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رسالة رئيس مجلس اإلدارة:

اإلخوة واألخوات ... مساهمي شركة دواجن 
فلسطين م.ع.م

أرحــب بكــم فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة العاديــة لشــركة دواجــن فلســطين 

المســاهمة العامــة المحــدودة، وأتقــدم لكــم باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة 

عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة ببالــغ شــكرنا 

ــا  ــذا متضمن ــا ه ــم تقريرن ــدم لك ــركتكم، ونق ــا وبش ــم بن ــا لثقتك وتقديرن

النتائــج التشــغيلية والماليــة المقارنــة للعاميــن 2015، 2016 وخطــة الشــركة 

لتعزيــز أدائهــا وتنويــع مصــادر دخلهــا للســنوات القادمــة وســبل مواجهــة 

ــفية أو  ــه التعس ــالل وإجراءات ــن االحت ــت ع ــواء نتج ــاط س ــات النش معيق

متغيــرات قطــاع الدواجــن مــن انتشــار األوبئــة أو فائــض العــرض وتقلبــات 

األســعار مــن حيــن آلخــر.

األخوة واألخوات ... المساهمين والمساهمات.
ــاع  ــات قط ــع منتج ــعار بي ــي أس ــا ف ــا ملموس ــام 2016 تراجع ــهد الع ش

الدواجــن مــن بيــض تفريــخ أو صــوص أو دجــاج الحــم وذلــك بســبب زيــادة العــرض الــذي لــم يقابلــه زيــادة 

فــي الطلــب وتواصــل تهريــب المنتجــات اإلســرائيلية ألســواقنا، وكذلــك شــهد العــام 2016 انهيــارا فــي أســعار 

بيــض المائــدة ممــا أدى الــى عــزوف عــدد كبيــر مــن المزارعيــن عــن تربيــة الدواجــن وبالتالــي تراجــع الطلــب 

ــرة مــن العــام انتشــار موجــة حــادة  ــاج مــن علــف وصــوص، كمــا شــهدت األشــهر األخي علــى مدخــالت اإلنت

مــن انفلونــزا الطيــور فــي العديــد مــن دول العالــم ودول المنطقــة، ولكــن شــركتكم نجحــت فــي تقليــل األثــر 

ــا. الســلبي لهــذه المتغيــرات الــى حــدوده الدني

األخوة المساهمين  ... واألخوات المساهمات .
حققــت الشــركة للعــام المالــي 2016 نتائــج ماليــة وتشــغيلية جيــدة وتحســنا نســبيا فــي مؤشــرات األداء المالــي 

والتشــغيلي، حيــث حققــت نمــوا فــي المبيعــات بنســبة 13% تقريبــا لتبلــغ مبيعاتهــا 34.3 مليــون دينــار تقريبــا، 

ــة ارتفاعــا  ــح بعــد الضريب ــار وبنســبة 18% مــن المبيعــات، وحقــق صافــي الرب ــون دين ــح 6.23 ملي وبمجمــل رب

طفيفــا بنســبة 4% ليبلــغ 3.23 مليــون دينــار أردنــي، حيــث بلغــت حصــة الســهم مــن األربــاح 240 فلســا وأصبحت 

القيمــة الدفتريــة للســهم 1.89 دينــار أردنــي تقريبــا وذلــك كمــا فــي نهايــة العــام 2016 بزيــادة 110فلــس للســهم 

الواحــد مقارنــة بنهايــة العــام 2015.

شــهد العــام 2016 تحســنا ملموســا فــي مبيعــات مســلخ عزيــزا مــن الدجــاج المبــرد والمجمــد مقارنــة باألعــوام 

الســابقة، وهــذا مؤشــر هــام للتدليــل علــى قــدرة الشــركة فــي تحقيــق نســب نمــو جيــدة واالســتحواذ علــى حصة 

ــار الســلبية لتقلبــات الســوق، وتعتبــر محفــزا لهــا علــى زيــادة  ســوقية متناميــة تســاعدها علــى امتصــاص اآلث

اســتثماراتها فــي خطــوط إنتاجهــا المختلفــة.

 األخوة المساهمين .... واألخوات المساهمات .
ــة  ــب لتلبي ــاج الحلي ــرض إنت ــك بغ ــار وذل ــة لألبق ــة نموذجي ــاء مزرع ــام 2017 بإنش ــالل الع ــركة خ ــتقوم الش س
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احتياجــات شــركة البينــار لمنتجــات األلبــان )شــركة شــقيقة ( مــن الحليــب الطــازج، وباشــرت الشــركة فــي إنشــاء 

هــذه المزرعــة فــي مطلــع العــام 2017 وذلــك بعــد أن اســتكملت دراســة الجــدوى الماليــة وكافــة التفاصيــل الفنيــة 

والتشــغيلية لهــذا المشــروع.

األخوة واألخوات  ..... المساهمين.

بدعمكــم ومؤازرتكــم وثقتكــم ســتبقى شــركتكم شــركة دواجــن فلســطين رائــدة فــي قطاعهــا متطــورة فــي ادائهــا 

.... مثابــرة فــي تنفيــذ خططهــا وبرامجهــا ... وفيّــة لمســاهميها وموظفيهــا .... وداعمــة للمزارعيــن.

األخوة واألخوات ...

أتوجــه ختامــا ببالــغ الشــكر والتقديــر لزمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة وإدارة الشــركة وجميــع موظفيهــا ...الذيــن 

نعيــش وإياهــم نتائــج عطائهــم وجهودهــم .... فلهــم ولكــم كل الشــكر والعرفــان ..

شاكرين لكم حضوركم وثقتكم ....

عبد الحكيم فقها

      رئيس مجلس اإلدارة
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لمحة تاريخية:

تأسســت شــركة دواجــن فلســطين فــي العــام 1997 كشــركة مســاهمة عامــة 

ــة  ــي بورص ــا ف ــم ادراجه ــي وت ــار أردن ــون دين ــرة ملي ــدره عش ــمال ق برأس

ــار  ــون دين ــي العــام 2002 ووصــل رأســمال الشــركة 13.44 ملي فلســطين ف

ــة  ــنوات الماضي ــالل الس ــاح خ ــن األرب ــزء م ــملة ج ــالل رس ــن خ ــي م أردن

ــة لمســاهمي الشــركة. ــى شــكل أســهم مجاني ــا عل وتوزيعه

تعتبــر شــركة دواجــن فلســطين الشــركة الرائــدة فــي صناعــة الدواجــن فــي 

ــروة  ــي االســتثمار فــي قطــاع الث ــدة ف ــر شــركة رائ ــك تعتب فلســطين، وكذل

الحيوانيــة حيــث تعتبــر الشــركة اول شــركة متكاملــة فــي قطــاع الدواجــن 

ــي، ووصــل عــدد  ــار أردن ــون دين ــي 33 ملي بقيمــة اســتثمارية بلغــت حوال

الموظفيــن الــى 266 موظــف وتملــك أكبــر المشــاريع وأكثرهــا تطــورا فــي 

كل حلقــة مــن حلقــات اإلنتــاج وتنتشــر مراكزهــا االنتاجيــة فــي محافظــات 

طولكــرم وجنيــن واريحــا وقلقيليــة، وتبــاع منتجاتهــا فــي كافــة محافظــات 

الوطــن مــن خــالل معارضهــا المنتشــرة فــي الوطــن ونقــاط البيــع المعتمــدة 

لديهــا.

تميــزت منتجــات الشــركة دومــا بجودتهــا حيــث يعتبــر عنصــر الجــودة والنوعيــة اهــم العناصــر التــي تميــز منتجات 

الشــركة عــن المنتجــات المنافســة، وبنــاًء عليــه فــإن منتجــات االعــالف التــي يتــم تصنيعهــا فــي مصنــع اعــالف 

عزيــزا هــي اعــالف نباتيــة المحتــوى بحيــث ال يضــاف عليهــا بروتينــات مــن مصــادر حيوانيــة، كمــا أن مــزارع أمهات 

ــز منتجــات مســلخ  ــوي، كمــا تتمي الدجــاج الالحــم ومــزارع الدجــاج الالحــم تخضــع ألشــد إجــراءات االمــن الحي

عزيــزا باألمــان وتحظــى بثقــة المســتهلك.

حول الشركة
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الرؤية

الريــادة فــي صناعــة وإنتــاج الدواجــن وفــق األســس العلميــة الحديثــة والمســاهمة فــي تحقيــق االمــن الغذائــي 

للشــعب الفلســطيني.

الرسالة:
ــوق  ــد الس ــة ورف ــس اقتصادي ــى أس ــطين عل ــي فلس ــن ف ــاع الدواج ــر قط ــة وتطوي ــي تنمي ــة ف ــاهمة الفَعال المس

الفلســطيني بمنتجــات وطنيــة عاليــة الجــودة ضمــن أعلــى معاييــر الجــودة وكذلــك رفــد الســوق الفلســطيني بالقــوى 

ــا ومســاهمينا وذوي العالقــة. ــا علــى زبائنن البشــرية المؤهلــة ذات الخبــرات فــي هــذا القطــاع وبمــا يعــود إيجاب

القيم:
المصداقية:. 1

ــا بتعامالتنــا مــع األخريــن ،المصداقيــة هــي  ــا تجــاه الوطــن مــن خــالل التزاماتن شــعارنا الوفــاء بالتزامن

ــا التــي نعتــز بهــا. هويتن

الجودة:. 2
تحــرص الشــركة علــى مواكبــة التطــور المســتمر لتحســين ورفــع جــودة المنتجــات التــي تقدمهــا الشــركة 

وهــذا يعــزز ثقــة الزبائــن لــدى الشــركة وبمــا يضمــن اســتمراريتها بالريــادة.

الشفافية:. 3
ــر  ــم نش ــة ويت ــة والخارجي ــة الداخلي ــة للرقاب ــا المختلف ــي مراكزه ــركة ف ــات الش ــع عملي ــع جمي تخض

ــوح. ــفافية ووض ــكل ش ــن ب ــع المطلعي ــة ولجمي ــادئ الحوكم ــول ومب ــق األص ــا وف تقاريرن

االستمرارية والنمّو:. 4
دأبــت الشــركة علــى تنميــة أصولهــا وتعزيــز امكانياتهــا مــن خــالل تحديــث أنظمــة العمــل ومعداتــه مــن 

خــالل تنميــة قــدرات العامليــن فــي تخصصاتهــم.

االستقامة:. 5
نتعامل مع الجميع بعدالة ونزاهة ومهنية عالية.

االهتمام بالعنصر البشري:. 6
ــا ...لذلــك نهتــم بتحفيزهــم وحثهــم علــى مواصلــة التعلــم ونؤمــن لهــم  ــا أهــم عناصــر نجاحن موظفون

االســتقرار الوظيفــي والتطــور المســتمر.

المسؤولية االجتماعية:. 7
تتواصل الشركة مع كافة أطياف المجتمع المحلي من خالل دعمها المستمر وكذلك الحفاظ على البيئة.

التوجهات االستراتيجية.
انطالقــا مــن رؤيــة ورســالة الشــركة التــي تتمثــل فــي االســتثمار فــي قطــاع الثــروة الحيوانيــة وتنميتــه فــي فلســطين 

فــان الشــركة تســعى لتحقيــق األهــداف التالية:

الدخول في مشاريع قطاع الثروة الحيوانية حيث باشرت الشركة أعمال تطوير مزارع أبقار إلنتاج الحليب. 9

تطوير المشاريع القائمة من خالل زيادة الطاقة اإلنتاجية وكذلك استكمال سلسة اإلنتاج وتكامليته. 9
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تحديث وتطوير شبكة التوزيع بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الزبائن الذين يتعاملون مع منتجات الشركة. 9

تعظيم حقوق مساهمي الشركة وتحقيق أرباح وعوائد مجزية لهم. 9

المســاهمة فــي اســتقطاب وتدريــب كــوادر مؤهلــة فــي مجــال صناعــة الدواجــن واالعــالف حســب أحــدث  9

النظــم والتقنيــات العالميــة فــي هــذا المجــال بمــا يوفــر فــرص عمــل جديــدة وخاصــة للنســاء والشــباب.

الوضع التنافسي:
ــة  ــع طبيع ــا م ــويق منتجاته ــي تس ــركة ف ــتراتيجية الش ــواءم اس ــة، وتت ــية عالي ــة تنافس ــي بيئ ــركة ف ــل الش تعم

المنافســة، وتعتبــر المنتجــات اإلســرائيلية المنافــس الرئيــس فــي منتجــات األعــالف وبيــض التفريــخ، ويعانــي هــذا 

ــك بســبب:- ــن العــرض والطلــب بشــكل متكــرر وذل ــوازن بي القطــاع مــن اختــالل الت

• ــك عــن 	 ــم ذل ــام الســنة، وعــادة يت ــي معظــم أي ــاج االســرائيلي ف ــض االنت اغــراق االســواق الفلســطينية بفائ

ــة الفلســطينية. ــة الســلطة الوطني ــات وأنظم ــف تعليم ــا يخال ــب وبم ــق التهري طري

• عــدم قــدرة بعــض المنتجيــن المحلييــن علــى ايصــال منتجاتهــم  للســوق بشــكل ســلس ومنتظــم ممــا يعــرض 	

الســوق للتذبــذب وعــدم االنتظــام.

• انتشــار األوبئــة واألمــراض وتأثيرهــا علــى العــرض مــن منتجــات هــذا القطــاع إضافــة لمــا تســببه مــن خســائر 	

للمزارعين.

اال ان الشــركة اســتطاعت ومــن خــالل الخبــرة المتراكمــة وتكامليــة مراكــز االنتــاج فيهــا تحقيــق الصــدارة والتعامــل 

مــع المنافســين وظروفهــم، وأصبحــت رائــدة فــي قطــاع صناعــة وتربيــة الدواجــن، حيــث تســعى دائمــا الــى:

• توفير منتجات بجودة عالية من خالل اتباع أفضل األنظمة وشروط الرقابة الصحية 	

• توفير منتجاتها بأسعار منافسة للمنتجات البديلة في السوق الفلسطيني 	

• بنــاء عالقــات اســتراتيجية مــع كبــار الزبائــن العامليــن فــي قطــاع تربيــة وتجــارة الدواجــن واالعــالف، ممــا 	

عــزز الــوالء للشــركة ومنتجاتهــا.

• 	.PSI2005  و-ISO2200و HACCP الحصول على أفضل شهادات الجودة العالمية مثل شهادة

• تقديــم الدعــم الفنــي وخدمــة مــا بعــد البيــع مــن خــالل كادر مؤهــل مــن األطبــاء البيطرييــن، والمهندســين 	

الزراعييــن مــن ذوي الخبــرات العلميــة والمهنيــة.

تطوير األعمال:
• تخطــط الشــركة بإســتهداف شــريحة جديــدة مــن المزارعيــن مــن خــالل إضافــة خــط رصــع لمصنــع االعــالف 	

.Mash Feed بطاقــة إنتاجيــة 20 طــن / ســاعة بهــدف الدخــول فــي ســوق الخلطــة الشــعبية

• تعمــل الشــركة علــى متابعــة التطــورات المختلفــة فــي قطــاع الدواجن بشــكل خــاص وقطــاع الثــروة الحيوانية 	

بشــكل عــام مــن خــالل حضــور النــدوات العالميــة والمحليــة المتخصصــة واســتقدام خبــراء متخصصيــن فــي 

صناعــة الدواجــن باإلضافــة الــى متابعــة األبحــاث والتطــورات عبــر وســائل االتصــاالت الحديثــة.

• ــدورات 	 ــب كوادرهــا المختلفــة مــن خــالل اشــراكهم بال ــل وتدري ــى تأهي ــث عل تعمــل الشــركة بشــكل حثي

ــة المتخصصــة فــي مجــال عملهــم. التدريب

• تطوير األنظمة اإلدارية والمالية في الشركة. 	
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األداء التشغيلي
 والمالي للشركة
للعام 2016
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مراكز اإلنتاج والربحية

التكامل العمودي ألنشطة الشركة ومنتجاتها:

ــي  ــر أحــد عناصــر النجــاح ف ــذي يعتب ــي مشــاريعها وال ــل العمــودي ف ــى التكام ــد اســتراتيجية الشــركة عل تعتم

اســتتثماراتها وخاصــة تداخــل حلقــات اإلنتــاج فيهــا واعتمــاد كل حلقــة علــى الحلقــات الســابقة لهــا، ومــن ثــم 

فــإن التكامــل العمــودي لهــذه المشــاريع يعتبــر عنصــر نجــاح فائــق األهميــة، وهــو مــا نفذتــه الشــركة علــى ارض 

ــزا” ومــزارع الدجــاج  ــع األعــالف ومــزارع امهــات الدجــاج الالحــم ومفرخه”عزي الواقــع مــن خــالل تأســيس مصن

الالحــم ومســلخ “عزيــزا”، ومنافــذ البيــع عزيــزا فــي مختلــف محافظــات الوطــن.

مسلخ 

الدواجن

مزارع

األمهات

مصنع

األعالف
الفقاسة

نقاط بيع

عزيزا

مزارع

الدجاج

الالحم
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أوال: مصنع أعالف عزيزا:

ــز اســتقاللية قطــاع الثــروة الحيوانيــة فــي فلســطين وتقليــل اعتمــاده علــى  ــة الشــركة بتعزي إنطالقــاً مــن رؤي

منتجــات اإلحتــالل فقــد قامــت الشــركة بتأســيس مصنــع اعــالف عزيــزا وهــو أكبــر واحــدث مصنــع فــي فلســطين 

ــد ارتفعــت حصــة الشــركة الســوقية خــالل الســنوات  ــنويا، وق ــف طــن س ــى 150 أل ــة تصــل إل ــة انتاجي بطاق

 ISO9001 الماضيــة بشــكل مضطــرد، ويعمــل المصنــع وفــق أحــدث انظمــة الرقابــة وضمــن معاييــر الجــودة

ــواع  ــة أن ــاج كاف ــوم بإنت ــه، ويق ــي منتجات ــن ف ــد للبروتي ــدر وحي ــة كمص ــاج النباتي ــالت االنت ــتخدم مدخ ويس

ــى 26 ألــف طــن  ــة تصــل ال ــة تخزيني ــة انتاجي ــع صوامــع للغــالل بطاق ــة كمــا يشــمل المصن الخلطــات العلفي

وخطــي انتــاج لالعــالف باالضافــة الــى نظــام رش الزيــت ومختبــر لتحليــل األعــالف الــذي يقــوم بتحليــل االعــالف 

المنتجــة بشــكل دوري حســب أنظمــة االيــزوا ومدخــالت األعــالف المختلفــة لضمــان دقــة المكونــات وجودتهــا.

