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  المختصرة القوائم المالية المرحلية حول مراجعة رتقري
  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة إدارةمجلس رئيس وأعضاء  إلى
 

) الشركة( العامة المحدودة المساهمة دواجن فلسطينالمرحلية المختصرة المرفقة لشركة  م الماليةالقوائ راجعنالقد 
وقائمة الدخل  المرحلية الدخل قائمةو ٢٠١٣ حزيران ٣٠كما في  المرحلية قائمة المركز الماليوالتي تتكون من 
أشهر  لفترة الستة المرحلية تدفقات النقديةالقائمة و المرحلية التغيرات في حقوق الملكيةقائمة و الشامل المرحلية

 .واإليضاحات األخرىذلك التاريخ المنتهية في 

لمعيار التقارير المالية  عداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقاًإإن مجلس اإلدارة مسؤول عن 
ؤوليتنا هي التوصل إلى نتيجة حول هذه إن مس". التقارير المالية المرحلية" ٣٤ معيار المحاسبة الدولي / الدولي

  .إلى مراجعتنا القوائم المالية المرحلية المختصرة استناداً

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

 باستفساراتية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام إن عمل". قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة
مراجعة  وإجراءاتتحليلية  إجراءاتبشكل أساسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق 

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

  .التدقيق، وعليه فإننا ال نبدي رأي تدقيق حولها

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

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

  الشرق األوسط –إرنسـت ويـونغ 

 
 

  ٢٠١٣ تموز ٣١
  فلسطين  -رام اهللا 
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  .المرحلية المختصرة من هذه القوائم المالية جزءاً ٧ إلى ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 
 

 ١

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
  المرحلية  قائمة المركز المالي

  ٢٠١٣ حزيران ٣٠ كما في
  

      
حزيران  ٣٠

٢٠١٣    
كانون األول  ٣١

٢٠١٢  
  مدققة    غير مدققة      
  دينار أردني    دينار أردني    إيضاح  

            الموجودات
            موجودات غير متداولة

  ٢٢,٣١٩,٥٨٢    ٢٢,٦٠٤,٦٣٢      عقارات وآالت ومعدات 
  ١٨٤,٩٠٨    ١٨٢,٢٣١      مشروع قيد اإلنشاء
  ٧,٢٦٢    ٧,٤٥٤      فرة للبيعموجودات مالية متو

      ٢٢,٥١١,٧٥٢    ٢٢,٧٩٤,٣١٧  
            موجودات متداولة

  ١,٨٢٦,٣٦٦    ١,٢٥٢,١٧٣      غير ناضجة –موجودات حية 
  ١٨٥,٦٠٣    ٧٤٨,٤٩٣      ناضجة ومنتجة –موجودات حية 

  ٢,٠١١,٩٦٩    ٢,٠٠٠,٦٦٦      مجموع الموجودات الحية
            

  ١,٥٠٨,١٥٩    ١,٩٠٩,٧٥٤      مخزون
  ٤,٣٢٨,٩٩٨    ٤,٣٠٧,٤٩٠      مدينة ذمم

  ١,٣٦٩,٢٥٧    ٩٣٨,٩٠١      موجودات متداولة أخرى
  ١١٤,٥٦٤    ٨٩١,١٥١      النقد والنقد المعادل

      ٩,٣٣٢,٩٤٧  ١٠,٠٤٧,٩٦٢  
  ٣١,٨٤٤,٦٩٩  ٣٢,٨٤٢,٢٧٩      مجموع الموجودات

            حقوق الملكية والمطلوبات 
            حقوق الملكية

 ١٣,٤٤٠,٠٠٠   ١٣,٤٤٠,٠٠٠      رأس المال المدفوع 
  ٩٨٣,٧٣٩  ٩٨٣,٧٣٩    ٣  احتياطي إجباري

 ٢,٢٦٧,٧٤٨   ٢,٧٩٠,٩٢٩      فروقات ترجمة عمالت أجنبية
 ٢,٧٤٢,٧٣٢   ٤,٥٢٠,١٩٤      أرباح مدورة

 ١٩,٤٣٤,٢١٩ ٢١,٧٣٤,٨٦٢      مجموع حقوق الملكية 
          مطلوبات غير متداولة
  ٣,٠١١,٧٣٨    ٣,٣٠٠,٦٤٠      قروض طويلة األجل

