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  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
  

  )غير المدققة(القوائم المالية المرحلية المختصرة 
  
  ٢٢٠١ حزيران ٠٣

  
  
  



  

 عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية
 

١٣٧٣وق بريد صند   
 الطابق السابع 

الماصيون -مبنى باديكو هاوس   
فلسطين  –رام اهللا   

:هاتف   ٢٢٤٢١٠١١ ٩٧٠+  
+٢٢٤٢٢٣٢٤ ٩٧٠ : فاكس   

www.ey.com 
 
 

 

 

  

  

  

  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  ائم الماليةالقو راجعنالقد 
وقائمة الدخل  المرحلية الدخل قائمةو ٢٠١٢ حزيران ٣٠كما في  المرحلية قائمة المركز الماليوالتي تتكون من 
أشهر  لفترة الستة المرحلية التدفقات النقديةقائمة و المرحلية التغيرات في حقوق الملكيةقائمة و الشامل المرحلية

 .األحداث والمعامالت الجوهرية ذلك التاريخ واإليضاحات حولالمنتهية في 

لمعيار التقارير المالية عداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقا إإن مجلس اإلدارة مسؤول عن 
إن مسؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه ". ير المالية المرحليةالتقار" 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 

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

تتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال عمال التدقيق التي نطاق 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  المالية المرحلية قوائمنعتقد بأن السترع انتباهنا أية أمور تجعلنا تبناء على مراجعتنا، لم 

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

  

  
 

  ٢٠١٢ آب ١٣
  رام اهللا –فلسطين 

 

http://www.ey.com


 

  .المرحلية المختصرة من هذه القوائم المالية اًجزء ٦ إلى ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 
 

 ١

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
  المرحلية  قائمة المركز المالي

  ٢٠١٢ حزيران ٣٠

      
حزيران  ٣٠

٢٠١٢    
كانون األول  ٣١

٢٠١١  
  مدققة    غير مدققة      
  دينار أردني    دينار أردني    إيضاح  

            الموجودات
            موجودات غير متداولة

 ٢٢,٣٦٤,٢٧٨    ٢١,٥١٧,٣٨٣      عقارات وآالت ومعدات 
 ١٧٠,٦٩٠    ١٦٨,٤٣٣      مشروع قيد اإلنشاء

 ٧,١٠٠    ٦,٩٠٨      موجودات مالية متوفرة للبيع
      ٢٢,٥٤٢,٠٦٨    ٢١,٦٩٢,٧٢٤ 

            موجودات متداولة
 ١,٠٠٣,٦٦٢    ١,٠٠٠,٢٨٣      غير ناضجة –موجودات حية 
 ٩٥٧,٧٢٣    ٣٣١,٤١٥      ناضجة ومنتجة –موجودات حية 

 ١,٩٦١,٣٨٥    ١,٣٣١,٦٩٨      مجموع الموجودات الحية
            

 ١,٣٩٨,٦٤٣    ١,٦٢٢,١٢٣      مخزون
 ٣,٤٠٤,٣٨٨    ٣,٣٩١,٠٦٩      ذمم مدينة

 ١,٨٠٢,٢٥٨    ١,٥٣٥,٨٥٤      موجودات متداولة أخرى
 ١٦٠,٩٣٦    ١١١,٩٧٦      النقد والنقد المعادل

      ٦,٧٦٦,٢٢٥  ٦,٦٦١,٠٢٢ 
 ٣١,٢٦٩,٦٧٨  ٢٩,٦٨٥,٤٤٤      مجموع الموجودات

            حقوق الملكية والمطلوبات 
            حقوق الملكية

 ١٣,٤٤٠,٠٠٠   ١٣,٤٤٠,٠٠٠      رأس المال المدفوع 
 ٩١٥,٣٥٩ ٩١٥,٣٥٩    ٣  احتياطي إجباري

 ١,٨١٨,٣٨٥   ١,٣١٩,٨٨٢      فروقات ترجمة عمالت أجنبية
 ٢,١٢٧,٣١٥   ٢,١٤٧,٤٣٧      أرباح مدورة

 ١٨,٣٠١,٠٥٩ ١٧,٨٢٢,٦٧٨      مجموع حقوق الملكية 
          مطلوبات غير متداولة
 ٥,٢٩٧,٢٧٣    ٣,٦٠٦,٩٥٧      قروض طويلة األجل

 ٣٤٢,٠٣٥    ٣٦٨,٥٢٠      الخدمة مخصص تعويض نهاية
      ٥,٦٣٩,٣٠٨ ٣,٩٧٥,٤٧٧ 

          مطلوبات متداولة
 ٣,٩١٢,٩٥٣ ٣,٥٣٦,٣٥١      ذمم دائنة

 ١,٧٥٣,٨٣٧ ٢,٩٨٧,٠٢٧      الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل
 ٨٣٠,٤٢١  ٦١٠,٨٧٦      ائتمانيةتسهيالت 