كفر صور -  طولكرمالموقع

1998تاريخ االنشاء

10.129دنممساحة االراضي

6 الف م2مساحة البناء

150 الف طن سنوياالطاقة االنتاجية

26 الف طنالطاقة التخزينية للصوامع

كافة خلطات عزيزا العلفية النباتيةالمنتج
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ثانيا: مزارع أمهات الدجاج الالحم:

ــذ تأسيســها بإنشــاء  ــادرت الشــركة من ــن فقــد ب ــل حاجــة دائمــة وماســة للمزارعي ــخ يمث ــر بيــض التفري ألن توفي

مــزارع لتربيــة أمهــات الدجــاج الالحــم وفــق أحــدث االنظمــة العالميــة المتبعــة فــي مجــال تربيــة األمهــات وضمــن 

نظــام أمــن حيــوي وبطاقــة اســتيعابية تصــل إلــى 210 الــف طيــر ســنويا وطاقــة انتاجيــة تصــل إلــى 31 مليــون 

بيضــة تفريــخ ســنويا، وبذلــك تكــون المنتــج الوطنــي الرئيســي لبيــض التفريــخ بحصــة ســوقية تعــادل 37% مــن 

حاجــة الضفــة الغربيــة مــن هــذا المنتــج، وتعتمــد الشــركة النظــام المغلــق لمرحلــة التربيــة حتــى عمــر 22 أســبوع 

والنظــام شــبه المغلــق لمرحلــة اإلنتــاج حتــى عمــر 65 أســبوع.

مزارع اإلنتاج
• محافظة جنين	

• محافظة اريحا	

مزارع التربية

1 - مزارع التربية: 

محافظة جنينالموقع

1999 - 2005تاريخ االنشاء

90 دنممساحة االراضي

2عدد المزارع

24 الف م2مساحة المباني

150الف دجاجة سنوياالطاقة االستيعابية

2 - مزارع اإلنتاج: 

محافظة اريحامحافظة جنينالموقع

2006 – 19981999 - 2006تاريخ االنشاء

60 دنم215 دنممساحة االراضي

42عدد المزارع

12 الف م242 الف م2مساحة المباني

56,000 دجاجة سنويا140,000دجاجة سنوياالطاقة االستيعابية

9 مليون بيضة تفريخ عزيزا20 مليون بيضة تفريخ عزيزاالطاقة االنتاجية السنوية
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ثالثا: فقاسة عزيزا:

ــزا  ــة عزي ــي فقاس ــج ف ــوم ( المنت ــر ي ــم ) عم ــوص الالح ــواع الص ــل أن ــن بأفض ــد المزارعي ــركة بتزوي ــت الش نجح

األحــدث واألكبــر فــي فلســطين بطاقــة اســتيعابيه تصــل الــى 22 مليــون بيضــة تفريــخ ســنويا، وطاقــة انتاجيــة 

16 مليــون صــوص، ويتــم اســتخدام أحــدث التقنيــات العالميــة مــن حيــث الرقابــة علــى ظــروف التفريــخ وتطبــق 

ــوم واحــد بأفضــل  ــن الصــوص الالحــم عمــر ي ــا م ــع إنتاجه ــث يتمت ــوي بحي ــن الحي الشــركة أشــد اجــراءات األم

ــة. ــات الصحي المواصف

محافظة طولكرمالموقع

1999تاريخ االنشاء

11دنممساحة االراضي

22 مليون بيضة تفريخالطاقة االستيعابية السنوية

16.5 مليون صوص الحم عزيزاالطاقة االنتاجية السنوية
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رابعا: مزارع الدجاج الالحم:

اســتكماال لحلقــة االنتــاج فــي الشــركة ومــن أجــل تزويــد مســلخ عزيــزا بجــزء مــن حاجتــه مــن الدجــاج الحــي قامــت 

الشــركة بإنشــاء مــزارع الدجــاج الالحــم وفــق أحــدث أنظمــة التربيــة “ النظــام المغلــق”: المــزود بأفضــل أنظمــة 

التحكــم والرقابــة وضمــن برامــج صحيــة وقائيــة واتبــاع إجــراءات االمــن الحيــوي حســب األنظمــة والقواعــد البيطريــة 

ــزا والســوق بالدجــاج  ــة، وتقــع هــذه المــزارع فــي محافظتــي طولكــرم واريحــا، وتقــوم بتزويــد مســلخ عزي المثالي

الحــي المغــذى بأعــالف عزيــزا النباتيــة.

محافظة اريحامحافظة طولكرمالموقع

20112011تاريخ اإلنشاء

74 دنم92دنممساحة األراضي

32عدد المزارع

15.5 الف م212 الف م2مساحة المباني

225 الف طير/دورة390 الف طير/دورةالطاقة اإلنتاجية
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خامسا: مسلخ دواجن عزيزا:

انطالقــا مــن ســعي الشــركة  إلســتكمال سلســلة االنتــاج لديهــا وتزويــد المواطــن الفلســطيني بمنتج صحــي وآمن 

وفــق أفضــل المعاييــر العالميــة فقــد تــم إنشــاء مســلخ عزيــزا للدواجــن وفــق أحــدث التقنيــات المســتخدمة 

فــي هــذا المجــال بطاقــة إنتاجيــة ابتدائيــة 3000 طيــر / ســاعة قابــل للزيــادة إلــى 6000 طيــر بالســاعة، حيــث 

ــلخ  ــغيل المس ــم تش ــد، ويت ــرد والمجم ــازج المب ــاج الط ــاف الدج ــن أصن ــة م ــة منوع ــلخ مجموع ــج المس ينت

ــة  ــوع مــن المنشــآت الغذائي ــن تمامــا لتشــغيل وإدارة هــذا الن ــن والمؤهلي ــن المختصي بطاقــم مــن الموظفي

الحساســة، مــع تطبيــق كافــة معاييــر ســالمة الغــذاء المتعــارف عليهــا عالميــا.

ويمتاز مسلخ عزيزا بما يلي:

نباتيحاللجودةآمن

آمن:
إن منتجــات عزيــزا منتجــات آمنــة، وتســتحق أن تكــون محــل ثقتــك عزيــزي المســتهلك، وذلــك ألســباب عديــدة 

نذكــر منهــا:

كــون منتجــات المســلخ تأتــي مــن حلقــة إنتــاج متكاملــة يتــم اإلشــراف عليهــا مــن البدايــة إلــى حيــن وصولهــا . 1

لمائدتــك، حيــث يشــرف األطبــاء البيطريــون والمهندســون الزراعيــون فــي الشــركة علــى مــزارع دجــاج األمهــات، 

وعلــى فقاســة الشــركة وصــوال إلــى مــزارع الالحــم الــذي يتغــذى علــى علــف عزيــزا النباتــي، ليصــل عنــد اكتمــال 

نمــوه إلــى المســلخ، حيــث يتــم تطبيــق كافــة أنظمــة الرقابــة الصحيــة ومعاييــر الجــودة العالميــة، لينتهــي بــه 

المطــاف فــي معــارض الشــركة ونقــاط التوزيــع األخــرى لــدى المالحــم والســوبرماركت والمطاعــم والمستشــفيات.

التزام المسلخ بعمل الفحص الطبي المستمر والدوري لكافة العاملين في مسلخ عزيزا.. 2
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احتــواء المســلخ علــى مختبــر دواجــن عزيــزا، والــذي يضــم أحــدث المعــدات المخبريــة، وفيــه يتــم القيــام . 3

بإجــراء الفحوصــات الدوريــة مــن قبــل الطبيــب البيطــري وفنــي المختبــر وضابــط الجــودة.

ــة، وخضوعــه . 4 ــة فــي مجــال الجــودة والســالمة الغذائي ــرز الشــهادات العالمي ــى أب ــزا عل حصــول مســلخ عزي

ــح الشــهادة، وأهــم هــذه الشــهادات: ــل جهــات من لتدقيــق دوري مــن قب

• 	ISO 22000:2005

• 	HACCP

• 	PSI

احتــواء المســلخ علــى سلســلة تبريــد متكاملــة تحفــظ حــرارة الدجــاج، حيــث تتشــكل هــذه السلســلة مــن . 5

عــدة حلقــات متكاملــة، أولهــا نظــام محوســب معتمــد لضبــط حــرارة الصــاالت اإلنتاجيــة وحــرارة ثالجــات 

التجفيــف والتبريــد، وثانيهــا برنامــج محوســب معتمــد لضبــط حــرارة ســيارات التوزيــع المبــردة، وثالثهــا 

معــارض عزيــزا التــي تحتــوي علــى ثالجــات مضبوطــة الحــرارة. وبذلــك تكتمــل سلســلة التبريــد منــذ دخــول 

الدجــاج للمســلخ إلــى أن يصــل لــك عزيــزي المســتهلك.

اســتخدام أعــالف عزيــزا النباتيــة فقــط وعــدم اســتخدام أيــة أعــالف تحتــوي علــى مصــادر حيوانيــة لمــا قــد . 6

تحتويــه هــذه االعــالف علــى مخاطــر علــى صحــة االنســان.

اســتخدام أحــدث التقنيــات ســواء فــي عمليــات االنتــاج أو الفحــص أو التخزيــن أو النقــل والتســليم للزبائــن . 7

والتــي تتميــز بأقــل تدخــل للعنصــر البشــري بهــا.

جودة:
يتميــز دجــاج عزيــزا بأنــه ذو جــودة عاليــة، تتوافــق مــع المعاييــر الفلســطينية والدوليــة المعتمــدة علــى مســتوى 

العالــم، حيــث حــاز مســلخ عزيــزا علــى أهــم الشــهادات فــي مجــال الجــودة والســالمة الغذائيــة وهــي:

1 .PSI شهادة الجودة الفلسطينية

2 .ISO 22000:2005 شهادة نظام إدارة السالمة الغذائية

3 .HACCP  شهادة نظام تحليل وضبط النقاط الحرجة

شــهادات عالميــة تختــص بأنظمــة الجــودة والســالمة الغذائيــة، مــن خــالل تدقيــق مدققيــن عالمييــن تابعيــن . 4

لشــركة Yum العالميــة، وهــي الشــركة األم للعالمــة التجاريــة KFC، حيــث يكــون التدقيــق علــى:

• 	Food Safety Audit

• 	Food Quality Audit

ــن . 5 ــص م ــم التخل ــجار ويت ــري األش ــة ل ــاه صالح ــا لمي ــلخ وتحوله ــن المس ــة م ــاه الخارج ــع المي ــج جمي تعال

ــة. ــة والعالمي ــة المحلي ــن واألنظم ــق القواني ــة ووف ــى البيئ ــاظ عل ــا للحف ــا حراري ــاج بمعالجته ــات اإلنت مخلف

حالل:
التزامــا منــا فــي مســلخ عزيــزا بإنتــاج دجــاج مذبــوح علــى الطريقــة اإلســالمية الشــرعية، وكــون الذبــح اإلســالمي 

َّــُه لَِفْســٌق« ســورة األنعــام، آيــة )121(. ــا لـَـْم ُيْذَكــِر اْســُم اللَّــِه َعَلْيــِه َوإِن واجبــا شـــرعيا انطالقــا مــن قولــه تعالــى: »َوَل َتْأُكُلــوا ِممَّ
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فقد تم تصميم خط اإلنتاج لمسلخ عزيزا بحيث يمكننا تطبيق أحكام الشريعة بما يلي:

• أهلية الذابح واكتمال شروطه الشرعية.	

• النطق بالبسملة قبل الذبـح.	

• الذبح اليدوي بسكين حادة وحسب الشريعة اإلسالمية.	

نباتي:
نفتخــر فــي دواجــن عزيــزا بإنتاجنــا لدجــاج نباتــي 100%، وربمــا تتســاءل عزيــزي المســتهلك، مــاذا نعنــي بدجــاج 

ــك  ــى صحت ــر ســلبي عل ــة تأثي ــر النباتي ــره؟ وهــل للمنتجــات غي ــي عــن غي ــج النبات ــز المنت ــاذا يتمي ــي؟ وبم نبات

كمســتهلك؟

إليك اإلجابة عن هذه التساؤالت:

• ــادر 	 ــن مص ــع م ــف مصّن ــى عل ــة عل ــة التربي ــي مرحل ــذى ف ــذي يتغ ــاج ال ــو الدج ــي ه ــاج النبات أوال: الدج

نباتيــة 100%، وهــذه المصــادر هــي: الــذرة الصفــراء، القمــح، الشــعير، الــذرة الحمــراء الصويــا، كســبة عبــاد 

ــة األخــرى. ــة القمــح، وغيرهــا مــن المــواد النباتي الشــمس، نخال

• ثانيــا: يتميــز الدجــاج النباتــي عــن غيــره بأنــه منتــج صحــي خــاٍل مــن المصــادر الحيوانيــة، والتــي تهــدد صحــة 	

المســتهلك فــي حــال تــم اســتخدامها فــي صناعــة األعالف.

خط إنتاج منتجات عزيزا المبردة والمجمدة

محافظة طولكرم - عنبتاالموقع

2010تاريخ اإلنشاء

16 دنممساحة األراضي

4 دنممساحة البناء

3000 طير/ ساعة قابل للتوسعة إلى 6000 طير/ ساعةالطاقةاإلنتاجية

106 موظفعدد الموظفين

دجاج عزيزا الطازج المبرد والمجمدالمنتج

وحدة معالجة المخلفات

15 طن / يومالطاقة االستيعابية

زيت ومسحوق اللحمالمنتج

وحدة معالجة المياه

100 كوب / ساعةالطاقة االستيعابية

مياه صالحة للزراعة ورّي األشجارالمنتج
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• تــوزع منتجــات عزيــزا مــن خــالل خمــس معــارض 	

للشــركة فــي محافظــات “رام اللــه ونابلــس وجنيــن 

ــر مــن 600 نقطــة  ــة” ومــن خــالل أكث وطولكــرم وقلقيل

بيــع “مالحــم وســوبرماركت” باإلضافــة إلــى التوريــد 

والمطاعــم. والفنــادق  للمستشــفيات  المباشــر 

• ــي 	 ــا ف ــوم حصته ــزا” الي ــة “عزي ــة التجاري  رفعــت العالم

ســوق الدواجــن الفلســطيني لتصــل إلــى مراكــز متقدمــة 

وأجــود  أفخــر  إنتــاج  فــي  األكيــدة  رغبتهــا  محققــة 

ــن. ــات الدواج منتج

• ــات 	 ــن منتج ــعة م ــكيلة واس ــركة تش ــارض الش ــدم مع تق

عزيــزا الطازجــة المبــردة والمجمــدة التــي تتضمــن: الدجاج 

ــه،  ــحب بأنواع ــاج المس ــع، الدج ــاج المقط ــل، الدج الكام

تغليفهــا  يتــم  والتــي  والقوانــص  والكبــدة  والجنحــان، 

بعبــوات غذائيــة محكمــة اإلغــالق، لضمــان حفظهــا طريــة 

ــة. ــر الصحي ــى المعايي ــن اعل ــة. ضم ــة وطازج ونظيف

• تقــوم الشــركة بتوفيــر خــط الخدمــة الهاتفيــة المجانيــة 	

علــى الرقــم 1800900200 بهــدف خدمــة زبائنهــا بحيــث 

يعمــل الخــط علــى توفيــر طلبــات الزبائــن وتقديــم 

خدمــة مــا بعــد البيــع.

سادسا: معارض عزيزا للدجاج المبرد:
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البــدء بمشــروع إنشــاء مزرعــة تربيــة ابقــار بطاقــة . 1

اســتيعابية 500 بقــرة خــالل العــام 2018/2017 ليتــم 

زيادتهــا لتصــل الــى 800 بقــرة خــالل الســنوات الثــالث 

ــة. القادم

ــة . 2 ــة الكهربائي ــد الطاق ــروع تولي ــال مش ــتكمال أعم اس

ــزارع  ــي م ــة ف ــية كهروضوئي ــواح شمس ــالل ال ــن خ م

ــو واط  ــدرة 545 كيل ــا وبق ــة اريح ــي منطق ــركة ف الش

ــع  ــد م ــط محطــة التولي ــذ لرب ــد التنفي واالجــراءات قي

ــدس  ــاء الق ــبكة كهرب ش

استكمال الدراسات الخاصة بتطوير خلطات علفية . 3

جديدة.

استكمال إنجاز نظام محوسب الدارة البيانات الفنية . 4

لمراكزها اإلنتاجية.  

الطاقــة . 5 لتصــل  الســائب  العلــف  خزانــات  توســعة 
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مصنع األعالف

19.7 مليون دينار

إجمالي اإليرادات

2015: 15.2 مليون

مصنــع  مبيعــات  ايــرادات  ارتفعــت 

الــى  لتصــل   %30.0 بنســبة  األعــالف 

مختلــف  مــن  دينــار  مليــون   19.7

ــون  ــل 15.2 ملي ــالف مقاب ــاف األع أصن

ــك نتيجــة  ــام 2015 وذل ــار خــالل ع دين

للطلــب المتزايــد علــى أعــالف الشــركة.

الدجاج الالحم الحي

2.6 مليون دينار

إجمالي اإليرادات

2015: 3.3 مليون

مبيعــات  ايــرادات  اجمالــي  بلــغ 

الدجــاج الالحــم الحــي خــالل العــام 

ــار  ــون دين ــه 2.6 ملي ــا قيمت 2016 م

خــالل  دينــار  مليــون   3.3 مقابــل 

عــام 2015، وقــد انخفضــت ايــرادات 

الحــي  الالحــم  الدجــاج  مبيعــات 

الحاصــل علــى  نتيجــة لالنخفــاض 

اســعار الدجــاج خــالل العــام مــن 

جهــة، وارتفــاع الكميــات الدجــاج 

المذبــوح المباعــة مــن خــالل مســلخ 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــن م الدواج

بيض التفريخ

1.7 مليون دينار

إجمالي اإليرادات

2015: 2.1 مليون

ــض  ــات بي ــرادات مبيع ــي اي ــغ إجمال بل

التفريــخ 1.7 مليــون دينــار فــي عــام 

دينــار  مليــون   2.1 بـــ  مقارنــة   2016

 ،2015 عــام  خــالل  الشــركة  حققتهــا 

ــرادات  ــي األي ــاض ف ــي هــذا اإلنخف ويأت

ــر  ــات أكب ــركة لكمي ــه الش ــة توجي نتيج

مــن انتاجهــا الــى فقاســاتها عوضــاً عــن 

بيعــه لزبائــن خارجييــن.

منتجات المسلخ

9.0 مليون دينار

إجمالي اإليرادات

2015: 7.6 مليون

ــن  ــلخ الدواج ــرادات مس ــت اي ارتفع

خــالل عــام 2016 بنســبة 19% عمــا 

 ،2015 عــام  خــالل  عليــه  كانــت 

ويعــود هــذا االرتفــاع الــى زيــادة 

ــة  ــوح المباع ــاج المذب ــات الدج كمي

مــن خــالل المســلخ بنســبة %29 

نتيجــة للجهــود البيعيــة والتســويقية 

ــام. ــالل الع ــت خ ــي بذل الت

صوص عمر يوم

4.6 مليون دينار

إجمالي اإليرادات

2015: 4.7 مليون

حققــت الشــركة ايــرادات إجماليــة مــن 

ــغ  ــم بمبل ــوص الالح ــن الص ــا م مبيعاته

ــام  ــالل ع ــي خ ــار أردن ــون دين 4.6 ملي

2016 فيمــا بلغــت ايــرادات مبيعــات 

خــالل  دينــار  مليــون   4.7 الصــوص 

ــاع  ــن ارتف ــم م ــى الرغ ــام 2015. وعل ع

أن  إال  المنتجــة  الصــوص  كميــات 

االنخفــاض فــي االيــرادات كان نتيجــة 

النخفــاض االســعار خــالل  العــام.