  ٣٩٢,١٥٥    ٤٥٧,٩٧٣      مخصص تعويض نهاية الخدمة
      ٣,٤٠٣,٨٩٣ ٣,٧٥٨,٦١٣ 

          مطلوبات متداولة
 ٤,٢٩٣,٣٠٩ ٤,٣٥٩,٦٩٢      ذمم دائنة

  ٣,٠٨٤,٨٦٥ ١,٤٦٧,٥٤٢      الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل
  ١,٢٢٤,٥٨٥  ١,٠٦٨,٦٥٦    ٤  ائتمانيةتسهيالت 

  ١٤٦,٥٤٦ ٢١٩,١١١    ٥  مخصص ضريبة الدخل
  ٢٥٧,٢٨٢ ٢٣٣,٨٠٣      مطلوبات متداولة أخرى

      ٩,٠٠٦,٥٨٧   ٧,٣٤٨,٨٠٤ 
 ١٢,٤١٠,٤٨٠    ١١,١٠٧,٤١٧      مجموع المطلوبات 

  ٣١,٨٤٤,٦٩٩    ٣٢,٨٤٢,٢٧٩      مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
  



 

  .المرحلية المختصرة من هذه القوائم المالية جزءاً ٧ إلى ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 
 

 ٢

  
  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

  المرحلية الدخل قائمة
  ٢٠١٣ حزيران ٣٠المنتهية في أشهر  لفترة الستة

  
  حزيران ٣٠

٢٠١٢  
حزيران  ٣٠  

٢٠١٣  
      

        غير مدققة    غير مدققة
        دينار أردني    دينار أردني

            
  المبيعات       ١٢,٩٢٣,٤٣٦    ٩,٢٩٧,٨٨١

  كلفة المبيعات      )١٠,٢٣١,٤٣٢(    )٨,٢٧٩,٥٧٨(
  مجمل الربح      ٢,٦٩٢,٠٠٤    ١,٠١٨,٣٠٣

            
  مصاريف إدارية وعامة      )٤١٩,٤٦٢(    )٤٠٣,٨٩١(
  مصاريف تسويق وبيع وتوزيع      )٢٦٣,٢٩٦(    )١٥٤,٦١٤(

  ةتدني ذمم مدينمخصص       )٧٣,٤٠٢(    -
  استهالك عقارات واالَت ومعدات      )٢٣,٤٦٨(    )٢٧,٠٨٤(

١,٩١٢,٣٧٦    ٤٣٢,٧١٤        
            

  مصاريف تمويل      )١٧٢,٦٤٩(    )١٠٠,٨١٣(
  أخرى )مصاريف(إيرادات       ٢٨٥,٧٣٥    )٢٥٦,٥٥١(

  ربح الفترة قبل ضريبة الدخل       ٢,٠٢٥,٤٦٢    ٧٥,٣٥٠
  مصروف ضريبة الدخل      )٢٤٨,٠٠٠(    )٥٥,٢٢٨(

  ربح الفترة      ١,٧٧٧,٤٦٢    ٢٠,١٢٢

  ربح الفترة الحصة األساسية والمخفضة للسهم من     ٠,١٣٢   ٠,٠٠١



 

  .ية المختصرةالمرحل من هذه القوائم المالية اًجزء ٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 

٣ 

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

  ئمة الدخل الشامل المرحليةقا
  ٢٠١٣حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  حزيران ٣٠

٢٠١٢  
حزيران  ٣٠  

٢٠١٣  
  

    غير مدققة    غير مدققة
    دينار أردني    دينار أردني

        
  ربح الفترة    ١,٧٧٧,٤٦٢    ٢٠,١٢٢

  :بنود الدخل الشامل األخرى      
  :ة الدخل في فترات الحقةيتم إعادة تصنيفها إلى قائمسبنود       
  فروقات ترجمة عمالت أجنبية  ٥٢٣,١٨١    )٤٩٨,٥٠٣(
  مجموع بنود الدخل الشامل األخرى  ٥٢٣,١٨١    )٤٩٨,٥٠٣(
  صافي الدخل الشامل للفترة  ٢,٣٠٠,٦٤٣    )٤٧٨,٣٨١(