 ٧٢,٧١١ ٤٠,٢٤٢    ٥  مخصص ضريبة الدخل
 ٧٥٩,٣٨٩ ٧١٢,٧٩٣      اولة أخرىمطلوبات متد

      ٧,٣٢٩,٣١١   ٧,٨٨٧,٢٨٩ 
 ١٢,٩٦٨,٦١٩    ١١,٨٦٢,٧٦٦      مجموع المطلوبات 

 ٣١,٢٦٩,٦٧٨    ٢٩,٦٨٥,٤٤٤      مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
  



 

  .المرحلية المختصرة من هذه القوائم المالية اًجزء ٦ إلى ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 
 

 ٢

  
  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

  المرحلية الدخل قائمة
  ٢٠١٢ رانحزي ٣٠المنتهية في أشهر  لفترة الستة

  
  

  حزيران ٣٠
٢٠١١  

حزيران  ٣٠  
٢٠١٢  

      

        غير مدققة    غير مدققة
        دينار أردني    دينار أردني

            
  المبيعات       ٩,٢٩٧,٨٨١    ٩,٦٣٧,٣٢٧

  كلفة المبيعات      )٨,٢٧٩,٥٧٨(    )٨,٢٣٢,٧٤٨(
  مجمل الربح      ١,٠١٨,٣٠٣    ١,٤٠٤,٥٧٩

            
  دارية وعامةمصاريف إ      )٤٠٣,٨٩١(    )٣٩٣,٨٦١(
  مصاريف تسويق وبيع وتوزيع      )١٥٤,٦١٤(    )١٧٥,٦٦٨(
  استهالك عقارات واالَت ومعدات      )٢٧,٠٨٤(    )٣٠,٠٤٣(

٤٣٢,٧١٤    ٨٠٥,٠٠٧        
            
  مصاريف تمويل      )١٠٠,٨١٣(    )٨٦,١٨٣(

  أخرىإيرادات  )مصاريف(      )٢٥٦,٥٥١(    ٣٨٧,٨٨٦
  ضريبة الدخل ربح الفترة قبل       ٧٥,٣٥٠    ١,١٠٦,٧١٠

  مصروف ضريبة الدخل      )٥٥,٢٢٨(    )٨٥,٣٩٥(
  ربح الفترة      ٢٠,١٢٢    ١,٠٢١,٣١٥

  ربح الفترة الحصة األساسية والمخفضة للسهم من     ٠,٠٠١   ٠,٠٧٦



 

  .المرحلية المختصرة من هذه القوائم المالية اًجزء ٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 

٣ 

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

  قائمة الدخل الشامل المرحلية
  ٢٠١٢ حزيران ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  

  حزيران ٣٠
٢٠١١  

حزيران  ٣٠  
٢٠١٢  

  

    غير مدققة    غير مدققة
    دينار أردني    دينار أردني

        
  ربح الفترة    ٢٠,١٢٢    ١,٠٢١,٣١٥

  بنود الدخل الشامل األخرى      
  فروقات ترجمة عمالت أجنبية  )٤٩٨,٥٠٣(    ١,١١٦,٩٩٣
  مجموع بنود الدخل الشامل األخرى  )٤٩٨,٥٠٣(    ١,١١٦,٩٩٣
  صافي الدخل الشامل للفترة  )٤٧٨,٣٨١(    ٢,١٣٨,٣٠٨

  



 

  .المرحلية المختصرة من هذه القوائم المالية اًجزء ٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 

٤ 

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

  المرحلية الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة
  ٢٠١٢ حزيران ٣٠المنتهية في أشهر  لفترة الستة

  

  
رأس المال 

    المدفوع
احتياطي 
    إجباري

فروقات ترجمة 
  عمالت أجنبية

  أرباح
    مدورة

جموع حقوق م
 الملكية

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   دينار أردني  ٢٢٠١حزيران  ٣٠

 ١٨,٣٠١,٠٥٩   ٢,١٢٧,٣١٥   ١,٨١٨,٣٨٥    ٩١٥,٣٥٩ ١٣,٤٤٠,٠٠٠  ٢٠١٢الرصيد كما في أول كانون الثاني 

  ٢٠,١٢٢    ٢٠,١٢٢    -    -    -  الفترة ربح
  )٤٩٨,٥٠٣(    -    )٤٩٨,٥٠٣(    -    -  بنود الدخل الشامل األخرى

  )٤٧٨,٣٨١(    ٢٠,١٢٢    )٤٩٨,٥٠٣(    -    -  الدخل الشامل للفترةصافي 
 ١٧,٨٢٢,٦٧٨   ٢,١٤٧,٤٣٧   ١,٣١٩,٨٨٢  ٩١٥,٣٥٩ ١٣,٤٤٠,٠٠٠  )غير مدققة( ٢٠١٢حزيران  ٣٠الرصيد كما في 