34.30 مليون دينار

نمو: 13% عن عام 2015

األداء المالي للشركة

تمكنــت شــركة دواجــن فلســطين مــن تحقيــق معــدالت نمــو جيــدة فــي مؤشــرات أدائهــا الماليــة والتشــغيلية خــالل 

عــام 2016 وذلــك علــى الرغــم ممــا مــر بــه قطــاع الدواجــن مــن صعوبــات خــالل العــام تمثلــت فــي كثــرة األمــراض 

التــي اصابــت الدواجــن فــي المنطقــة والتــي اســتطاعت الشــركة أن تتحــوط منهــا مــن خــالل تطبيــق إجــراءات أمــن 

حيــوي صارمــة لحمايــة أصولهــا الحيــة، باالضافــة الــى عمليــات اإلغــراق االســرائيلية غيــر الشــرعية الســواق الضفــة 

الغربيــة مــن فائــض االنتــاج خــالل بعــض الفتــرات والتــي اضــرت بمنظومــة العــرض والطلــب فــي الســوق.

ــب  ــع الطل ــى م ــا يتماش ــة وبم ــاج المختلف ــز اإلنت ــي مراك ــتمر ف ــع المس ــر والتوس ــة التطوي ــركة سياس ــى الش وتتبن

ــع  ــى درجــات الرف ــق أعل ــف المنتجــات آخــذة بالحســبان تحقي ــا الســوقية مــن مختل ــي حصته ــد والنمــو ف المتزاي

التشــغيلي، كمــا ال تغفــل الشــركة أهميــة الحفــاظ علــى قنــوات اتصــال متينــة مــع شــبكة عمالئهــا وتحقيــق أعلــى 

درجــات الرضــى لديهــم فــي مختلــف مراحــل العمليــة التجاريــة ســواء التــي تســبق عمليــة البيــع أو تلــك التــي تليهــا.

أواًل: اإليرادات التشغيلية

26



ثانيًا: مجمل دخل الشركة
ارتفــع مجمــل دخــل شــركة دواجــن فلســطين مــن مختلــف عملياتهــا التشــغيلية خــالل عــام 2016 ليصــل الــى 

6.23 مليــون دينــار أردنــي، ليرتفــع عــن مجمــل الدخــل المتحقــق خــالل عــام 2015 بنســبة 2.8%، وقــد نتــج 

هــذا االرتفــاع عمــا حققتــه الشــركة مــن زيــادة فــي مبيعاتهــا خــالل العــام والــذي حقــق ارتفاعــا فــي مجمــل 

دخــل الشــركة علــى الرغــم مــن االنخفــاض الكبيــر الــذي صاحــب اســعار معظــم منتجــات الدواجــن، باالضافــة 

الــى االرتفــاع الحاصــل فــي الكفــاءة التشــغيلية والناتــج عــن االســتغالل األمثــل للمــوارد مــن خــالل تحقيــق 

اعلــى درجــات النفــع مــن تكامــل مراكــز االنتــاج فــي الشــركة.

إن التكامــل بيــن مراكــز اإلنتــاج والــذي عكفــت الشــركة علــى تحقيقــه خــالل الســنوات الماضيــة يجعــل إعتمادهــا 

ــا ممــا يخلــق وفــورات مؤثــرة فــي تكاليــف  علــى مصــادر خارجيــة فــي توفيــر مدخــالت اإلنتــاج بحــدوده الدني

اإلنتــاج وهــو مــا ينعكــس بالضــرورة وبشــكل ايجابــي علــى هوامــش دخــل مختلــف األصنــاف التــي تنتجها الشــركة.

الدخل التشغيلي وهامش الدخل التشغيلي
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ثالثًا: الدخل التشغيلي
بلــغ مجمــوع اربــاح الشــركة التشــغيلية )EBIT( خــالل عــام 2016 مــا قيمتــه 3.68 مليون دينــار أردنــي، وبانخفاض 

نســبته 1.7% عــن عــام 2015، وعلــى الرغــم مــن االرتفــاع فــي كميــات مبيعــات الشــركة فــي مختلــف المراكــز 

)وبخاصــة قطاعــي األعــالف والدجــاج المذبــوح( إال أن االنخفــاض الكبيــر فــي االســعار خــالل العــام ســاهم فــي 

انخفــاض هامــش الدخــل التشــغيلي مــن 12.3% خــالل عــام 2015 الــى 10.7% خــالل عــام 2016.

وخــالل العــام حافظــت الشــركة علــى مصاريفهــا االداريــة دون ارتفــاع، إال أن مصاريــف البيــع والتســويق ارتفعــت 

ــا مــن جهــة،  ــة له ــي ارتفــاع حجــم المصاريــف المصاحب بنســبة 21.3% نتيجــة الرتفــاع حجــم المبيعــات وبالتال

وكذلــك زيــادة نشــاط الشــركة التســويقي خــالل العــام مــن جهــة أخــرى.
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الدخل التشغيلي وهامش الدخل التشغيلي

0.87 

3.63 
3.45 

3.74 3.68 

4.6% 

13.9% 

11.7% 

12.3% 

10.7% 

- 0.0% 

- 2.0% 

- 4.0% 

- 6.0% 

- 8.0% 

- 10.0% 

- 12.0% 

- 14.0% 

- 16.0% 

0.00 -

0.50 -

1.00 -

1.50 -

2.00 -

2.50 -

3.00 -

3.50 -

4.00 -

2012 2013 2014 2015 2016 

�
رد

ر أ
ينا

 د
ون

ملي

رابعًا: صافي الدخل ونصيب السهم من األرباح
ارتفــع صافــي دخــل شــركة دواجــن فلســطين خــالل عــام 2016 بنســبة 4.4% ليصــل الــى 3.23 مليــون دينــار أردنــي 

مقابــل 3.09 مليــون دينــار كانــت الشــركة قــد حققتهــا خــالل عــام 2015، فيمــا بلــغ هامــش صافــي الدخــل بعــد 

الضريبــة 9.4% مقابــل 10.2% خــالل عــام 2015.

كمــا بلــغ نصيــب الســهم مــن األربــاح 0.24 دينــار اردنــي بعــد أن كان 0.23 دينــار خــالل العــام الماضــي، ويعــزى 

ذلــك الــى مــا تحقــق خــالل العــام مــن ارتفــاع فــي مؤشــرات اداء الشــركة التشــغيلية كمــا ذكــر ســابقاً.

صافي الدخل وهامش صافي الدخل
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خامسًا: المركز المالي للشركة
بلغــت قيمــة مجمــوع موجــودات الشــركة 32.96 مليــون دينــار اردنــي كمــا فــي نهايــة عــام 2016 لتشــكل ارتفاعــاً 

عمــا كانــت عليــه فــي نهايــة عــام 2015 بنســبة 3.3%، وقــد نتــج هــذا االرتفــاع باألســاس عــن النمــو الحاصــل فــي 

أصــول الشــركة المتداولــة وبخاصــة ذمــم الزبائــن التــي ارتفعــت خــالل العــام نتيجــة الرتفــاع المبيعــات.

ــاج  ــق االنت ــر مراف ــل تطوي ــك مقاب ــي وذل ــار اردن ــون دين ــغ 0.40 ملي ــاق مبل ــام بانف ــالل الع ــركة خ ــت الش وقام

ــركة. ــي الش ــة ف المختلف

ــت 8.00  ــي بعــد أن كان ــار اردن ــون دين ــى 7.60 ملي ــات الشــركة بنســبة 4.9% لتصــل ال وإنخفضــت قيمــة التزام

ــنوات  ــت بالس ــا قورن ــاض اذا م ــركة باالنخف ــات الش ــتمرت التزام ــد اس ــام 2015، وق ــة ع ــي نهاي ــار ف ــون دين ملي

االخيــرة الماضيــة نتيجــة لســداد الشــركة جــزء كبيــر مــن قروضهــا للبنــوك، فقامــت الشــركة خــالل أعــوام 2016 و 

ــي. ــى التوال ــار عل ــون دين ــار و 1.55 ملي ــون دين ــغ 0.75 ملي 2015 بســداد مبال

وفــي المقابــل فقــد ارتفعــت قيمــة حقــوق مســاهمي الشــركة لتصــل فــي نهايــة عــام 2016 الــى 25.36 مليــون 

دينــار أردنــي وبمــا نســبته 6.1% عمــا كانــت عليــه فــي نهايــة عــام 2015 مدفوعــة بارتفــاع قيمــة اربــاح الشــركة 

المحتجــزة الــى 8.31 مليــون دينــار نتيجــة مــا حققتــه الشــركة مــن اربــاح خــالل العــام، علمــاً أن الشــركة قامــت 

ــار  ــون دين ــا 2.02 ملي ــى المســاهمين خــالل عــام 2016 عــن عــام 2015 بلغــت قيمته ــة عل ــاح نقدي ــع ارب بتوزي

أردنــي.

وفــي نهايــة عــام 2016 بلغــت القيمــة الدفتريــة لســهم شــركة دواجــن فلســطين 1.89 دينــار اردنــي مقابــل 1.78 

دينــار فــي نهايــة عــام 2015، اي بارتفــاع نســبته %6.1.

المركز المالي للشركة
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سادسًا: مؤشرات ربحية

20122013201420152016

ROA(%2.1%9.8%7.3%9.7%9.8( العائد على األصول

ROE(%3.5%13.8%10.4%12.9%12.7( العائد على حقوق المساهمين

ROI(%3.1%12.4%9.7%12.4%12.1( العائد على اإلستثمار

ســاهم ارتفــاع اربــاح الشــركة خــالل عــام 2016 فــي الحفــاظ علــى اهــم مؤشــرات العوائــد والتــي تقيــس مــا يعــود 

علــى مشــاريع الشــركة بشــكل عــام وكذلــك مــا يعــود علــى مســاهميها مــن االســتثمار فــي الشــركة.

ارتفــع العائــد علــى أصــول الشــركة خــالل عــام 2016 ليصــل الــى 9.8% مقابــل 9.7% فــي عــام 2015، وقــد حققــت 

الشــركة خــالل العــام ارتفاعــاً فــي ارباحهــا أعلــى مــن ذلــك المتحقــق فــي أصولهــا.

ــد  ــت الشــركة ق ــل 12.9% كان ــى حقــوق مســاهمي الشــركة 12.7% خــالل العــام 2016 مقاب ــد عل ــغ العائ وبل

حققتهــا خــالل عــام 2015، وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع األربــاح خــالل العــام فــإن هــذا االنخفــاض الطفيــف فــي 

العائــد علــى حقــوق المســاهمين نجــم عــن االرتفــاع المتحقــق فــي قيمــة حقــوق المســاهمين والــذي ســاهم 

فيــه ارتفــاع كل مــن االربــاح المحتجــزة مــن جهــة، وفروقــات ترجمــة العمــالت االجنبيــة والناتجــة عــن انخفــاض 

ســعر صــرف الدينــار مقابــل الشــيقل مــن جهــة أخــرى.

ــا  ــي أصوله ــى اســتثمار الشــركة ف ــق عل ــد المتحق ــس العائ ــذي يقي ــى اإلســتثمار »وال ــد عل  وبلغــت نســبة العائ

ــام 2015. ــالل ع ــا خ ــد حققته ــركة ق ــت الش ــل 12.4% كان ــل« 12.1% مقاب ــمالها العام ــة ورأس الثابت

سابعًا: هيكل رأس المال
تراعــي شــركة دواجــن فلســطين فــي تمويــل أصولهــا وعملياتهــا التشــغيلية الحفــاظ علــى هيــكل تمويلــي يضمــن 

للشــركة حــداً معقــوالً لتكلفــة رأس المــال وبالتالــي تحقيــق الجــدوى المرجــوة مــن تشــغيل أصولهــا. 

وتعمــل الشــركة مــن خــالل دراســة تدفقاتهــا النقديــة المتوقعــة بشــكل دوري علــى إختيــار درجــة الرفــع المالــي 

الكفــؤ الــذي يعظــم قيمــة الشــركة )يخفــض المتوســط المرجــح لتكلفــة رأس المــال( وهــو مــا يضمــن فــي نفــس 

الوقــت قــدرة الشــركة علــى ســداد أقســاط القــروض والفوائــد وفــق الجــداول الزمنيــة المحــددة
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الرفع المالي للشركة
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الديون إىل حقوق املساهم�الديون إىل األصول

وخــالل الســنوات الماضيــة انخفضــت نســب مديونيــة الشــركة نتيجــة ســدادها لغالبيــة قروضهــا التــي تلتــزم بهــا 

للبنــوك المحليــة، ففــي نهايــة عــام 2016 بلغــت نســبة الديــون الــى األصــول 6.9% مقارنــة بـــ 8.6% فــي نهايــة عام 

2015، أمــا نســبة الديــون الــى حقــوق الملكيــة فقــد بلغــت 9.0% مقابــل 11.5% فــي نهايــة عــام 2015.

ــوي الشــركة  ــي تن ــدة الت ــة الشــركة خــالل عــام 2017 نتيجــة للمشــاريع الجدي ــع أن ترتفــع نســب مديوني ويتوق

ــل مجلــس ادارة الشــركة. ــة العــام مــن قب المضــي بهــا والمقــرة فــي موازن

ثامنًا: سيولة الشركة
تعتمــد شــركة دواجــن فلســطين سياســة كفــؤة الدارة رأس مالهــا العامــل وهــو مــا يضمــن لهــا االحتفــاظ وبشــكل 

دائــم بتدفقــات نقديــة كافيــة لدعــم عملياتهــا التشــغيلية، كمــا يضمــن االســتخدام األمثــل لمــوارد الشــركة. 

وتحتفــظ الشــركة بمعــدالت ســيولة تمكنهــا مــن الوفــاء بالتزاماتهــا قصيــرة األجــل تجــاه مورديهــا ودائنيهــا، حيــث 

تمتلــك الشــركة سياســة منــح ائتمــان مدروســة تجــاه زبائنهــا تتناســب مــع طبيعــة عمــل الشــركة وحســب تصنيفات 

الزبائــن المختلفــة، كمــا تمتلــك الشــركة عالقــات جيــدة مــع معظــم البنــوك المحليــة تمكنهــا مــن الحصــول علــى 

تســهيالت ائتمانيــة باكبــر ســرعة ممكنــة وبأســعار فائــدة منافســة وذلــك لمواجهــة اي التزامــات طارئــة. 

وقــد ارتفعــت نســب ســيولة الشــركة خــالل عــام 2016 حيــث بلغــت كل مــن نســبة الســيولة ونســبة الســيولة 

ــي. ــى التوال الســريعة 2.0 و 1.5 عل

وبالنظــر الــى كفــاءة الشــركة فــي ادارة رأس مالهــا العامــل نجــد أن معــدل دوران الذمــم المدينــة خــالل عــام 2016 

بلــغ 5.2 مــرة مقابــل 3.6 مــرة فــي العــام 2015، كمــا بلــغ معــدل دوران المخــزون 15.1 مــرة مقارنــة بـــ 13.1 مــرة 

فــي العــام 2015.

أمــا التدفقــات النقديــة للشــركة مــن انشــطتها التشــغيلية فبلغــت مــا قيمتــه 2.60 مليــون دينــار اردنــي مقارنــة بـــ 

5.23 مليــون دينــار حققتهــا الشــركة خــالل عــام 2015. 
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سيولة الشركة
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تاسعًا: النفقات الرأسمالية
تســتثمر شــركة دواجــن فلســطين فــي تطويــر خطــوط انتاجهــا الحاليــة ورفــع قدرتهــا وكفاءتهــا التشــغيلية، كمــا 

تســتثمر فــي خطــوط انتــاج جديــدة بنــاء علــى حاجــة الســوق وبعــد اســتنفاذ الدراســات التــي تضمــن جــدوى اي 

مشــروع جديــد تخطــط الشــركة للدخــول فيــه.

وخــالل الســنوات االخيــرة تبنــت الشــركة اســتراتيجية التكامــل بيــن خطــوط االنتــاج والتــي تتيــح انشــاء سلســلة انتــاج 

مترابطــة تجعــل الشــركة اقــل اعتمــاد علــى المورديــن الخارجييــن حتــى اصبحــت اآلن الشــركة فــي معظــم عملياتهــا 

تنتــج مدخــالت االنتــاج الرئيســية فــي مراكزهــا وهــو مــا مــن شــأنه رفــع هامــش الربــح الــى الحــد األعلــى الممكــن 

والــذي يعمــل علــى تعظيــم حقــوق مســاهمي الشــركة ويعــود بالنفــع علــى جميــع األطــراف ذات العالقــة.

وقــد بلغــت نفقــات الشــركة الرأســمالية الــى دخــل الشــركة قبــل الفوائــد والضرائــب واالســتهالكات واإلطفــاءات مــا 

نســبته 9% وبمــا مجموعــه 0.46 مليــون دينــار اردنــي.

ــة  ــا تتضمــن انشــاء مزرعــة لتربي ــة، كم ــاج الحالي ــز االنت ــة لمراك ــة العــام 2017 مشــاريع تطويري وتتضمــن موازن

ــي. ــار اردن ــون دين ــي 4.0 ملي ــى حوال ــة ال ــا اإلجمالي ــار ســتصل تكلفته االبق

النفقات التطويرية
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إدارة المخاطر

التغلب على المخاطروصف المخاطرةالمخاطرة

المخاطر التشغيلية

مخاطر المنافسة والحفاظ 

على قاعدة الزبائن

تعمل شركة دواجن فلسطين 

في بيئة شديدة التنافسية تواجه 

خطر اإلغراق من قبل المنتجين 

اإلسرائيليين.

كما أن الشركة تبيع معظم 

منتجاتها من خالل عدد محدود 

من الزبائن ومن خالل عقود 

قصيرة األجل.

تتغلب الشركة على هذه المخاطر من خالل الحفاظ على 

عالقات قوية مع زبائنها الرئيسيين، وهم زبائن تنتقيهم 

الشركة بحذر بحيث يتميزون بمالءة مالية جيدة تمكنهم 

من التغلب على مخاطر هذه الصناعة. 

وتعمل الشركة بشكل مستمر على توسعة قاعدة زبائنها 

وذلك من خالل توفير منتجات جديدة بجودة عالية، 

والحفاظ على جودة منتجاتها الحالية.

مخاطر التذبذب في أسعار 

المواد الخام

يتميز سوق الدواجن في فلسطين 

بتذبذب اسعار المنتجات بشكل 

كبير خالل العام ووجود عدد 

كبير من المنافسين وبالتالي عدم 

القدرة على التحكم باالسعار، مما 

يهدد هامش ربح الشركة في حال 

ارتفاع أسعار المواد الخام في 

األسواق العالمية.

كما عملت الشركة خالل الفترة الماضية على تمييز جودة 

منتجاتها مما يجعل المستهلك يدفع سعرا أعلى قليال ً 

للحصول على منتجات عزيزا مما أعطى الشركة مجاال 

للتحرك في تحديد سعر البيع.

