         689                       689                       143                     263                      

 �%� =���!�� �%�@� 		/9,392,330                                   9,392,330           10,000,000          10,000,000          10,000,000       12,000,000           12,000,000              12,000,000           12,000,000           12,000,000         13,440,000           

   #������ #!���� 9,110,560                                   6,668,554           9,300,000           13,500,000          17,100,000       35,400,000           34,680,000              33,000,000           33,000,000           37,440,000         34,944,000           -                          -                       -                       

-                                                 
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  البنود
مدققة 20112011\12\201131\9\201130\6\201130\3\31مدققة 20102010\12\201031\9\201030\6\201030\3\31مدققة 20092009\6\30مدققة 2008مدققة 2007

ENGLISH

عربي

مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمدققة مراجعةمدققة مدققة  مراجعةغير مدققةمدققة غير مدققة

1 النسب المالية
مدققة 20112011\12\201131\9\201130\6\201130\3\31مدققة 20102010\12\201031\9\201030\6\201030\3\31مدققة 20092009\6\30مدققة 2008مدققة 2007

�%��� '���	 �	9!0.025                                          0.031                 0.008                  0.025                   0.010                0.049                   0.062                      0.071                    0.071                    0.020                  0.038                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  	����� �%��� 	��/0.059                                          0.084                 0.095                  0.262                   0.121                0.174                   0.262                      0.370                    0.370                    0.038                  0.076                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

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

  	����� �%�&� #���	�� #!����1.232                                          1.297                 1.354                  1.568                   1.723                1.397                   1.561                      1.725                    1.725                    1.817                  1.628                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

(��!) 	��9�� A�� #������ #!���� ۩16.505                                        8.413                 11.733                5.146                   6.518                13.493                 13.219                     7.427                    7.427                    8.426                  7.864                   -                              #DIV/0!#DIV/0!

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

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

(��!) #���	�� #!���� A�� #������ #!����0.787                                          0.547                 0.687                  0.861                   0.993                2.111                   1.851                      1.594                    1.594                    1.717                  1.597                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! (��!) #���	�� #!���� A�� #������ #!����0.787                                          0.547                 0.687                  0.861                   0.993                2.111                   1.851                      1.594                    1.594                    1.717                  1.597                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ��9��!�� A�� ���&!9�� '! B���� ���!��0.153                                          0.149                 0.233                  0.276                   0.378                0.363                   0.351                      0.328                    0.328                    0.122                  0.146                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ��9��!�� A�� #���0��� 	���-�� ��� B���� ���0.100                                          0.079                 0.189                  0.235                   0.311                0.278                   0.261                      0.274                    0.274                    0.112                  0.124                   #VALUE!#VALUE!#DIV/0!

  ��9��!�� A�� B���� ���0.076                                          0.063                 0.167                  0.211                   0.307                0.252                   0.236                      0.249                    0.249                    0.101                  0.106                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ��	���!�� 6�!�! A&/ 	��9��0.034                                          0.050                 0.057                  0.113                   0.050                0.082                   0.117                      0.147                    0.147                    0.015                  0.031                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 '�!.��!�� 
��� A&/ 	��9��0.048                                          0.065                 0.070                  0.167                   0.070                0.124                   0.168                      0.215                    0.215                    0.021                  0.047                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 #����	!�� �	9!0.282                                          0.238                 0.183                  0.325                   0.293                0.338                   0.307                      0.313                    0.313                    0.288                  0.337                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  #��&!�� #���0.718                                          0.762                 0.817                  0.675                   0.707                0.662                   0.693                      0.687                    0.687                    0.712                  0.663                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ( ��! ) 	���-�� #�5:� �	9!6.188                                          9.327                 31.425                41.965                 79.306              56.886                 54.202                     53.425                  53.425                  10.142                13.841                 #VALUE!#VALUE!#DIV/0!

 (��! ) ��	���!�� '���	 �	9!0.450                                          0.785                 0.341                  0.536                   0.161                0.327                   0.494                      0.592                    0.592                    0.146                  0.292                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ( ��! ) #���1�� ��	���!�� '���	 �	9!0.640                                          1.133                 0.541                  0.896                   0.276                0.611                   0.962                      0.850                    0.850                    0.208                  0.404                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 (��! ) �!�9�� ��!�� 74� '���	 �	9!15.746                                        10.384               2.770                  4.547                   0.995                4.887                   7.818                      7.840                    7.840                    1.536                  5.213                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ( ��! ) ���	��� #���1.115                                          1.350                 1.774                  1.780                   2.600                1.321                   1.350                      1.413                    1.413                    1.692                  1.283                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  �!�9�� ��!�� 74�460,499                                      1,208,727           2,040,307           2,737,142            3,952,428         1,692,230            1,708,786                2,275,927             2,275,927             2,912,258           1,848,725            -                              -                           -                           
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