  

  
رأس المال 

    المدفوع
احتياطي 
    إجباري

فروقات ترجمة 
  عمالت أجنبية

  أرباح
    رةمدو

مجموع حقوق 
 الملكية

  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 

  ١,٠٢١,٣١٥    ١,٠٢١,٣١٥    -    -    -  ربح الفترة
  ١,١١٦,٩٩٣    -    ١,١١٦,٩٩٣    -    -  ألخرىبنود الدخل الشامل ا

  ٢,١٣٨,٣٠٨    ١,٠٢١,٣١٥    ١,١١٦,٩٩٣    -    -  الدخل الشامل للفترةصافي 
  )٩٦٠,٠٠٠(    )٩٦٠,٠٠٠(    -    -    -  )٤إيضاح (نقدية  توزيعات أرباح
  -    )١,٤٤٠,٠٠٠(    -    -   ١,٤٤٠,٠٠٠  )٤إيضاح ( مجانية توزيعات أسهم

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



 

  .المرحلية المختصرة من هذه القوائم المالية اًجزء ٦إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 

٥ 

  

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

    المرحليةقائمة التدفقات النقدية 
  ٢٠١٢حزيران  ٣٠لستة أشهر المنتهية في لفترة ا

  

  
حزيران  ٣٠

٢٠١٢  
حزيران  ٣٠  

٢٠١١  
 غير مدققة  غير مدققة  
 دينار أردني  دينار أردني  

       أنشطة التشغيل
  ١,١٠٦,٧١٠   ٧٥,٣٥٠   ربح الفترة قبل ضريبة الدخل

        تعديالت 
  ٥٤٨,٦٧١   ٥٥٩,٨٤٤   اتإستهالك

  ٨٦,١٨٣   ١٠٠,٨١٣   مصاريف تمويل
  ١٩,٣٨٧   ٢٩,٧٦٧   مخصص تعويض نهاية الخدمة

   ١,٧٦٠,٩٥١   ٧٦٥,٧٧٤  
        :لالتغيرات في رأس المال العام

  )٧٠١,٥١٧(   ٣٥,٠٩٧   الذمم المدينة
  ٣٢٣,٩٢٣   )٢٢٣,٤٨٠(   المخزون

  ٧١,٨٢٢   ٦٢٩,٦٨٧   الموجودات الحية
  )٤٩١,٩٩٣(   ٢٦٦,٤٠٤   الموجودات المتداولة األخرى

  ٩٥٠,٥١٥   )٣٩٣,١٤٠(   الذمم الدائنة
  )١٨٦,٧٠٧(   )١١,١٩٦(   المطلوبات المتداولة األخرى

  )٤,٧٥٩(   )٢,٣٦٧(   دمةدفعات تعويض نهاية خ
  )٣١٨,١١٩(   )٨٤,٥١٣(   ضريبة دخل مدفوعة

 ١,٤٠٤,١١٦  ٩٨٢,٢٦٦   صافي النقد من أنشطة التشغيل
        

        أنشطة االستثمار
  )٢٨٩,٠٦٦(   )٣٠٢,٣٦٣(   شراء عقارات وآالت ومعدات

  )١,٤٢٥,٤٦٤(   )٢,٣٧٣(   ع قيد اإلنشاءيرامشالزيادة في 
  )١,٧١٤,٥٣٠(   )٣٠٤,٧٣٦(   أنشطة االستثمار في دمصافي النقد المستخ

        
        أنشطة التمويل

  )٣٠٤,١٨٨(   )٣٥,٤٠٤(   أرباح نقدية موزعة
  ١,٠٨٦,٨٩١   ٥٣,٥٥٣   مسحوبات قروض طويلة األجل 

  )٤٦٣,٨٤٨(   )٥١٠,٦٧٩(   تسديدات قروض طويلة األجل
  )١١,١٤٢(   )٢١٩,٥٤٥(   تسهيالت ائتمانية
  )٨٦,١٨٣(   )١٠٠,٨١٣(   ل مدفوعةمصاريف تموي

  )١٥١,٩١٥(   ١٦,٥٣٨   مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
  ٦٩,٦١٥   )٧٩٦,٣٥٠(   أنشطة التمويل من )المستخدم في(صافي النقد 

  )٢٤٠,٧٩٩(   )١١٨,٨٢٠(   في النقد والنقد المعادل  النقص
  ٩٦,٠٥٥   ٦٩,٨٦٠   فروقات ترجمة العمالت األجنبية

  ٣٣٦,٨٨٣   ١٦٠,٩٣٦   المعادل في بداية الفترةالنقد والنقد 
  ١٩٢,١٣٩   ١١١,٩٧٦   النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة



 