مخاطر تلف أصول الشركة

تواجه الشركة مخاطر احتمالية 

التعرض ألي حدث قد يسبب 

تلفاً في جزء من أصولها مما قد 

يتسبب في تعطل جزء من طاقتها 

االنتاجية وبالتالي تاثر ربحية 

الشركة.

تمتلك الشركة بوليصة تأمين ضد مختلف انواع المخاطر 

على جميع أصولها والمنتشرة في مناطق متفرقة من الضفة 

الغربية مما يقلل من المخاطر التي قد تتعرض لها في 

حال تلف اي من هذه االصول نتيجة لحادث قد تتعرض له 

كالحريق على سبيل المثال.

مخاطر القوانين والتشريعات

قد تتغير القوانين والتشريعات 

التي تنظم صناعة الدواجن 

في فلسطين او تلك الخاصة 

بالضرائب وهو ما يجعل الشركة 

معرضة لتأثر نتائجها المالية 

بشكل سلبي

تتفاعل الشركة بشكل ايجابي مع أي قوانين أو تشريعات 

جديدة يتم فرضها وتلتزم بها بشكل تام، إال أنها تسعى 

دائما لشرح وجهة نظرها للمشرع لما لقطاع الزراعة بشكل 

عام وقطاع الدواجن بشكل خاص من أهمية وحساسية في 

األراض الفلسطينية.

مخاطر التكنولوجيا

يرتبط نجاح الشركة واستمراريتها 

بالحفاظ هلى خطوط إنتاجها 

مزودة باحدث تكنولوجيا اإلنتاج 

المتوفرة، والحفاظ على هذه 

التكنولوجيا وصيانتها بشكل 

دوري.

تمتلك الشركة خطوط إنتاج حديثة تم توريدها من أشهر 

المصنعين العالميين، كما تعمل الشركة على اإلستثمار 

بشكل متواصل في تطوير خطوط انتاجها ناهيك عن أنها 

تمتلك كادر من المهندسين والفنيين ذوي الكفاءة والخبرة 

الطويلة.

34



التغلب على المخاطروصف المخاطرةالمخاطرة

المخاطر المالية

مخاطر السيولة

المخاطر التي قد تتعرض لها 

الشركة نتيجة عدم قدرتها على 

الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل 

تجاه دائنيها ومورديها

تواجه الشركة مخاطر السيولة التي تتعرض لها من خالل 

االحتفاظ بمعدالت نقد تالئم التزاماتها قصيرة االجل، ومن 

أجل ذلك فان الشركة تعمل على دراسة تدفقاتها النقدية 

المتوقعة بشكل دوري على المدى القصير لتجنب عجزها 

عن الوفاء بهذه االلتزامات.

وتحتفظ الشركة بعالقات جيدة مع البنوك تمكنها من 

الحصول على تسهيالت ائتمانية في الوقت الذي تحتاج 

اليه دون عوائق.

مخاطر اإلئتمان

قد تتعرض الشركة لمخاطر ناتجة 

عن تعثر زبائنها وبالتالي عدم 

قدرتهم على سداد التزاماتهم 

تجاه الشركة

تمتلك الشركة سياسة بيع وتحصيل واضحة تضع أسس 

منح االئتمان للزبائن وذلك حسب مراكز االنتاج المختلفة 

في الشركات، وتقوم الشركة بمتابعة هذه السياسة بشكل 

دوري كما تقوم بدراسة السقوف الممنوحة لزبائنها 

وتصنيفهم حسب المخاطر المتوقعة لكل زبون وفقاً لتاريخ 

تعاملهم مع الشركة وسمعتهم في السوق.

مخاطر أسعار الفائدة

إن تذبذب اسعار الفائدة في 

السوق يجعل الشركة عرضة 

لتذبذب نتائجها المالية نتيجة 

الرتفاع أو إنخفاض تكاليف 

التمويل التي تتكبدها خالل 

الفترة المالية.

تمتلك الشركة قدرة تفاوضية جيدة مع البنوك فيما يخص 

اسعار الفائدة والتي تكتسبها من سمعتها الجيدة ولتزامها 

بالسداد وفق الجداول الزمنية المحددة.

وتحاول الشركة التقليل من آثار ارتفاع اسعار الفائدة من 

خالل ووضع سقوف السعار فوائد االقتراض.

االختالفات بين البيانات المالية المدققة النهائية والبيانات 
الختامية األولية:

ال يوجد اختالف بين البيانات المالية المدققة النهائية والبيانات الختامية األولية
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الحوكمة والمسؤولية
 اإلجتماعية
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مقدمة

تؤكــد شــركة دواجــن فلســطين - عزيــزا التزامهــا بكافــة سياســات وأحــكام 

ــق  ــن تحقي ــا يضم ــطين، بم ــي فلس ــركات ف ــة الش ــة حوكم ــد مدون وقواع

العدالــة والنزاهــة والشــفافية واإلفصــاح عــن تعامالتهــا الماليــة وغيــر 

ــن  ــة م ــة المكون ــن األطــراف الثالث ــة بي ــن العالق ــل م ــة بشــكل يجع المالي

ــفافية  ــم بالش ــة تتس ــة عالق ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــاهمين ومجل المس

ــون  ــاة ان يك ــم مراع ــث يت ــة، حي ــح بعدال ــة المصال ــق كاف ــن تحقي وتضم

مجلــس اإلدارة ممثــالً لجميــع المســاهمين بشــكل عادل.كمــا يقــوم مجلــس 

إدارة الشــركة بممارســة مهامــه وصالحياتــه المنبثقــة مــن النظــام األساســي 

ــع  ــارض م ــا ال يتع ــة وبم ــة الحوكم ــد مدون ــع قواع ــق م ــركة والمتواف للش

األنظمــة والقوانيــن األخــرى ذات الصلــة، كمــا تحــرص علــى تطبيــق أفضــل 

الممارســات التــي تتماشــى ومتطلبــات هيئــة ســوق راس المــال الفلســطينية 

ــة  ــان الشــركة بأهمي ــن ايم ــاً م ــة وانطالق ــألوراق المالي وســوق فلســطين ل

ــى: ــت عل ــا عمل ــق قواعــد الحوكمــة والشــفافية فإنه تطبي

• التحديــد والفصــل الواضــح للصالحيــات والمســؤوليات لــكل مــن الهيئــة 	

ــة. العامــة للمســاهمين ومجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي

• وجود مدونة قواعد السلوك األخالقي ونظام تضارب المصالح في الشركة.	

• ــركة 	 ــر الش ــؤوليات لدوائ ــات والمس ــوط الصالحي ــق خط ــكل دقي ــم بش ــح يرس ــي واض ــكل تنظيم ــود هي وج

ــي. ــكل التنظيم ــذا الهي ــى ه ــكنة عل ــف المس ــة الوظائ ــح لكاف ــي واض ــف وظيف ــود وص ــة ووج المختلف

• ــا 	 ــة بينه ــة، وبمــا ينظــم العالق ــة بمختلــف مســتوياتها اإلداري ــإدارة التنفيذي ــات ل ــر منظومــة الصالحي تطوي

ــة العامــة. ــس اإلدارة والهيئ ــن مجل وبي

• ــد المســاهمين 	 ــة العامــة الســنوية وبــذل كافــة الجهــود لتزوي التخطيــط واإلعــداد الجيــد الجتماعــات الهيئ

ــة فــي االجتماعــات. ــة للمشــاركة الفاعل ــات والمعلومــات المطلوب ــع البيان بجمي

• ــق 	 ــرة التدقي ــل دائ ــن قب ــة م ــر المهني ــى معايي ــن أعل ــة الشــركة ضم ــع أنظم ــى جمي ــي عل ــق الداخل التدقي

الداخلــي فــي شــركة فلســطين لالســتثمار الصناعــي، وضمــن إشــراف ومتابعــة مجلــس إدارة الشــركة ولجنــة 

ــس إدارة شــركة فلســطين لالســتثمار الصناعــي. ــي المنبثقــة عــن مجل ــق الداخل التدقي

المسؤولية االجتماعية

نظــراً لــدور الشــركة فــي المســاهمة المجتمعيــة وضمــن هــذه المســؤولية يقــوم مجلــس اإلدارة ســنوياً بالتبــرع 

للجمعيــات والمؤسســات الخيريــة ودعــم العديــد مــن األنشــطة المجتمعيــة بمــا ينســجم مــع التوجهــات 

ــوص. ــذا الخص ــركة به ــتراتيجية للش اإلس

خــالل العــام 2016 قامــت الشــركة بالتبــرع بمــا مجموعــة 32,570 دوالر أمريكــي تقريبــا علــى المســؤولية 

ــي:- ــا يل ــة كم ــة موزع االجتماعي
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• التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية بقيمة 22,909 دوالر أمريكي.	

• المساهمة في دعم األنشطة المجتمعية المختلفة بمنتجات عزيزا 5,319 دوالر أمريكي.	

• التبرع لمدارس ومؤسسات تعليمية ) نقدي وعيني ( بقيمة 3,361 دوالر أمريكي.	

• ــة 	 ــروة الحيواني ــة والث ــاع الزراع ــن وقط ــة المواطني ــي خدم ــل ف ــددة تعم ــة متع ــات وطني ــات لمؤسس تبرع

بقيمــة 980 دوالر أمريكــي.

• رعايــة مجموعــة مــن مشــاريع التخــرج والتدريــب لمجموعــة كبيــرة مــن طلبــة الهندســة والزراعــة والطــب 	

البيطــري وكليــة االقتصــاد فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة وغيرهــا مــن الجامعــات الفلســطينية.

ــع محافظــات الوطــن  ــي جمي ــن وف ــن والعاملي ــل للخرجي ــرص العم ــر ف ــي توفي ــا ف ــوم الشــركة بدوره هــذا وتق

وتوفــر لموظفيهــا أفضــل شــروط العمــل مــن حيــث بيئــة وظــروف العمــل، وتوفــر أنظمــة التأميــن الصحــي الخــاص 

والتأميــن ضــد إصابــات العمــل لجميــع موظفــي الشــركة.

وتعمــل الشــركة علــى توفيــر األنظمــة الصديقــة للبيئــة مــن خــالل تشــغيل وحــدة معالجــة المخلفــات، وكذلــك 

وحــدة معالجــة الميــاه فــي مســلخ دواجــن عزيــزا. 
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نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة

السيد/ عبد الحكيم حسن قاسم فقها
رئيس مجلس اإلدارة

ممثل شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

• الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين لالستثمار الصناعي.	
• عضو مجلس ادارة شركة مطاحن القمح الذهبي.	
• عضو مجلس ادارة شركة مصانع الزيوت النباتية.	
• عضو مجلس ادارة شركة بيت جاال لصناعة االدوية.	
• مدير مالي لمجموعة شركات سختيان – فلسطين سابقا.	
• درجة الماجستير في االدارة والمحاسبة من الجامعة األردنية.	

السيد/ أمجد يوسف محمود حسون
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار

• رئيس اإلدارة المالية، لشركة فلسطين للتنمية واالستثمار–باديكو.	
•  يمثل شركة باديكو في مجالس إدارات العديد من الشركات	

التابعة والحليفة لباديكو.

الدكتور/ محمد عبد الله محمد حسونة
عضو مجلس اإلدارة

ممثل شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

• درجة البكالوريوس في الطب البيطري من الجامعات المصرية.	

السيد / غسان عبد العزيز عبد الرازق غانم
عضو مجلس اإلدارة

ممثل شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

• رجل اعمال وعضو مجلس االدارة لجمعية االغاثة الزراعية.	
• عضو مجلس ادراة شركة الريف لالستثمار.	
• عضو مجلس ادراة لجمعية دير الغصون الخيرية.	

• يدرس الخدمة االجتماعية في جامعة القدس.	

• ناشط اجتماعي.	

الدكتور/ جمال محمد سليم ابو عمر
عضو مجلس اإلدارة

ممثل شركة فلسطين لالستثمار الصناعي.

• محاضر في جامعة النجاح الوطنية.	

• شغل منصب رئيس قسم اإلنتاج الحيواني في جامعة النجاح.	
• عضو في نقابة المهندسين الزراعيين.	
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السيد/ غالب ساطي فارس
عضو مجلس اإلدارة

ممثل شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

• درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية.	
• العربيــة 	 فــي فلســطين والمملكــة  إداري وأعمــال  عمــل كمستشــار تطويــر 

الســعودية.
• مدير دائرة منتدب تطوير االعمال في شركة فلسطين الستثمار الصناعي.	
• مدير عام منتدب شركة فلسطين لصناعات الكرتون.	

السيد/ زهدي فتحي زهدي الخواجا
عضو مجلس اإلدارة

ممثل شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

• مدير المزارع في شركة دواجن فلسطين سابقا.	
• مدير المزارع والمدير الفني في الشركة الدولية للدواجن )تمام(.	

السيد/ فتحي توفيق محمد مصطفى
عضو مجلس اإلدارة

ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار

• ماجستير انتاج حيواني من الجامعة العبرية.	
• بكالوريوس هندسة زراعية تخصص انتاج حيواني من جامعة اإلسكندرية.	
• رئيس مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية – مكتب فلسطين.	
• وزارة الزراعة – نائب مدير عام اإلرشاد الزراعي.	
• رئيس قسم االنتاج الحيواني للضفة الغربية.	
• رئيس قسم االنتاج الحيواني لمحافظتي رام الله وبيت لحم.	

السيد/ حمد جمال أسعد المصري
عضو مجلس اإلدارة

ممثل شركة بيت جاال لصناعة األدوية

• مدير عام شركة سختيان إخوان.	
• نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة بيت جاال لصناعة األدوية.	
• * عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات المساهمة.	

السيد/ سليمان زكريا سعد الدين  ضعيفي
عضو مجلس اإلدارة

ممثل شركة النواة إلدارة االستثمار

•  ماجستير هندسة ميكانيكية، هندسة تطبيقية من جامعة	
العلوم والتكنولوجيا األردنية.

• محاضر في جامعة النجاح الوطنية.	
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اجتماعات مجلس اإلدارة:

عقد مجلس اإلدارة )6( اجتماعات خالل العام 2016 وهي حسب ما هو موضح أدناه:

تاريخ االنعقاداالجتماع

2016/03/12الجلسة األولى

2016/04/30الجلسة الثانية

2016/06/25الجلسة الثالثة

2016/08/13الجلسة الرابعة

2016/10/22الجلسة الخامسة

2016/12/17الجلسة السادسة

أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

المجموعجلسة 6جلسة 5جلسة 4جلسة 3جلسة 2جلسة 1االسم

3503503503503503502,100السيد/ عبد الحكيم الفقهاء

3503503503503503502,100السيد/ أمجد حسون

3503503503503503502,100السيد/ حمد المصري

3503503503503503502,100الدكتور/ جمال أبو عمر

x350350350x3501,400السيد/ زهدي الخواجا

3503503503503503502,100السيد/ سليمان ضعيفي

350XX3503503501,400السيد / فتحي مصطفى

x3503503503503501,750السيد / غالب فارس 

x350350x3503501,400السيد / غسان غانم

3503503503503503502,100السيد / محمد حسونه

18,550المجموع
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اللجان الدائمة والمؤقتة المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

تمــارس اللجــان الدائمــة والمؤقتــة المنبثقــة عــن مجلــس إدارة شــركة فلســطين لالســتثمار الصناعــي “الشــركة األم” 

مهامهــا وصالحياتهــا علــى الشــركات التابعــة، وهــذه اللجــان هــي:

لجنة الحوكمة

هدفهــا وضــع الخطــط الكفيلــة بالتطبيــق األميــن لمتطلبــات مدونــة الحوكمــة، واإلشــراف علــى ســالمة تطبيقهــا 

مــن قبــل إدارة الشــركة، حيــث تتلخــص بعــض مهامهــا فيمايلــي:

• إجراء تقييم ألوضاع الحوكمة في الشركة والتوصية باإلجراءات التصويبية الالزمة.	

• ــة 	 ــة الحوكم ــم بمدون ــدى التزامه ــائدة، وم ــريعية الس ــة والتش ــر القانوني ــركة باألط ــزام الش ــن إلت ــد م التأك

ــة. ــة المختص ــة المختلف ــات الرقابي ــن الجه ــادرة م ــات الص ــطينية والتعليم الفلس

• تقييم أداء مجلس اإلدارة واعضاء المجلس من خالل استبيان تقييم ذاتي.	

لجنة التدقيق

هدفهــا التأكــد مــن اســتقاللية ومهنيــة التدقيــق الخارجــي وأن دائــرة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة تقــوم بمهامهــا 

بأعلــى مســتوى مــن الكفــاءة والحياديــة، حيــث تتلخــص بعــض مهامهــا فيمــا يلــي:

• القيــام بأعمــال التدقيــق التشــغيلي والمالــي )تدقيــق العمليــات( واإلمتثــال للقوانيــن والتشــريعات واألنظمــة 	

التــي تخضــع لهــا الشــركة.

• التأكد من حماية موارد الشركة والتأكد من اإلستخدام األمثل لها بكفاءة وفاعلية.	

• تقييــم المخاطــر التــي تواجههــا الشــركة وفحــص اإلجــراءات الرقابيــة التــي تضعهــا اإلدارة التنفيذيــة ومــدى 	

قدرتهــا علــى الحــد مــن هــذه المخاطــر.

اللجنة التنفيذية لالستثمار

هدفهــا إيجــاد آليــة لمتابعــة التــزام إدارة الشــركة بتنفيــذ القــرارات والتوصيــات الصــادرة عــن مجلــس اإلدارة واتخاذ 

ــكل دوري  ــة بش ــر أداء اإلدارة التنفيذي ــة تقاري ــة ومناقش ــرص المتاح ــوص الف ــات بخص ــع التوصي ــرارات أو رف الق

وتقاريــر األداء بشــكل دوري، حيــث تتلخــص بعــض مهامهــا فيمايلــي:

• ــالل 	 ــد خ ــي تعق ــمية الت ــا الرس ــن إجتماعاته ــادرة ع ــس اإلدارة الص ــات مجال ــرارات وتوصي ــذ ق ــة تنفي متابع

الســنة.

• دراسة وتحليل الفرص اإلستثمارية وفق السياسة اإلستثمارية المعتمدة في الشركة.	

• مناقشة وإعتماد الموازنات التقديرية السنوية للشركات وتقديم التوصيات الالزمة.	

لقــد كان لتشــكيل اللجــان الثــالث أثــر إيجابــي علــى ســير العمــل بالشــركة وتنظيمــه وعمــل اإلجــراءات الرقابيــة 

التــي تنظــم العمــل وتبعــد المخاطــر عــن عمــل الشــركة.
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ملكية اعضاء مجلس االدارة واقاربهم السهم الشركة كما في 
2016 /12/31

الجنسيةممثال عناسم عضو مجلس اإلدارة#
عدد األسهم 

التمثيل

عدد األسهم المملوكة 

له شخصيا أو من 

الدرجة األولى*

فلسطينيشركة فلسطين لالستثمار الصناعيالسيد عبد الحكيم حسن قاسم فقها1

10293655

فلسطينيشركة فلسطين لالستثمار الصناعيالسيد زهدي فتحي زهدي الخواجا2

4202فلسطينيشركة فلسطين لالستثمار الصناعيالسيد محمد عبد الله محمدحسونة3

فلسطينيشركة فلسطين لالستثمار الصناعيالسيد غالب ساطي فارس4

فلسطينيشركة فلسطين لالستثمار الصناعيالسيد جمال محمد سليم ابو عمر5

فلسطينيشركة فلسطين للتنمية واالستثمارالسيد أمجد يوسف محمود حسون6
1,605,100

فلسطينيشركة فلسطين للتنمية واالستثمارالسيد فتحي توفيق محمد مصطفى7

80,640فلسطينيشركة ريف للتسويق الزراعيالسيد غسان عبد العزيز غانم8

22,400فلسطينيشركة بيت جاال لصناعة األدوية.السيد حمد جمال اسعد المصري9

89,600فلسطينيشركة النواةالسيد سليمان زكريا ضعيفي10

12,091,395المجموع
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اإلدارة التنفيذية
الدكتور/ جميل أحمد

 المدير العام

ــم  ــي األم ــابقا ف ــب س ــدة مناص ــغل ع ــركة وش ــام للش ــر ع ــام 2014 كمدي ــركة الع ــي الش ــه ف ــل عمل ــور جمي ــدأ الدكت ب

المتحــدة وكمديــر عــام فــي عــدة شــركات متخصصــة فــي قطــاع الثــروة الحيوانيــة والدواجــن واألردن فــي الخليــج العربــي.

الدكتــور جميــل يحمــل درجــة البكالوريــس فــي الطــب البيطــري وهــو عضــو فــي نقابــة األطبــاء البيطريــن وشــارك فــي 

مجموعــة مــن الــدورات المتخصصــة.

السيد/ أمجد ابونبعه )قائم بأعمال المدير العام اعتبارا من 2017/1/1(
نائب المدير العام للشؤون المالية واإلدارية

عمل السيد أمجد سابقا بوظيفة مدير مالي لشركة فلسطين لإستثمار الصناعي.

وتــم تعييــن الســيد أمجــد بعــد ذلــك فــي شــركة دواجــن فلســطين كنائــب للمديــر العــام للشــؤون الماليــة واإلداريــة 

فــي شــهر 2014/12 ويعمــل الســيد/ امجــد علــى تطبيــق سياســات الشــركة ضمــن رؤيــة اإلدارة التنفيذيــة للشــركة.

المهندس/ ايمن القدح
نائب المدير العام للعمليات والمشاريع والتطوير

بــدأ المهنــدس ايمــن عملــه منــذ تأســيس الشــركة، وشــغل عــدة مناصــب اداريــة فيهــا ويعمــل منــذ تعيينــه فــي منصبــه 

كنائــب للمديــر العام للعمليــات والمشــاريع والتطويــر ضمــن اإلدارة التنفيذيــة للشــركة.

ــرات  ــه خب ــة ولدي ــة مــن جامعــة النجــاح الوطني ــوس فــي الهندســة الزراعي ــدس القــدح يحمــل درجــة البكالوري المهن

طويلــة فــي اإلدارة والتخطيــط وانظمــة المعلومــات والمشــاريع وهــو عضــو فــي العديــد مــن المؤسســات والجمعيــات 

منهــا جمعيــة رجــال االعمــال ونقابــة المهندســين الزراعييــن.

السيد/ زهران خروب
مدير المبيعات

بــدأ الســيد زهــران فــي الشــركة عــام 2004، وشــغل منصــب مســؤول ملــف الترويــج وااليــزو وتطــور عملــه فــي الشــركة الى 

مســؤول مبيعــات الصــوص ومــن ثــم شــغل منصــب مديــر المبيعــات والتســويق فــي عــام 2013، كمــا يعمــل علــى التأكــد 

مــن فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة والتنســيق والتعــاون مــع الدائــرة الماليــة خدمــة مــا بعــد البيــع والمديــر العــام.

السيد/ عالء العمد  
مدير مبيعات المسلخ

تولــى الســيد عــالء منصــب مديــر مبيعــات مســلخ عزيــزا فــي عــام 2013 ولديــه خبــرة اكثــر مــن 13 عامــا فــي مجــال 

التســويق والمبيعــات والتوزيــع المباشــر،

حاصل على درجة البكالوريوس في التنمية االقتصادية من جامعة القدس وماجستير علم اجتماع من جامعة بيرزيت.

المهندس/ عمار اسعد
مدير مزارع األمهات

بــدأ المهنــدس عمــار عملــه منــذ تأســيس الشــركة العــام 1997، وشــغل منصــب مديــر مزرعــة امهــات وتطــور عملــه فــي 

الشــركة الــى مديــر مــزارع االمــات فــي العــام 2004.

المهنــدس عمــار حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الزراعيــة ولديــه خبــرة كبيــرة فــي مــزارع االمهــات 

والالحــم وشــارك بالعديــد مــن الــدورات التدريبيــة فــي مجــال الدواجــن فــي هولنــدا واالردن وبلجيــكا وهــو عضــو فــي 

نقابــة المهندســين الزراعييــن.
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المهندس/ محمد حطاب
مدير مصنع االعالف

بــدأ المهنــدس محمــد عملــه فــي الشــركة فــي العــام 2003، كمديــر لمزرعــة امهــات وتطــور عملــه ليصبــح مديــر 

لمصنــع االعــالف فــي العــام 2010, حيــث يعمــل علــى االشــراف العــام علــى أعمــال مصنــع االعــالف والعمــل علــى 

رفــع إنتاجيــة وربحيــة المصنــع كمــا يعمــل علــى التأكــد مــن فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة ومتابعــة تطبيــق نظــام 

االيــزو 9001.

المهندس/ عثمان شحادة
مدير مزارع الالحم

بــدأ المهنــدس عثمــان عملــه فــي الشــركة عــام 2009، وشــغل منصــب مديــر مــزارع الدجــاج الالحــم. الســيد عثمــان 

حاصــل علــى درجــة الماجســتيرفي فوائــد اإلضافــة لمــزارع أمهــات الالحــم، ولديــه خبــرة كبيــرة فــي مــزارع االمهــات 

والالحــم وشــارك بالعديــد مــن الــدورات التدريبيــة فــي مجــال الدواجــن وهــو عضــو فــي نقابــة المهندســين الزراعييــن.

المهندس/ جمال دراغمة
المدير الفني

ــى  ــة وتتضمــن مهامــه االشــراف عل ــرة الفني ــي للدائ ــر فن ــي الشــركة عــام 2015 كمدي ــه ف ــدس جمــال عمل ــدأ المهن ب

ــة. ــز اإلنتاجي ــة المراك ــة وربحي ــع إنتاجي ــى رف ــرة والعمــل عل أعمــال الدائ

المهنــدس جمــال يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة.  وشــغل عــدة مناصــب ســابقة فــي مجموعــة 

مــن الشــركات الكبــرى فــي فلســطين.

السيد/ عزمي خلف
مدير دائرة كبار العمالء

بــدأ الســيد عزمــي عملــه فــي الشــركة عــام 1999، وشــغل منصــب مديــر دائــرة المبيعــات والتســويق لغايــة العــام 2011 

ومديــر لمســلخ الدواجــن لغايــة العــام 2012 ويشــغل حاليــا مديــر دائــرة كبــار العمــالء حيــث تتضمــن مهامــه توطيــد 

العالقــة مــع كبــار العمــالء واســتقطاب عمــالء اســتراتيجيين للشــركة باإلضافــة الــى متابعــة ملفــات الذمــم المتعثــرة مــع 

المستشــارين القانونيــن للشــركة.

السيد/ سهاد البطة
مدير المشتريات

بــدأ الســيد ســهاد عملــه فــي الشــركة فــي عــام 2016  وشــغل منصــب مديــر المشــتريات ويعمــل علــى تنفيــذ سياســة 

الشــركة فــي المشــتريات وتحقيــق افــض المعاييــر 

الســيد ســهاد البطــه حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة االلكترونيــة وعلــوم الحاســوب ودرجــة 

البكالوريــوس فــي ادارة االعمــال. واكتســب خبــرة كبيــرة خــالل عملــه فــي مؤسســة ال UNDP فــي مجال المشــتريات 

ــات اللوجســتية. والخدم
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المهندس/ محمد غزال
مدير الفقاسة

ــث يعمــل  ــر الفقاســة، حي ــي عــام 1997، وشــغل منصــب مدي ــذ تأســيس الشــركة ف ــه من ــدس محمــد عمل ــدأ المهن ب

علــى االشــراف العــام علــى أعمــال الفقاســة والعمــل علــى رفــع إنتاجيــة وربحيــة الفقاســة كمــا يعمــل علــى التأكــد مــن 

فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة ومتابعــة تطبيــق نظــام االيــزو 9001.

الدكتور/ عزام يحيى
مدير مسلخ عزيزا

بــدأ الدكتــور عــزام عملــه فــي الشــركة فــي عــام 2013، كمســؤول جــودة فــي الشــركة بمختلــف أقســامها، وتطــور عملــه 

ليصبــح مشــرفا لإنتــاج داخــل مســلخ عزيــزا، ثــم فــي بدايــة عــام 2014 تمــت ترقيتــه ليشــغل منصــب مديــر مســلخ 

عزيــزا، حيــث يعمــل علــى اإلشــراف العــام علــى أعمــال مســلخ الدواجــن والعمــل علــى رفــع إنتاجيــة وربحيــة المســلخ 

كمــا يعمــل علــى التأكــد مــن فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة ومتابعــة تطبيــق نظــام الجــودة.

الدكتور/ فادي أبو شمعه
مدير قسم صحة األمهات

بــدأ الدكتــور فــادي عملــه فــي الشــركة فــي عــام 2001 كرئيــس قســم صحــة األمهــات وتتضمــن طبيعــة عملــه المتابعــة 

الصحيــة والوقائيــة لقطعــان األمهــات والتأكــد مــن فاعليــة أنظمــة االمــن الحيــوي.

الدكتــور فــادي يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي الطــب البيطــري وهــو عضــو فــي نقابــة األطبــاء البيطريــن وشــارك فــي 

مجموعــة كبيــرة مــن الــدورات المتخصصــة فــي اوروبــا.

الدكتور/ قصي قشوع
مدير صحة الدجاج الالحم

بــدأ الدكتــور قصــي عملــه فــي الشــركة فــي عــام 2012 كرئيــس قســم خدمــة مــا بعــد البيــع وتتضمــن طبيعــة عملــه 

المتابعــة الصحيــة والوقائيــة لمــزارع زبائــن الشــركة ومــزارع تربيــة الالحــم التابعــة للشــركة.

الدكتــور قصــي يحمــل درجــة البكالوريــوس فــي الطــب البيطــري وهــو عضوفــي نقابــة األطبــاء البيطريــن وشــارك فــي 

مجموعــة كبيــرة مــن الــدورات المتخصصــة.

المهندس/ سائد الشريدة
مساعد مدير مزارع األمهات 

بــدأ المهنــدس ســائد عملــه عــام 1998، ويشــغل منصــب مســاعد مديــر مــزارع األمهــات، حيــث يعمــل علــى االشــراف 

العــام علــى أعمــال مــزارع االمهــات والعمــل علــى تحســين النتائــج الفنيــة االنتاجيــة للمــزارع كمــا يعمــل علــى التأكــد 

مــن فاعليــة أنظمــة االمــن الحيــوي فــي المــزارع.

المهندس سائد حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية، ولديه خبرة كبيرة في مزارع األمهات.
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رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية
بلغت رواتب ومكافآت اإلدارة العليا 139,621 دينار أردني خالل العام 2016.

المجموعالمكافآت والحوافزالرواتبالمسمى الوظيفي

43,99716,00059,997المدير العام

36,7285,44842,176نائب المدير العام للشؤون المالية واالدارية

32,3625,08637,448نائب المدير العام للعمليات والمشاريع والتطوير

تم صرف المكافآت أعاله خالل عام 2016، عن العام 2015.

القضايا واإلجراءات القانونية:
تقــوم الشــركة بإعطــاء أهميــة قصــوى للشــؤون القانونيــة فــي الشــركة، وعملــت علــى إختيــار محامين ومستشــارين 

مــن ذوي الكفــاءة والســمعة الجيــدة مــن أجــل المحافظــة علــى حقــوق الشــركة، وتمثيلهــا أمــام الجهــات والهيئــات 

ــة والمحاكم. القانوني

ــة  ــن ذوي العالق ــن م ــار زبائ ــالل إختي ــن خ ــا م ــظ حقوقه ــل حف ــن أج ــم م ــرص الدائ ــى الح ــركة عل ــل الش تعم

ــة. ــات كافي ــى ضمان ــول عل ــالل الحص ــن خ ــة م ــذه العالق ــز ه ــك تعزي ــدة وكذل ــمعة الجي والس

ومــن ضمــن سياســة الشــركة تقــوم بأخــذ المخصصــات الالزمــة ضمــن بياناتهــا الماليــة الســنوية وضمــن سياســة تــم 

إقرارهــا مــن قبــل مجلــس االدارة، هــذا وال تــرى االدارة التنفيذيــة أي تأثيــر جوهــري للقضايــا المرفوعــة علــى الشــركة. 

مكاتب الشركة
تقع مكاتب الشركة الرئيسية في قرية كفر صور محافظة طولكرم.

49



الموظفين في الشركة
يبلــغ عــدد موظفــي الشــركة 264 موظفــاً موزعيــن علــى جميــع مراكــز اإلنتــاج فــي الشــركة “عزيــزا” ومحافظات 

طولكــرم وجنيــن وأريحــا، وتبلــغ عــدد موظفــي الشــركة مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة 75 ومنهــم 15 مهندس 

زراعــي و7 وطبيــب بيطــري، كمــا أن معظــم موظفــي اإلنتــاج فــي الشــركة اكتســبوا مســتوى عاليــاً مــن المهــارة 

خــالل ســنوات عملهــم الطويلــة فيها.

20152016المؤهل العلمي

55ماجستير

6370بكالوريوس

1717دبلوم

3845ثانوية عامه

142127اقل من توجيهي

265264المجموع

مساهمي الشركة 
أداء السهم وبيانات التداول:

بلغ عدد مساهمي الشركة 199 مساهما كما في 2016/12/31، مقابل 205 مساهم كما في 2015/12/31.

ملخص أداء السهم
خــالل عــام 2016 ارتفــع ســعر ســهم شــركة دواجــن فلســطين ليصــل فــي نهايــة العــام الــى 2.82 دينــار أردنــي، 

بينمــا فــي نهايــة العــام 2015 بلــغ ســعر االغــالق 2.47 دينــار اردنــي للســهم. 

وفــي المقابــل فقــد أغلــق مؤشــر القــدس )مؤشــر الســوق المالــي( عنــد 530.16 نقطــة منخفضــاً عــن مســتوى 

ــغ 532.73 نقطــة بنســبة %0.5. ــام 2015 والبال إغــالق ع

تطور سعر سهم الشركة مقارنة بمؤشر القدس
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وفيما يلي أهم مؤشرات السهم خالل السنوات الماضية: 

20122013201420152016

13,440,00013,440,00013,440,00013,440,00013,440.000عدد األسهم المكتتب بها

1.01.01.01.01.0القيمة اإلسمية للسهم )دينار(

1.451.811.671.781.89القيمة الدفترية للسهم

2.462.962.902.472.82القيمة السوقية للسهم

33,062,40039,782,40038,976,00033,196,80037,900,800القيمة السوقية لحقوق المساهمين )دينار(

1.71.61.71.41.5القيمة السوقية الى القيمة الدفترية

20122013201420152016مؤشرات التداول

419,69973,7898,78813,90819,130عدد األسهم المتداولة

210203204205199عدد المساهمين

362382219عدد جلسات التداول خالل العام

8777122729عدد العقود

2.463.003.122.853.08أعلى سعر إغالق

1.502.002.902.062.4أدنى سعر إغالق

0.14%0.103%0.1%0.5%3.1%معدل دوران السهم

20122013201420152016مؤشرات عوائد السهم

)EPS( 0.050.250.170.230.240نصيب السهم من األرباح

 القيمة السوقية الى العائد

)Price Earnings Ratio(
48.411.816.810.711.8

)Earning yield( 8.5%9.3%6.0%8.5%2.1%معدل عائد السهم

0.120.120.150.18-التوزيعات السنوية )دينار للسهم(

)Dividend Yield( 6.4%6.1%4.1%4.1%-عائد التوزيعات

 نسبة التوزيعات المدفوعة

)Dividend Pay-out Ratio
-%48.0%69.5%65.2%75
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كبار المساهمين: 

الكشف أدناه يبين المساهمين الرئيسيين في الشركة وعدد أسهمهم كما في 2016/12/31:

% المساهمة من رأسمالعدد األسهمالمساهم#

76.62%10.293.655شركة فلسطين لالستثمار الصناعي1

2
ــتثمار المحــدودة  ــة واالس شــركة فلســطين للتنمي

ــه وشــركاتها التابع
1,605,100%11.98

1.94%260,841شركة صندوق االستثمار الفلسطيني3

1.82%245,274شركة أسواق للمحافظ االستثمارية4

1.26%169,867شركة المال كابيتال5

توزيع المساهمين حسب الفئات:

عدد األسهمنسبة مساهمتهمعدد المساهمينفئة المساهمة

0.006747%10015 سهم فأقل

0.1215,659%10159 وحتى 500 سهم

0.2227,138%50140 وحتى 1,000 سهم

0.88119,628%1,00160 وحتى 5,000 سهم

0.1827,854%5,0014 وحتى 10,000 سهم

1.04141,117%10,0016 وحتى 50,000 سهم

4.47600,320%50,0018 وحتى 100,000 سهم

93.0912,507,537%100,0017 سهم فأكثر

10013,440,000%199المجموع

آليات إيصال المعلومات للمساهمين
تهتم الشركة بإيصال المعلومات والتقارير الصادرة عنها الى مساهميها وذلك بوسائل متعددة منها:

• ــل 	 ــد قب ــطة البري ــاهمين بواس ــة المس ــنوية لكاف ــة الس ــة العام ــاع الهيئ ــور اجتم ــوة لحض ــه دع ــم توجي يت

ــاع. ــاد االجتم ــخ انعق ــن تاري ــل م ــى األق ــبوعين عل أس

• ــة العامــة فــي الصحــف المحليــة وذلــك قبــل أســبوعين مــن انعقــاد 	 يتــم نشــر إعــالن دعــوة انعقــاد الهيئ

ــاع. االجتم

• يتم وضع التقرير السنوي لدى قسم المساهمين في المركز الرئيسي للشركة.	
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سياسة توزيع األرباح على المساهمين:
يراعــي مجلــس إدارة الشــركة فــي توصيتــه للهيئــة العامــة بخصــوص توزيعــات األربــاح الســنوية علــى المســاهمين 

عامليــن أساســين وهمــا:

• التدفقات النقدية المتوقعة للشركة خالل العام.	

• خطــة الشــركة اإلســتثمارية ومصــادر تمويلهــا ،مــع مراعــاة ان ال يؤثــر قــرار التوزيــع علــى تمويــل مشــاريع 	

الشــركة المســتقبلية.