 ٦

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

  المرحلية المختصرة  المالية قوائمإيضاحات حول ال
  ٢٠١٢ حزيران ٣٠

  

 الشركة ونشاطها .١

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

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

 .ىاألخر
 

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

  
 الشركة إدارةمن قبل مجلس  ٢٠١٢حزيران  ٣٠للشركة كما في  المرحلية المختصرة القوائم المالية تم إقرار
  . ٢٠١٢ آب ١٣ بتاريخ

 اإلعداد والسياسات المحاسبيةأسس  .٢

  أسس إعداد القوائم المالية 
وفقاً لمعيار  ٢٠١٢حزيران  ٣٠تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة للستة أشهر المنتهية في 

  ".التقارير المالية المرحلية" ٣٤المحاسبة الدولي رقم 
  

  .ل اإلسرائيلي عملة األساس للشركة ويتم إظهار القوائم المالية بعملة الدينار األردنيتمثل عملة الشيق
  

ال تتضمن القوائم المالية المرحلية المختصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية سنوية 
كذلك، فإن نتائج فترة الستة . ٢٠١١كانون األول  ٣١ويجب قراءتها مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في 

ال تمثل بالضرورة مؤشرا للنتائج المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  ٢٠١٢حزيران  ٣٠أشهر المنتهية في 
  .٢٠١٢كانون األول  ٣١

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

  .٢٠١١كانون األول  ٣١استخدامها إلعداد القوائم المالية كما في 
   

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من قبـل  
شركة بأن يكون لتطبيقها، عند سريان مفعولها، أثر على المركز إن المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة ال. الشركة

  :أو األداء المالي أو حول إفصاحات القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة

سيصبح هذا التعديل نافذ المفعول للسنوات ( عرض بنود الدخل الشامل األخرى) ١(الدولي رقم معيار المحاسبة 
 )٢٠١٢وز تم ١المالية التي تبدأ في 

سيصبح هذا التعديل نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ ( األدوات المالية) ٩(معيار التقارير المالية الدولية رقم 
  )٢٠١٣ كانون الثاني ١في 

بدأ سيصبح هذا التعديل نافذ المفعول للسنوات المالية التي ت( قياس القيمة العادلة )١٣(معيار التقارير المالية الدولية 
  )٢٠١٣ كانون الثاني ١في 



 

 ٧

 

  اإلجباري االحتياطي .٣
  .مرحلية المالية حيث أن هذه القوائماإلحتياطي اإلجباري  لم تقم الشركة بإقتطاع

  توزيعات أسهم وأرباح نقدية .٤
ار أردني دين ٠,٠٨توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار ٢٠١١نيسان  ٢٨قررت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 

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

 مخصص ضريبة الدخل .٥

يخضع حصلت عليه الشركة في السنوات السابقة،  ياء الذوقرار اإلعفوفقاً لقانون تشجيع االستثمار الفلسطيني 
 .٢٠٢٢ كانون األول ٣١حتى  من نسبة الضريبة القانونية% ٥٠إلعفاء جزئي بمقدار الربح الضريبي للشركة 

وفقاً لقانون تشجيع على مشروع مسلخ الدواجن  من ضريبة الدخل إعفاء على ٢٠١١حصلت الشركة خالل عام 
يخضع الربح الضريبي س الحقاً،. ٢٠١٥ كانون األول ٣١تنتهي في  ي لمدة خمس سنواتاالستثمار الفلسطين

تم خالل . ٢٠٣١ كانون األول ٣١حتى  من نسبة الضريبة القانونية% ٥٠ لضريبة دخل بمعدل لمشروع المسلخ
  .دينار أردني تمثل ضريبة السنة الحالية ٥٥,٢٢٨الفترة التخصيص لضريبة الدخل بمبلغ 

  مع جهات ذات عالقةمعامالت  .٦
يمثل هذا البند أرصدة الجهات ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

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

  
 ٣١و ٢٠١١حزيران  ٣٠كما في عالقة التتضمن قائمه المركز المالي المرحلية األرصدة التالية مع الجهات ذات 

   :٢٠١٠كانون األول 

  
حزيران  ٣٠

٢٠١٢    
كانون األول  ٣١

٢٠١١  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٤٠,٥٢٦    ٤٤,٦٤٧  ذمم مدينة مستحقة من شركات شقيقة
 ١٢٥,٨٤٤    ١٤٢,٣٨٢  ذمم دائنة مستحقة لمساهمين رئيسين

  ٩٠٨,١٧٨    ٩٠٨,١٧٨  قرض طويل األجل مستحق لمساهم رئيسي
  

  
تحميل رواتب ومنافع اإلدارة العليا على حساب الشركة وإنمـا تـم تحميلهـا     ٢٠١٢و ٢٠١١يتم خالل عامي  لم

    .مباشرة على الشركة األم
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