ــا علــى اســتثماره فــي ســهم الشــركة، مــع  ويحــرص مجلــس اإلدارة علــى ان يحقــق مســاهم الشــركة عائــًدا مجزيً

ضمــان قــدرة الشــركة علــى تمويــل خططهــا المســتقبلية المجديــة

المسائل التي أحيلت للتصويت من قبل المساهمين:
تــم فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي للشــركة المنعقــد بتاريــخ 04 /05/ 2016 مناقشــة وإقــرار البنــود التاليــة 

بإجمــاع الحاضريــن:

• تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31.	

• تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.	

• مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.	

• إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.	

• انتخاب السادة شركة آرنست ويونغ كمدقق حسابات خارجي للشركة عن سنة 2016.	

• توصية مجلس اإلدارة بتوزيع ما نسبته 15% من القيمة االسمية للسهم.	

موعد اجتماع الهيئة العامة العادية:
سيعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة يوم الخميس الموافق 4 أيار 2017. 
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 شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
 

 القوائم المالية
 

 6201كانون األول  31
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 المالية  القوائممن هذه  ا  جزء 30إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
   

 

  قائمة المركز المالي
 2016كانون األول  31كما في 

   2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني  إيضاح 

      الموجودات
      موجودات غير متداولة

 20.085.562  19.511.377  3 عقارات وآالت ومعدات 
 460.034  465,721  4 مشروع قيد اإلنشاء

 6.636  149,435  5 موجودات مالية متوفرة للبيع
   20.126.533  20.552.232 

      موجودات متداولة
 1.372.480  616.631  6 غير ناضجة –موجودات حية 
 647.122  772.855  6 ناضجة ومنتجة –موجودات حية 

 2.019.602  1.389.486   مجموع الموجودات الحية
      

 1.859.144  1,855,318  7 مخزون 
 5.621.711  7,588,533  8 ذمم مدينة

 301.815  528.338  9 موجودات متداولة أخرى 
 1.546.993  1.474.157  10 النقد والنقد المعادل

   11.446.346  9.329.663 
 31.901.497  32.962.365   مجموع الموجودات

      حقوق الملكية والمطلوبات 
      حقوق الملكية

 13.440.000  13.440.000  1 رأس المال المدفوع 
 1.861.493  2.184.533  11 احتياطي إجباري 

 1.183.683  1.424.892   فروقات ترجمة عمالت أجنبية
 7.416.926  8.308.284   أرباح مدورة

 23.902.102  25.357.709   مجموع حقوق الملكية 
      مطلوبات غير متداولة

 293.594  126,475  13 طويلة األجلقروض 
 -  372.189  14 مطلوبات غير متداولة أخرى 

 683.660  775,473  15 مخصص تعويض نهاية الخدمة
   1.274.137  977.254 

      مطلوبات متداولة
 4.182.140  3,735,195  16 ذمم دائنة

 741.633  435.922  13 الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل
 1.708.692  1.721.821  17 تسهيالت ائتمانية

 22.479  -  18 مخصص ضريبة الدخل
 367.197  437.581  19 مطلوبات متداولة أخرى 

   6.330.519  7.022.141 
 7.999.395  7.604.656   مجموع المطلوبات 

 31.901.497  32.962.365   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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 المالية  القوائممن هذه  ا  جزء 30إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
   

 

 قائمة الدخل
 2016كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 
   2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني  إيضاح 

 30.444.532  34.306.915  20 المبيعات
 (24.384.316)  (28.076.096)  21 كلفة المبيعات

 6.060.216  6.230.819   الربح مجمل
      

 (1.174.334)  (1.132.843)  22 مصاريف إدارية وعامة
 (139.494)  (211.399)  8 مخصص تدني ذمم مدينة

 (956.025)  (1.160.613)  23 مصاريف تسويق وبيع وتوزيع
 (49.959)  (49.166)   استهالك عقارات وآالت ومعدات

   3.676.798  3.740.404 
 -  26.107   فوائد إيرادات

 (173.168)  (128.167)   تمويلمصاريف 
 (40.317)  (2.663)  24 ، بالصافيمصاريف أخرى 

 3.526.919  3.572.075   السنة قبل ضريبة الدخل ربح
 (433.286)  (341.677)  18 مصروف ضريبة الدخل

 3.093.633  3.230.398   ربح السنة 
      

 0.23  0.24  25 السنة الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح
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 المالية  القوائممن هذه  ا  جزء 30إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
   

 

 
 قائمة الدخل الشامل

 2016كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 

  2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني  

 3.093.633  3.230.398  ربح السنة
     بنود الدخل الشامل األخرى 

     تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:بنود سيتم إعادة 
 22.122  241.209  فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 22.122  241.209  مجموع بنود الدخل الشامل األخرى 
 3.115.755  3.471.607  صافي الدخل الشامل للسنة
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 المالية  القوائممن هذه  ا  جزء 30إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
   

 

 الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
 2016كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 

 
رأس المال 

  المدفوع
احتياطي 
  إجباري 

فروقات ترجمة 
  عمالت أجنبية

 أرباح
  مدورة 

مجموع حقوق 
 الملكية

 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 6201

 23.902.102  7.416.926  1.183.683  1.861.493  13.440.000 2016كانون الثاني  1الرصيد كما في 
 3.230.398  3.230.398  -  -  - ربح السنة

 241.209  -  241.209  -  - بنود الدخل الشامل األخرى 
 3.471.607  3.230.398  241.209  -  - صافي الدخل الشامل للسنة

 (2.016.000)  (2.016.000)  -  -  - (12أرباح نقدية موزعة )إيضاح 
 -  (323.040)  -  323.040  - المحول لالحتياطي اإلجباري 

 25.357.709  8.308.284  1.424.892  2.184.533  13.440.000 2016كانون األول  31الرصيد كما في 
 

 
رأس المال 

  المدفوع
احتياطي 
  إجباري 

فروقات ترجمة 
  عمالت أجنبية

 أرباح
  مدورة 

حقوق مجموع 
 الملكية

 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 5201

 22.399.147  6.245.456  1.161.561  1.552.130  13.440.000 2015كانون الثاني  1الرصيد كما في 
 3.093.633  3.093.633  -  -  - ربح السنة

 22.122  -  22.122  -  - بنود الدخل الشامل األخرى 
 3.115.755  3.093.633  22.122  -  - صافي الدخل الشامل للسنة

 (1.612.800)  (1.612.800)  -  -  - (12أرباح نقدية موزعة )إيضاح 
 -  (309.363)  -  309.363  - المحول لالحتياطي اإلجباري 

 23.902.102  7.416.926  1.183.683  1.861.493  13.440.000 2015كانون األول  31الرصيد كما في 
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 المالية  القوائممن هذه  ا  جزء 30إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
   

 

  

 التدفقات النقدية  قائمة
 2016كانون األول  31للسنة المنتهية في 

  2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني  

     أنشطة التشغيل
 3.526.919  3.572.075  ربح السنة قبل ضريبة الدخل

     تعديالت
 1.198.225  1.218.505  استهالك عقارات وآالت ومعدات

 -  (26.107)  إيرادات فوائد
 173.168  128.167  مصاريف تمويل

 139.494  211.399  مخصص تدني ذمم مدينة
 188.200  164.148  مخصص تعويض نهاية الخدمة

 (3.018)  -  أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
 (6.458)  (7.424)  عقارات وآالت ومعداتأرباح بيع 

  5.260.763  5.216.530 
     التغير في رأس المال العامل:

 (56.420)  (2.190.358)  الذمم المدينة
 673.226  3.826  المخزون 

 (216.799)  630.116  الموجودات الحية
 91.287  (205.140)  الموجودات المتداولة األخرى 

 (20.800)  (446.945)  الذمم الدائنة
 128.488  15.415  المطلوبات المتداولة األخرى 

 (53.548)  (78.791)  دفعات تعويض نهاية الخدمة
 (528.661)  (385.986)  ضريبة دخل مدفوعة

 5.233.303  2.602.900  أنشطة التشغيل النقد من صافي
     أنشطة االستثمار

 (963.312)  (400.080)  شراء عقارات وآالت ومعدات
 -  26.107  إيرادات فوائد مقبوضة

 15.341  27.960  بيع عقارات وآالت ومعدات
 (36.408)  (143.446)  شراء موجودات مالية متوفرة للبيع

 39.426  -  بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
 (28.224)  (64.118)  مشاريع قيد اإلنشاءالزيادة في 

 (973.177)  (553.577)  المستخدم في أنشطة االستثمارصافي النقد 
     أنشطة التمويل

 (1.592.683)  (1.961.031)  أرباح نقدية موزعة
 76.982  279.226  سحوبات قروض طويلة األجل
 (1.439.242)  (752.056)  تسديدات قروض طويلة األجل
 -  372.189  مطلوبات غير متداولة أخرى 

 (111.153)  13.129  ائتمانيةتسهيالت 
 (173.168)  (128.167)  مصاريف تمويل مدفوعة

 (3.239.264)  (2.176.710)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
 1.020.862  (127.387)  )النقص( الزيادة في النقد والنقد المعادل

 20.832  54.551  فروقات ترجمة عمالت أجنبية 
 505.299  1.546.993  النقد والنقد المعادل في بداية السنة 

 1.546.993  1.474.157  النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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 المالية يضاحات حول القوائمإ
 2016كانون األول  31

 نشاطها لشركة و ا .1
مة عامة ساه، كشركة منابلسدواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة )الشركة(، ومركزها الرئيسي في مدينة  تأسست شركة

 .(563201202تحت رقم )وسجلت لدى مراقب الشركات في فلسطين ، 1997محدودة خالل عام 
 

سهما  بقيمة إسمية  13.440.000من  2015و 2016كانون األول  31والمكتتب كما في به يتألف رأسمال الشركة المصرح 
  دينار أردني واحد.

 

 .الحبوب األخرى و  البيض والعلف وبيع إنتاجو أعالف ومزارع دجاج  مصانعوتشغيل إنشاء وإقامة يتركز نشاط الشركة الرئيسي في 
 

 %76.59)الصناعية( والتي تملك ما نسبته  الصناعي المساهمة العامة المحدودة لالستثمارتعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين 
تثمار للصناعية وشركة فلسطين للتنمية واالسيتم توحيد القوائم المالية للشركة مع القوائم المالية الموحدة  .رأسمال الشركة من

  .التي تعتبر الشركة األم للصناعيةو )باديكو( 
 

 .2017آذار  29الشركة في مجلس إدارة  من قبل 2016كانون األول  31للشركة كما في القوائم المالية إقرار تم 

  أسس إعداد القوائم المالية 1.2

 التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. تم إعداد القوائم المالية وفقا  لمعايير

 تمثل عملة الشيقل اإلسرائيلي عملة األساس للشركة ويتم إظهار القوائم المالية بعملة الدينار األردني.

 تم إعداد القوائم المالية وفقا  لمبدأ الكلفة التاريخية.

 التغيرات في السياسات المحاسبية  2.2

السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية للشركة كانت متفقة مع تلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية كما  إن
، 2016والنافذة المفعول إبتداء من أول كانون الثاني  باستثناء قيام الشركة بتطبيق التعديالت التالية 2015كانون األول  31في 

ة بتطبيق مبكر ألي معايير صادرة وغير نافذة المفعول. لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية لم تقم الشرك
 للشركة.

 
توضيح االساليب المقبولة الحتساب  (:38( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

 االستهالكات واإلطفاءات 

( ان االيرادات تعكس المنفعة االقتصادية 38( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16توضح التعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم )
من المنافع االقتصادية التي استهلكت من خالل استخدام  وليسالمتحصلة من االعمال التجارية )التي يكون االصل جزء منها( 

يجوز استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات باستخدام أساس مبني على اإليرادات. ويمكن استخدام ذلك االصل. نتيجة لذلك، ال 
 اساس مبني على اإليرادات فقط في ظروف محددة الستهالك الموجودات غير الملموسة. 
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 ( عرض القوائم المالية 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

 المتطلبات المالية لهذا المعيار كما يلي: -وال ُتغير جوهريا  -( 1المحاسبة الدولي رقم )توضح التعديالت على معيار 
 متطلبات األهمية النسبية -
 إمكانية تفصيل أو تجميع البنود في القوائم المالية -
 ترتيب االيضاحات -
 عرض بنود الدخل الشامل األخرى الناتجة عن االستثمارات التي تتبع طريقة حقوق الملكية. -
 

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

 تم تطبيق هذه المعايير عندما يصبح نافدة المفعول.يمالية للشركة. سافصاحات القوائم ال
 

 ( االدوات المالية9معيار التقارير المالية الدولي رقم )

( "االدوات المالية" بكامل مراحله خالل تموز 9قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم )
المعيار المعالجة المحاسبية لتصنيف وقياس الموجودات المالية وااللتزامات المالية وبعض العقود لبيع أو شراء ، ويبين هذا 2014

( "تصنيف وقياس االدوات المالية". 39االدوات غير المالية. وقد تم إصدار هذا المعيار الستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم )
والذي سيكون له أثر على تصنيف وقياس  2018كانون الثاني  1ات المالية التي تبدأ في سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنو 

 الموجودات المالية.

 
 ( االيرادات من العقود مع العمالء15معيار التقارير المالية الدولي رقم )

العمالء، وينطبق هذا المعيار على جميع ( المعالجة المحاسبية لكل انواع االيرادات الناشئة من العقود مع 15يحدد معيار رقم )
المنشآت التي تدخل في عقود لتوريد السلع والخدمات للعمالء باستثناء العقود الخاضعة لمعايير اخرى مثل معيار المحاسبة الدولي 

 ( االيجارات.17رقم )

 يحل هذا المعيار بدال  من المعايير والتفسيرات التالية:

 ( عقود االنشاء11)معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 ( االيراد18معيار المحاسبة الدولي رقم ) -
 ( برامج والء العمالء13تفسير لجنة معايير التقارير ) -
 ( اتفاقيات انشاء العقارات15تفسير لجنة معايير التقارير ) -
 ( عمليات نقل االصول من العمالء18تفسير لجنة معايير التقارير ) -
 لمقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية.عمليات ا –( االيراد 31التفسير ) -

 مع السماح بالتطبيق المبكر. 2018كانون الثاني  1يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد 
 

 ( عقود اإليجار16معيار التقارير المالية الدولي )

 2016( "عقود االيجار" خالل كانون الثاني 16)قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 الذي يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.
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( بشكل جوهري المتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي 16تشابه متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم )
المؤجر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية او عقود ايجار تمويلية، بحيث (، ووفقا  لذلك، يستمر 17رقم )

 يقوم بمعالجة هذين النوعين من العقود بشكل مختلف.

( من المستأجر ان يقوم باالعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود االيجار 16يتطلب معيار التقارير المالي الدولية رقم )
شهر، اال اذا كان االصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام االصل  12يد مدتها عن التي تز 

 والمتمثل في االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.

 لمبكر.، مع السماح بالتطبيق ا2019كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 

 
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية 3.2

 األسس والتقديرات 
ؤثر على مبالغ تفتراضات محاسبية اإن إعداد القوائم المالية وفقا  لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات و 

خدام هذه نظرا  الست .المالية القوائماإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات وعرض االلتزامات المحتملة كما في تاريخ 
موجودات أو المطلوبات القيمة الدفترية لل تعديلوقد يستدعي ذلك  ، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديراتواالفتراضات التقديرات

 .في المستقبل
 

 الجوهرية التي قامت بها الشركة: االجتهاداتفيما يلي تفاصيل 

 مخزون التدني قيمة 
، ويتم تخفيض بقةبناء  على الخبرات السا ةماليال وائمقالالمتوقع تحقيقها في تاريخ  مخزون التقوم إدارة الشركة بتقدير صافي قيمة 

 .، إن لزم األمرمخزون للالقيمة الدفترية 

 مدينة تدني ذمممخصص 
يوجد لدى إدارة الشركة أدلة موضوعية بأن بعض هذه الديون لن  .تقدم الشركة خدماتها للعمالء ضمن شروط تسهيالت معينة

 .دنيةالمت المدينة الذممتستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة، بناء  على خبرات سابقة، لتحديد مبالغ  .هايتم تحصيل

  للعقارات واآلالت والمعداتاألعمار اإلنتاجية 
كل سنة اية نهوتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في  للعقارات واآلالت والمعداتتقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية 

 .مالية

 تحقق اإليرادات
 .تتحقق إيرادات المبيعات عند انتقال المخاطر الهامة ومنافع الملكية للمشتري ويصبح باإلمكان قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية

 

 لمتوقع لألصل.ا تظهر المنح المتعلقة بشراء الممتلكات والمعدات كإيرادات مؤجلة ويتم االعتراف بالمنح كإيراد وفقا  للعمر اإلنتاجي

 تحقق المصاريف
 .االستحقاقوفقا  لمبدأ عند حدوثها يتم تحقق المصاريف 
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 مصاريف التمويل
الستعمال تحتاج لفترة زمنية لتصبح جاهزة ل شرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج موجوداتتتم رسملة مصاريف التمويل ذات العالقة المبا

. يتم قيد جميع مصاريف التمويل األخرى كمصاريف عند حدوثها. تتكون مصاريف و البيع كجزء من تكلفة هذه الموجوداتأ
 األخرى التي تتكبدها الشركة للحصول على التمويل. والتكاليفالتمويل من الفوائد 

 متداولالغير تصنيفات المتداول و 
كون متداولة. ت متداولة أو غيرتقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على اساس تصنيفها ك

 في الحاالت التالية: الموجودات متداولة

 التشغيل العادية عمليات استهالكها في بيعها أو تهدف إلى أو تتحقق من المتوقع أن 

 محتفظ بها لغرض المتاجرة 

 بعد تاريخ القوائم المالية شهراوقع أن تتحقق خالل فترة اثني عشر من المت 

  المعادل باستثناء النقد المقيد ألغراض التبادل أو المستخدم لتقسيط مطلوبات ال تتجاوز فترة اثني عشر شهرا  بعد النقد والنقد
 تاريخ القوائم المالية

 أما باقي الموجودات األخرى فيتم تصنيفها موجودات غير متداولة

 تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية: 

  التشغيل العادية عملياتمن المتوقع تسديدها ضمن 

 محتفظ بها لغرض المتاجرة 

 مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شهرا  بعد تاريخ القوائم المالية 

 قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات بمدة ال تتجاوز اثني عشر شهرا  بعد تاريخ القوائم المالية دال يوج 

 غير متداولة أما باقي المطلوبات األخرى فيتم تصنيفها مطلوبات

 ضريبة الدخل
( والذي يقتضي 12تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقا  لقانون ضريبة الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رقم )

 كموجودات أو مطلوبات ضريبية مؤجلة. ةالمالي القوائماالعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة، كما بتاريخ 

ختلف الربح الضريبي قد ي .الضريبة المستحقة والتي تم احتسابها بناء  على الربح الضريبي للشركةيمثل مصروف ضريبة الدخل 
عن الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو مصاريف ال يمكن تنزيلها 

 .تنزيلها في السنوات الالحقة خاضعة ومن الممكنون المصاريف قد تك او إن مثل هذه اإليرادات .من ضريبة الدخل
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 عقارات وآالت ومعدات 
 واآلالت عقاراتلإن وجدت. تشمل كلفة ا ،المتراكم وخسائر التدني المتراكمة االستهالكوالمعدات بالكلفة بعد تنزيل  تظهر العقارات

والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة  واآلالت اتأي من مكونات العقار  الستبدالوالمعدات الكلفة المتكبدة 
األجل إذا تحققت شروط االعتراف. يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل عند تحققها. ال يتم استهالك األراضي. يتم 

 المتوقع كما يلي: اإلنتاجيباستخدام طريقة القسط الثابت وفقا  للعمر  االستهالكاحتساب 

 العمر اإلنتاجي  
 )سنوات(  

 50-25  مباني وإنشاءات
 20-15  معدات وآالت

 7-4  أثاث وأجهزة مكتبية
 7  سيارات

 4  أجهزة وبرامج الحاسب اآللي
 

 صاديةاقتوالمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة واآلالت  العقاراتيتم شطب أي بند من 
ائد من ، والذي يمثل الفرق بين العربح او خسارة ناتجة عن شطب البند متوقعة من استخدام األصل أو التخلص منه. يتم قيد أي

 ، في قائمة الدخل.تخلص وصافي القيمة الدفترية للبندال

 ن لزم األمر. إ م تعديلها الحقا  في كل سنة مالية ويت االستهالكواألعمار اإلنتاجية وطرق  تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات

 مشروع قيد اإلنشاء
والتي تشمل تكاليف التصاميم واإلنشاء والمواد المباشرة واإلشراف  االبقارمزارع  يمثل هذا البند كافة تكاليف إنشاء مشروع

 ومصاريف الفوائد المتعلقة بالمشروع.
 

لقيمة الدفترية لهذا ا استردادعدم إمكانية  إلىيتم إجراء دراسة التدني في القيمة الدفترية للمشروع قيد اإلنشاء عند وجود أدلة تشير 
 .استردادهافي حال وجود مثل هذه األدلة، يتم تخفيض القيمة الدفترية للمشروع للقيمة المتوقع  .المشروع

 موجودات مالية متوفرة للبيع 
 قيد الموجودات المالية المتوفرة للبيع عند الشراء بالقيمة العادلة مضافا  إليها مصاريف االقتناء.يتم 

يتم قيد عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ الصفقة وهو تاريخ االلتزام بشراء أو بيع الموجودات المالية. إن 
 ت المالية هي تلك التي يتم فيها تحويل الموجودات المالية خالل الفترة المحددة وفقا  للقوانينعمليات الشراء والبيع العادية للموجودا

 أو وفقا  لما هو متعارف عليه في أنظمة السوق.

إن أدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع هي تلك التي لم يتم تصنيفها كموجودات مالية للمتاجرة. الحقا  لإلثبات 
 لمبدئي، ُيعاد تقييم الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة ويتم قيد األرباح أو الخسائر غير المحققة كبند من بنود الدخال

 أن: إلىالشامل األخرى في حساب احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع ضمن حقوق الملكية 

 د األرباح أو الخسائر غير المتحققة المتراكمة في قائمة الدخليتم بيع عن هذه الموجودات المالية، وعندها يتم قي. 
 .يتم إثبات تدني الموجودات المالية، وعندها يتم قيد الخسائر غير المتحققة المتراكمة في قائمة الدخل 

 . الستالمهافي قائمة الدخل عند نشوء حق  االستثماراتيتم إثبات إيرادات أرباح األسهم من هذه 

 الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالكلفة عند عدم إمكانية تحديد قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليها.يتم إدراج 
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  القيمة العادلة لألدوات المالية
 إن أسعار اإلغالق بتاريخ القوائم المالية في أسواق مالية نشطة تمثل القيمة العادلة لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية.

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

و وفقا  للتدفقات أ يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات غير المدرجة في أسواق مالية بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمارات مماثلة
 النقدية المتوقعة المخصومة. 

 تدني قيمة الموجودات المالية
يتم إجراء تقييم في تاريخ القوائم المالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجودات مالية محددة. إذا وجد مثل 

 هذا الدليل، فإنه يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن قائمة الدخل. 

  الموجودات الظاهرة بالكلفة المطفأة، يمثل التدني الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة بمعدل
 الفائدة الفعلي األصلي.

 يتضمن الدليل الموضوعي انخفاض القيمة الجوهري أو طويل األمد.  ،نفة كموجودات مالية متوفرة للبيعأدوات الملكية المص
الفترة  لىإالكلفة األصلية لالستثمار، ويتم قياس طول أمد االنخفاض بالرجوع  إلىبالرجوع  االنخفاضم قياس جوهرية يت

التي انخفضت خاللها القيمة العادلة عن القيمة األصلية. يمثل التدني الفرق بين الكلفة األصلية والقيمة العادلة، بعد تنزيل 
 ضمن قائمة الدخل.أية خسارة تدني معترف بها سابقا  

 ة يمثل التدني الفرق بين الكلفة المطفأة والقيمة العادلة، بعد تنزيل أي ،نفة كموجودات مالية متوفرة للبيعأدوات الدين المص
 خسارة تدني معترف بها سابقا  ضمن قائمة الدخل.

 الموجودات الحية 
سائر د تنزيل مصاريف البيع المتوقعة، ويتم قيد أية أرباح أو خيتم قياس الموجودات الحية، في تاريخ الحصاد بقيمتها العادلة بع

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

 

سبب بتظهر الموجودات الحية الناضجة وغير الناضجة بالكلفة بعد تنزيل أية خسارة ناتجة عن التدني في القيمة الدفترية وذلك 
 .كافيةبموضوعية  قيمتها العادلةعدم القدرة على قياس 

 المخزون 
 ر ناتجة عن التدني في القيمة الدفترية وذلك بسبب عدم القدرة على قياسئالزراعية بالكلفة بعد تنزيل أي خسا المنتجاتتظهر 
  .العادلة بموثوقية كافية قيمتها

 .قل، أو القيمة المتوقع تحقيقها أيهما أالوارد أوال  صادر أوال  يتم إظهار مخزون المواد الخام واألعالف بالكلفة، باستخدام طريقة 
 .حالتها وموقعها الحاليين إلىتمثل الكلفة كافة النفقات التي تتكبدها الشركة من أجل إيصال المواد 

رة للبيع بالكلفة، باستخدام طريقة الوارد أوال  صادر أوال ، أو القيمة المتوقع تحقيقها أيهما يتم إظهار مخزون الموجودات الحية المتوف
 أقل. تمثل الكلفة كافة النفقات التي تتكبدها الشركة من أجل إيصال المواد إلى حالتها وموقعها الحاليين.
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 الذمم المدينة
تدني الذمم  يتم تقدير مخصص .لتدني الذمم المدينةيتم قيد الذمم المدينة حسب المبلغ األصلي للفاتورة بعد تنزيل أي مخصص 

 .عند عدم وجود إمكانية لتحصيلها المدينة المتدنيةيتم شطب الذمم  .عندما يصبح تحصيل هذه الذمم غير محتملالمدينة 

 النقد والنقد المعادل 
جل تستحق وودائع قصيرة األ لتدفقات النقدية، يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوكلغرض قائمة ا

  ، بعد تنزيل النقد مقيد السحب منه.خالل فترة ثالثة شهور أو أقل

 ذمم دائنة ومستحقات
ة بها من الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبيتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو 

 .قبل المورد

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

 .محتملة ويمكن قياسها بموثوقية

 العمالت األجنبية
خالل  سرائيليالشيقل اإليتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير  .الشيقل اإلسرائيلي عملة األساس للشركة يمثل

لك التي يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وت .في تاريخ المعاملة كما وفقا  ألسعار الصرفالشيقل اإلسرائيلي  إلىالسنة 
القوائم ي تاريخ ف كماوفقا  ألسعار الصرف  الشيقل اإلسرائيلي إلىتستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية السنة 

  .تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة في قائمة الدخل .المالية
 

عملة  لىإبعملة الدينار األردني، تم تحويل بنود الموجودات والمطلوبات من عملة الشيقل اإلسرائيلي ألغراض إعداد القوائم المالية 
سعار الصرف أ باستخداموتم تحويل بنود حقوق الملكية  القوائم الماليةالدينار األردني وفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاريخ 

روقات تظهر ف .معدل أسعار الصرف خالل السنة باستخدام وقائمة الدخل الشامل تم تحويل بنود قائمة الدخل كما ،التاريخية
  .حقوق الملكية ضمنترجمة العمالت األجنبية في بند مستقل 

 الربح لكل سهم 
معدل حملة األسهم العادية للشركة على ال إلىللسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد  ةاألساسي الحصة احتسابيتم 

  .المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام
 

الفوائد المتعلقة ل تنزيحملة األسهم العادية للشركة )بعد  إلىللسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد  ةالمخفض الحصة احتسابيتم 
 ألسهماباألسهم الممتازة القابلة للتحويل( على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافا  إليه المعدل المرجح لعدد 

 .أسهم عادية إلىالعادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل 
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3.
 

عقارات وآالت ومعدات
 

 
ضي

أرا
 

 
مباني و 

إنشاءات 
 

 
معدات و 

آالت 
 

 
أثاث 

وأجهزة
 

مكتبية
 

 
سيارات

 
 

أجهزة 
و 

برامج 
الحاسب اآللي

 
 

المجموع
 

6
201

 
دينار أردني

 
 

دينار أردني
 

 
دينار أردني

 
 

دينار أردني
 

 
دينار أردني

 
 

دينار أردني
 

 
دينار أردني

 
ال

كلفة
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
كانون الثاني 

2016
 

3.403.119
 

 
14.967.557

 
 

11.172.012
 

 
413.120

 
 

1.070.906
  

158.624
 

 
31.185.338

 
ضافات

إ
 

50.536
 

 
24.833

 
 

302.454
 

 
21.288

 
 

64.024
 

 
- 

 
463.135

 
استبعادات

 
- 

 
(

3.055
) 

 
(

8.849
) 

 
(

6.590
) 

 
(

57.219
) 

 
- 

 
(

75.713
) 

فروقات عملة
 

33.997
 

 
150.524

 
 

110.973
 

 
4.085

 
 

10.744
 

 
1.596

 
 

311.919
 

كما في 
31
 

كانون األول 
2016

 
3.487.652

 
 

15.139.859
 

 
11.576.590

 
 

431.903
 

 
1.088.455

  
160.220

 
 

31.884.679
 

اإلستهالك المتراكم
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
كانون 

الثاني 
2016

 
- 

 
5.033.750

 
 

5.018.982
 

 
297.324

 
 

686.259
 

 
63.461

 
 

11.099.776
 

استهالك السنة
 

- 
 

515.662
 

 
548.967

 
 

31.130
 

 
120.933

 
 

1.813
 

 
1.218.505

 
استبعادات

 
- 

 
- 

 
(

7.950
) 

 
(

6.720
) 

 
(

40.507
) 

 
- 

 
(

55.177
) 

فروقات عملة
 

- 
 

51.957
 

 
47.818

 
 

3.287
 

 
6.506

 
 

630
 

 
110.198

 
كما في 

31
 

كانون األول 
2016

 
- 

 
5.601.369

 
 

5.607.817
 

 
325.021

 
 

773.191
 

 
65.904

 
 

12.373.302
 

صافي القيمة الدفترية 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

31
 

كانون األول 
2016

 
3.487.652

 
 

9.538.490
 

 
5.968.773

 
 

106.882
 

 
315.264

 
 

94.316
 

 
19.511.377

 
 

بلغت قيمة 
العقارات

و  
اآل

الت
 

والمعدات المستهلكة بالكامل 
والتي ما 

زالت تستخدم في عمليات الشركة
 

كما في 
31
 

كانون األول 
2016
 

مبلغ 
2.281.291
 

دينار أردني
. 

 تم
خالل عام
 

2016
 

تحميل 
مبلغ 

1.122.308
و 

47.031
 

صروف االستهالك على حساب كلفة المبيعات
دينار أردني من م

 
صاريف بيع وتسويق و 

وم
توزيع على 

التوالي
. 

 

ض طويلة األجل
ض القرو

وفقا  التفاقيات بع
 

ضاح 
)إي

13
)

، قامت الشركة 
برهن 

خمسة
 

مزارع لتربية الدواجن تعود للشركة في منطقة جنين 
وطولكرم 

ض المسلخ وما عليها من إنشاءات 
ورهن أر

صالح بنوك محلية. بلغت ا
وممتلكات ل

ضي وما 
لقيمة الدفترية لهذه األرا

عليها من إنشاءات وممتلكات كما في 
31
 

كانون األول 
2016
 

مبلغ 
8.128.557

 
دينار أردني.
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عقارات وآالت ومعدات )تابع(
 

 
ضي

أرا
 

 
مباني وإنشاءات 

 
 

معدات وآالت 
 

 
أثاث وأجهزة 

مكتبية
 

 
سيارات

 
 

أجهزة 
و 

برامج 
الحاسب اآللي

 
 

المجموع
 

2015
 

دينار أردني
 

 
دينار أردني

 
 

دينار أردني
 

 
دينار أردني

 
 

دينار أردني
 

 
دينار أردني

 
 

دينار أردني
 

الكلفة
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
كانون الثاني 

2015
 

2.929.991
 

 
14.911.999

 
 

10.862.341
 

 
355.897

 
 

1.097.164
  

158.624
 

 
30.316.016

 
ضافات

إ
 

474.682
 

 
55.740

 
 

310.687
 

 
57.411

 
 

64.792
 

 
- 

 
963.312

 
استبعادات

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(

91.136
) 

 
- 

 
(

91.136
) 

فروقات عملة
 

(
1.554

) 
 

(
182

) 
 

(
1.016

) 
 

(
188

) 
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- 

 
(

2.854
) 

كما في 
31
 

كانون األول 
2015

 
3.403.119

 
 

14.967.557
 

 
11.172.012

 
 

413.120
 

 
1.070.906

  
158.624

 
 

31.185.338
 

اإلستهالك المتراكم
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

1 
كانون الثاني 

2015
 

- 
 

4.532.290
 

 
4.478.562

 
 

262.607
 

 
652.634

 
 

61.360
 

 
9.987.453

 
استهالك السنة

 
- 

 
503.107

 
 

542.194
 

 
34.832

 
 

115.987
 

 
2.105

 
 

1.198.225
 

استبعادات
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(
82.253

) 
 

- 
 

(
82.253

) 
فروقات عملة

 
- 

 (
1.647

) 
 

(
1.774

) 
 

(
115

) 
 

(
109

) 
 

(4
) 

 
(

3.649
) 

كما في 
31
 

كانون األول 
2015

 
- 

 
5.033.750

 
 

5.018.982
 

 
297.324

 
 

686.259
 

 
63.461

 
 

11.099.776
 

صافي القيمة الدفترية 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

31
 

كانون األول 
2015

 
3.403.119

 
 

9.933.807
 

 
6.153.030

 
 

115.796
 

 
384.647

 
 

95.163
 

 
20.085.562

 
بلغت قيمة  

العقارات واآلالت
 

والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت تستخدم في عمليات الشركة كما في 
31

 
كانون األول 

2015
 

مبلغ 
1.597.437

 
دينار أردني. تم خالل عام 

2015
 

تحميل 
مبلغ 

1.106.498
و 

41.768
 

صاريف بيع وتسويق 
صروف االستهالك على حساب كلفة المبيعات وم

دينار أردني من م
وتوزيع على التوالي.

 
 

ضاح 
ض طويلة األجل )إي

ض القرو
وفقا  التفاقيات بع

13
(، قامت الشركة 

ض المسلخ وما عليها من إنشاءات 
برهن سبعة مزارع لتربية الدواجن تعود للشركة في منطقة جنين وطولكرم ورهن أر

و 
ممتلكات 

ضي وما عليها
صالح بنوك محلية. بلغت القيمة الدفترية لهذه األرا

ل
 

من إنشاءات وممتلكات كما في 
31
 

كانون األول 
2015
 

مبلغ 
10.226.338
 

دينار أردني.
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 مشروع قيد اإلنشاء .4
طقة الجاري إنشاؤه في من بقاراالمشروع مزارع التكاليف التي تكبدتها الشركة إلقامة  2016ول األنون اك 31كما في  يمثل هذا البند

ع أن تصل من المتوق. معداتالالت و اآلعقارات و الحساب  إلىمن إنشاء المشروع سيتم تحويل كافة التكاليف  االنتهاءعند  طولكرم.
 مليون دينار أردني. 4 حوالي إلى كلفة المشروع اإلجمالية

 

 خالل السنة كما يلي: المشروع قيد اإلنشاءلقد كانت الحركة على 

 

 موجودات مالية متوفرة للبيع .5
  2016  2015 
 دينـار أردني  أردنيدينـار   

 -  140.374  أسهم مدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية
 6.636  9.061  أسهم غير مدرجة 

  149.435  6.636 

 موجودات حية .6
 تشمل الموجودات الحية ما يلي:

 رصيد 
  بداية السنة

المشتريات/ تحويل 
  من مزارع التربية

   مزارع اإلنتاج إلىتحويل 
  خالل السنة إطفاء/ 

 رصيد 
 نهاية السنة

 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 

 616.631  (2.871.564)  2.115.715  1.372.480 غير ناضجة –موجودات حية 
 772.855  (2.745.831)  2.871.564  647.122 ناضجة ومنتجة –موجودات حية 
 2.019.602      1.389.486 

 مخزون  .7
 2016  2015 

 دينار أردني  دينار أردني 

 916.583  762.004 مواد خام
 351.105  320.134 مخزون أعالف
 285.546  339.436 مخزون دجاج
 255.488  400.079 مخزون بيض
 50.422  33.665 مخزون أدوية

 1.855.318  1.859.144 

 2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني 

 431.901  460.034 رصيد بداية السنة
 28.224  64.118 اإلضافات

 -  (63.055) ومعدات وآالتعقارات المحول الى 
 (91)  4.624 فروقات عملة

 460.034  465.721 رصيد نهاية السنة
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 ذمم مدينة .8
 2016  2015 

 دينار أردني  دينار أردني 
 3.487.264  4.646.260 ذمم العمالء

 3.371.278  4.253.664 شيكات برسم التحصيل
 8.899.924  6.858.542 

 (1.236.831)  (1.311.391) مخصص تدني ذمم مدينة
 7.588.533  5.621.711 

 

 1.236.831مقابل  2016كانون األول  31دينار أردني كما في  1.311.391متدنية القيمة بلغ إجمالي قيمة الذمم المدينة 
 .2015كانون األول  31دينار أردني كما في 

 2015و 2016كانون األول  31كما في  متدنية القيمة المدينةالذمم مخصص فيما يلي ملخص الحركة على حساب 
 والمخصص لها بشكل جماعي:

 2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني 

 1.097.794  1.236.831 رصيد بداية السنة
 139.494  211.399 إضافات خالل السنة

 -  (148.976) ديون معدومة خالل السنة
 (457)  12.137 فروقات عملة

 1.236.831  1.311.391 رصيد نهاية السنة
 

 : 2015و 2016 كانون األول 31كما في  متدنية القيمةغير  المدينة التجارية عمار الذممأل تحليلفيما يلي 
 

 

غير ذمم 
مستحقة وغير 

 متدنية القيمة

 الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة 

 
1 -90  

  يوم
91 – 180  

  يوم
181 – 360 
  يوم 

 360أكثر من 
 يوم

 
 المجموع

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

2016 4.253.664  2.709.695  539.042  86.132  -  7.588.533 
2015 3.677.045  1.484.431  460.235  -  -  5.621.711 

 
 

ة بالحصول م الشركو تق .خبراتها السابقة بأن يتم تحصيل جميع الذمم المدينة غير متدنية القيمة على تتوقع إدارة الشركة بناء  
 .المدينة الذمم مقابل بعض على ضمانات
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 متداولة أخرى موجودات  .9

 2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني 

 124.514  362.948 دفعات مقدمة لموردين ومقاولين
 67.431  93.779 مستحق من جهات ذات عالقة

 89.555  34.501 ذمم موظفين
 -  21.383 (18سلفيات ضريبة الدخل ايضاح رقم )

 19.938  15.727 مصاريف مدفوعة مقدما  
 377  - اعتمادات مستندية

 528.338  301.815 

 النقد والنقد المعادل .10
 يشمل النقد والنقد المعادل كما يظهر في قائمة التدفقات النقدية ما يلي:

  2016  2015 
 دينـار أردني  دينـار أردني  

 546.993  1.474.157  نقد في الصندوق وحسابات جارية لدى البنوك
 1.000.000  -  * ودائع قصيرة األجل

  1.474.157  1.546.993 

 .%4.8بلغ معدل الفائدة على الودائع قصيرة األجل بالشيقل االسرائيلي نسبة   *

 االحتياطي اإلجباري  .11
وهو غير  وفقا  لقانون الشركات الصافية من األرباح السنوية %10تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة 

 .على المساهمين قابل للتوزيع

 توزيعات أرباح نقدية .12
     بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2017ســيتقدم مجلس إدارة الشــركة بالتوصــية إلى الهيئة العامة خالل اجتماعها الذي ســيعقد خالل عام 

 .2016عام نتائج اعمال عن  دينار أردني 2.419.200دينار أردني لكل سهم بمجموع  0.18

دينار أردني لكل سهم بمجموع  0.15توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار  2016 ايار 4قررت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 
  .2015عام نتائج اعمال عن  دينار أردني 2.016.000

ينار أردني لكل سهم د 0.12توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار  2015نيسان  20قررت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 
 .2014عام نتائج اعمال عن  دينار أردني 1.612.800بمجموع 
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 قروض طويلة األجل .13
2015  2016  

  دينار أردني  دينار أردني
 قروض طويلة األجل من بنوك محلية 562.397  1.035.227

 الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل  (435.922)  (741.633)
293.594  126.475  

 

 فيما يلي جدول استحقاق رصيد القروض:
 

 
 1.430.000بقيمة  لتمويل شراء محطة توليد الطاقة البديلة اقليميمع بنك  طويل االجل قرضعلى اتفاقية  وقعت الشركة خالل العام

 375.001 مبلغ 2016كانون األول  31كما في  بلغ الرصيد المستغل من القرض .دينار أردني( 1.064.778)ما يعادل  يورو
( مضافا  رض فائدة سنوية بمعدل سعر االقراض في أسواق لندن )ليبو ا القر يستحق على هذ .دينار أردني( 279.226يورو )ما يعادل 

 .القرض بكفالة شركة فلسطين لالستثمار الصناعي . تم منح هذا%3.75إليه 

الدجاج  نشاء مزارع تربيةإلوذلك  واقليمية لقروض طويلة األجل مع بنوك محلية اتفاقياتوقعت الشركة خالل األعوام السابقة عدة 
ر تم منحه من ض اآلخالصناعي والبع لالستثمارالالحم وإنشاء وتجهيز المسلخ. تم منح بعض هذه القروض بكفالة شركة فلسطين 

 2016 كانون األول 31أردني كما في  دينار 10.226.338و 8.128.557 خالل رهن عقارات وآالت ومعدات بقيمة دفترية
 .%2. يستحق على هذه القروض فائدة سنوية بمعدل سعر االقراض في أسواق لندن )ليبور( مضافا  إليه ، على التوالي2015و

 مطلوبات غير متداولة أخرى  .14
لتمويل شــــراء  (دينار 372.189 يورو )ما يعادل 499.850الفرنســــية بقيمة  القنصــــليةالعام على منحة من  خاللحصــــلت الشــــركة 

  .والمعداتت واآلالالعقارات الى  هاعند االنتهاء من تنفيذ المحطة وتحويل. في مزارع الشركة في اريحا محطة توليد الطاقة الشمسية
 للعمر اإلنتاجي المتوقع للمحطة. المنحة كإيرادات في قائمة الدخل بشكل منتظم وفقا  سيتم االعتراف بقيمة 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة .15

 فيما يلي ملخص الحركة على حساب مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنة:

 2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني 

 549.449  683.660 رصيد بداية السنة
 188.200  164.148 السنةإضافات خالل 

 (53.548)  (78.791) دفعات خالل السنة
 (441)  6.456 فروقات عملة

 683.660  775.473 رصيد نهاية السنة

 

 2017        ما يستحق خالل عام       435.922
126.475  2018 
562.397   
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 ذمم دائنة .16
 2016  2015 

 دينار أردني  دينار أردني 
 2.712.069  2.316.770 ذمم الموردين
 1.461.768  1.418.425 شيكات آجلة

 8.303  - عالقةمستحق لجهات ذات 
 3.735.195  4.182.140 

 ئتمانيةتسهيالت ا .17
يمثل هذا البند حسابات جاري مدين بالدوالر األمريكي والشيقل اإلسرائيلي حصلت عليها الشركة من أحد البنوك المحلية بسقف 

 1.721.821مبلغ  2016كانون األول  31دينار أردني. بلغ الرصيد المستحق من هذه التسهيالت كما في  2.299.955إجمالي 
دينار أردني. يخضع حساب الجاري مدين بالدوالر األمريكي لفائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسواق لندن )ليبور( مضافا  

تم منح هذه التسهيالت بكفالة شركة . %5.5فائدة سنوية بمعدل . يخضع حساب الجاري مدين بالشيقل اإلسرائيلي ل%2إليه 
 فلسطين لالستثمار الصناعي. 

 مخصص ضريبة الدخل .18
ع الربح الضريبي يخض ،اإلعفاء الذي حصلت عليه الشركة في السنوات السابقة وقراروفقا  لقانون تشجيع االستثمار الفلسطيني 

 .2022 كانون األول 31حتى  الضريبة القانونيةمن نسبة  %50إلعفاء جزئي بمقدار للشركة 
 

على إعفاء من ضريبة الدخل على مشروع مسلخ الدواجن وفقا  لقانون تشجيع االستثمار  2011حصلت الشركة خالل عام 
. الحقا ، سيخضع الربح الضريبي لمشروع المسلخ لضريبة دخل 2015كانون األول  31في  انتهتالفلسطيني لمدة خمس سنوات 

 .2031كانون األول  31من نسبة الضريبة القانونية حتى  %50بمعدل 
 

 فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب مخصص ضريبة الدخل خالل السنة:
 

 2016  2015 
 دينـار أردني  دينـار أردني 

 117.542  22.479 بداية السنةرصيد 
 371.794  332.739 مخصص ضريبة الدخل للسنة
 61.492  8.938 * مصروف ضريبة سنوات سابقة

 (528.661)  (385.986) دفعات خالل السنة
 312  447 فروقات عملة

 22.479  (21.383) (9رصيد نهاية السنة )إيضاح رقم 

 مع الربح الضريبي:فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي 
 2016  2015 
 دينـار أردني  دينـار أردني 

 3.526.919  3.572.075 المحاسبي قبل ضريبة الدخل  الربح
 1.430.334  324.662 مصاريف غير مقبولة ضريبيا  

 4.957.253  3.896.737 الربح الضريبي
 371.794  292.255 المستحقةالضريبة 

 371.794  332.739 مخصص الضريبة المكون 
 %11  %9 معدل ضريبة الدخل الفعلي

عنها قيد  نتج 2015لعام إلى مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها  2016الشركة خالل عام  توصلت *
 دينار أردني.  8.938مخصص اضافي بمبلغ 
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 مطلوبات متداولة أخرى  .19
 2016  2015 

 دينار أردني  دينار أردني 
 161.393  160.000 مكافآت مستحقة

 82.871  137.840 توزيعات أرباح مستحقة 
 28.665  94.380 مستحق لضريبة القيمة المضافة

 65.128  45.361 مصاريف مستحقة 
 14.232  - مستحق للشركة األم 

 14.908  - أخرى 
 437.581  367.197 

 المبيعات .20
 2016  2015 

 أردنيدينار   دينار أردني 
 15.168.800  19.718.619 مبيعات أعالف ومواد خام 

 8.045.427  7.181.738 مبيعات دجاج
 7.550.917  8.967.872 مبيعات المسلخ
 1.871.056  1.541.660 مبيعات بيض
 204.274  146.083 مبيعات أخرى 

 37.555.972  32.840.474 
 (2.395.942)  (3.249.057) مرتجعات وخصم على المبيعات 

 34.306.915  30.444.532 

 كلفة المبيعات .21
 2016  2015 

 دينـار أردني  دينـار أردني 
    كلفة اإلنتاج:

 19.314.864  22.740.947 مواد خام
 1.106.498  1.122.308 استهالك عقارات وآالت ومعدات

 979.285  1.077.516 أجور ورواتب
 932.866  1.020.305 كهرباء وماء

 535.401  549.267 وقود وغاز ومحروقات
 369.118  446.635 أدوية وعالجات ولقاحات

 353.492  322.724 وتنظيف صيانة
 127.272  171.183 مواد تغليف وكرتون 

 168.624  131.847 تأمين
 71.684  84.896 نقل وشحن

 432.989  420.565 غير مباشرة أخرى مصاريف تشغيلية 
 28.088.193  24.392.093 

 445.080  452.857 بضاعة جاهزة في بداية السنة
 (452.857)  (464.954) بضاعة جاهزة في نهاية السنة

 24.384.316  28.076.096 كلفة المبيعات
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 امةعو مصاريف إدارية  .22
 2016  2015 

 دينار أردني  دينار أردني 
 682.322  657.599 الرواتب واألجور ومنافع الموظفين
 151.119  169.030 مصاريف سيارات وتنقل وسفريات

 48.070  51.657 ضيافة
 62.549  50.528 أتعاب مهنية

 33.398  31.818 مصاريف تأمين
 27.207  25.081 بريد وهاتف وفاكس

 23.682  24.378 قرطاسية ومطبوعات
 12.747  23.177 تبرعات

 18.617  21.789 مصاريف أعضاء مجلس االدارة 
 26.428  16.273 رسوم ورخص واشتراكات

 7.510  12.247 مياه وكهرباء
 23.483  9.688 صيانة عامة

 12.265  1.525 غرامات ومخالفات
 44.937  38.053 أخرى 

 1.132.843  1.174.334 

 مصاريف تسويق وبيع وتوزيع .23
 2016  2015 

 دينار أردني  دينار أردني 
 541.166  650.080 سيارات وتنقل وسفرياتمصاريف 

 246.871  250.959 الرواتب واألجور ومنافع الموظفين
 40.748  91.132 عموالت بيع وتوزيع

 14.412  58.722 دعاية وإعالن
 41.768  47.031 استهالك عقارات وآالت ومعدات

 49.577  38.294 إيجارات محالت تجارية
 14.748  16.710 أتعاب مهنية

 6.735  7.685 بريد وهاتف وفاكس
 1.160.613  956.025 

 ، بالصافيأخرى  مصاريف .24
 2016  2015 

 دينار أردني  دينار أردني 
 (63.446)  (27.905) خسائر تقييم عمالت أجنبية

 6.458  7.424 أرباح بيع عقارات وآالت ومعدات
 3.018  - أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع

 13.653  17.818 أخرى 
 (2.663)  (40.317) 
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 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة .25
 كما يلي:  2015و 2016كانون األول  31ربح السنتين المنتهيتين في  لقد كانت الحصة األساسية والمخفضة للسهم من

 2016  2015 
 3.093.633  3.230.398 ربح السنة

 13.440.000  13.440.000 المعدل المرجح لرأس المال المكتتب به 
 0.230  0.240 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

 معامالت مع جهات ذات عالقة .26
ركات شيمثل هذا البند أرصدة الجهات ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأية 

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

 

 :أرصدة مع جهات ذات عالقة كما يلي قائمة المركز الماليتشمل 

  طبيعة  
ألول ا كانون  31

2016  
كانون األول  31

2015 
 دينار أردني  دينار أردني  العالقة  

 67.431  93.779  ةشقيق اتشركالشركة االم و   موجودات متداولة أخرى 
 14.232  -  الشركة األم   مطلوبات متداولة أخرى 

 8.303  16.404  شركة شقيقة  دائنةذمم 
 

 :ذات عالقةتشمل قائمة الدخل المعامالت التالية مع جهات     

    
كانون األول  31

2016  
كانون األول  31

2015 
 دينار أردني  دينار أردني    
       

 84.667  109.155  شركة شقيقة  مشتريات 
       :مصروفات

       تعويضات اإلدارة العليا:
 73.407  96.725    اإلدارة العليا  رواتب ومكافآت

 2.598  10.294    تعويض نهاية الخدمة
 18.617  21.789    مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .27

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية. تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات 
 بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك، باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية.المالية وفقا  للقيم التي يمكن أن تتم 

  ــــة األخــــرى هــــي مقاربــــة ــــة والمطلوبــــات المالي ــــذمم المدينــــة والموجــــودات الماليــــة األخــــرى والــــذمم الدائن ــــيم العادلــــة لل إن الق
 و تحصيل قصيرة األجل.بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أ

  تـــــم تقـــــدير القيمـــــة العادلـــــة للقـــــروض الخاضـــــعة للفائـــــدة مـــــن خـــــالل خصـــــم التـــــدفقات النقديـــــة المتوقعـــــة باســـــتخدام نفـــــس
 أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر.
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 سياسات إدارة المخاطرو أهداف  .28

ومخاطر السيولة ومخاطر  االئتمانإن المخاطر األساسية الناجمة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر 
يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما  .التغير في أسعار العمالت األجنبية

 يلي:

 ئدة مخاطر أسعار الفا
 .تنجم مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئيسي عن التغيرات في أسعار الفائدة على المطلوبات المالية الخاضعة ألسعار فوائد متغيرة

ؤثرة مع بقاء جميع المتغيرات األخرى الم ئدةيوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفا
 :إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه .ثابتة

 

 
في سعر  التغير

  الفائدة
 األثر على

 قائمة الدخل 
 دينار أردني  (مئويةنقطة ) 
6201    

 (4.568)  20+  دوالر أمريكي
    

5201    
 (5.488)  20+  دوالر أمريكي

 

 مخاطر االئتمان
المدينة مم هو مبلغ الذ االئتمانإن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة لمخاطر  .من العمالءكبير تقوم الشركة ببيع منتجاتها لعدد 

 .(8)المبينة في إيضاح 
 

قد ينجم عن عجز الطرف  االئتمانخرى، فإن تعرض الشركة لمخاطر األمالية الموجودات الالناجمة عن  االئتمانبالنسبة لمخاطر 
 .اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية
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 مخاطر السيولة
 .ةومتابعة تحصيل الذمم المدين تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية

 

حسب فترة  2015و 2016ل كانون األو  31للشركة كما في  غير المخصومة المطلوبات الماليةيبين الجدول التالي أرصدة 
 االستحقاق:

 2016كانون األول  31
 تحت
  الطلب

 أقل من
  شهور 3

شهور  3من 
 المجموع  سنوات 5 – 1  شهر 12 إلى

 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 
 3.735.195  -  33.112  1.384.313  2.317.770 ذمم دائنة

 2.401.532  161.051  981.390  1.069011  190.080 قروض وتسهيالت ائتمانية
 437.581  -  -  -  437.581 مطلوبات أخرى 

 6.574.308  161.051  1.014.502  2.453.324  2.945.431 المجموع
 

 2015كانون األول  31
 تحت
  الطلب

 أقل من
  شهور 3

شهور  3من 
 المجموع  سنوات 5 – 1  شهر 12إلى 

 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 
 4.182.140  -  126.613  1.337.324  2.718.203 ذمم دائنة

 3.586.437  803.826  1.125.367  1.579.130  78.114 قروض وتسهيالت ائتمانية
 367.197  -  -  -  367.197 أخرى مطلوبات 
 8.135.774  803.826  1.251.980  2.916.454  3.163.514 المجموع

 

 األجنبيةمخاطر التغير في أسعار العمالت 
مقابل  شركةاألساس لل عملهوالذي يمثل  الشيقل اإلسرائيليفيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في سعر صرف 

قع في إن أثر النقص المتو  .، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتةالملكيةوحقوق  األجنبية على قائمة الدخلالعمالت 
  .أسعار صرف العمالت األجنبية مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه

 

 

التغير في سعر 
صرف الدوالر 
األمريكي مقابل 
 الشيقل اإلسرائيلي

 

 األثر على
  الدخلقائمة 

التغير في سعر 
صرف الدينار 
األردني مقابل 
  الشيقل اإلسرائيلي

 األثر على
 قائمة الدخل

 

األثر على حقوق 
 الملكية

 دينار أردني  دينار أردني  %  دينار أردني  % 
2016   +10  175.013   +10  31.811  2.535.770 

          

2015   +10  314.898   +10  71.628  2.390.210 
 

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

 

أية تعديالت هذا ولم تقم الشركة ب .تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل
ي هيكلة إن البنود المتضمنة ف .على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة

كما في  أردنيدينار  25.357.709 واألرباح المدورة والبالغ مجموعه األخرى  واالحتياطيات رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع
 .2015كانون األول  31كما في  أردنيدينار  23.902.102 مقابل 2016كانون األول  31
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 التزامات محتملة .29
في رأي المستشار القانوني للشركة دينار أردني و  234.034جمالية إعدة قضايا مقامة ضدها بقيمة تظهر الشركة كمدعى عليها في 

 ،باإلضافة إلى ذلك .ولن يترتب على الشركة أي التزامات جوهرية نتيجة هذه القضايا طور تقديم البياناتا ال تزال في أن هذه القضاي
 ها الماليةلى الشركة أية التزامات جوهرية تؤثر على بياناتنه لن يترتب عبأوبناء  على كتاب المستشار القانوني تعتقد إدارة الشركة 

 هذه القضايا في القوائم المالية.وبالتالي لم يتم إثبات أي مخصص مقابل 

 تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية .30
إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة الشركة  .تمارس الشركة كافة أنشطتها في فلسطين

 .ألنشطتها وقد يؤثر سلبا  على أدائها
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