  



 

  .ية المختصرةالمرحل من هذه القوائم المالية اًجزء ٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 

٤ 

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

  المرحلية الملكيةالتغيرات في حقوق  قائمة
  ٢٠١٣ حزيران ٣٠المنتهية في أشهر  ترة الستةلف
  

  
 رأس المال
    المدفوع

 احتياطي
  إجباري

فروقات ترجمة 
  عمالت أجنبية

 أرباح
  مدورة

مجموع حقوق 
 الملكية

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   دينار أردني  ٢٠١٣حزيران  ٣٠
١٩,٤٣٤,٢١٩ ٢,٧٤٢,٧٣٢ ٢,٢٦٧,٧٤٨  ٩٨٣,٧٣٩  ١٣,٤٤٠,٠٠٠  ٢٠١٣الرصيد كما في أول كانون الثاني 

  ١,٧٧٧,٤٦٢  ١,٧٧٧,٤٦٢  -  -    -  ربح الفترة
 ٥٢٣,١٨١  - ٥٢٣,١٨١  -    -  بنود الدخل الشامل األخرى

  ٢,٣٠٠,٦٤٣  ١,٧٧٧,٤٦٢ ٥٢٣,١٨١  -    -  الدخل الشامل للفترةصافي 
٢١,٧٣٤,٨٦٢ ٤,٥٢٠,١٩٤ ٢,٧٩٠,٩٢٩  ٩٨٣,٧٣٩  ١٣,٤٤٠,٠٠٠  )غير مدققة( ٢٠١٣حزيران  ٣٠الرصيد كما 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  ٢٠١٢حزيران  ٣٠
 ١٨,٣٠١,٠٥٩   ٢,١٢٧,٣١٥ ١,٨١٨,٣٨٥    ٩١٥,٣٥٩ ١٣,٤٤٠,٠٠٠  ٢٠١٢الثاني  الرصيد كما في أول كانون

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

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



 

  .ية المختصرةالمرحل من هذه القوائم المالية اًجزء ٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 

٥ 

  

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

    المرحليةقائمة التدفقات النقدية 
  ٢٠١٣حزيران  ٣٠لستة أشهر المنتهية في لفترة ا

  

  
حزيران  ٣٠

٢٠١٣  
حزيران  ٣٠  

٢٠١٢  
 غير مدققة  غير مدققة  
 دينار أردني  دينار أردني  

       أنشطة التشغيل
  ٧٥,٣٥٠   ٢,٠٢٥,٤٦٢   ربح الفترة قبل ضريبة الدخل

        تعديالت 
  ٥٥٩,٨٤٤   ٥٨٢,٢٠٠   استهالك عقارات واالَت ومعدات

  ١٠٠,٨١٣   ١٧٢,٦٤٩   مصاريف تمويل
  -   ٧٣,٤٠٢   تدني ذمم مدينةمخصص 

  ٢٩,٧٦٧   ٥٤,٩٣١   مخصص تعويض نهاية الخدمة
   ٧٦٥,٧٧٤   ٢,٩٠٨,٦٤٤  

        :التغيرات في رأس المال العامل
  ٣٥,٠٩٧   )٧٧,٣٤٦(   الذمم المدينة

  )٢٢٣,٤٨٠(   )٤٠١,٥٩٥(   المخزون
  ٦٢٩,٦٨٧   ١١,٣٠٣   الموجودات الحية

  ٢٦٦,٤٠٤   ٤٣٠,٣٥٦   الموجودات المتداولة األخرى
  )٣٩٣,١٤٠(   ٥٩٠,٩٠٥   الذمم الدائنة

  )١١,١٩٦(   )٥,٧١٨(   المطلوبات المتداولة األخرى
  )٢,٣٦٧(   )٩,٨٧٥(   دفعات تعويض نهاية خدمة

  )٨٤,٥١٣(   )١٨٤,٢٧٧(   ضريبة دخل مدفوعة
 ٩٨٢,٢٦٦   ٣,٢٦٢,٣٩٧   صافي النقد من أنشطة التشغيل

        
        أنشطة االستثمار

  )٣٠٢,٣٦٣(   )٢٧٤,٨٢٥(   شراء عقارات وآالت ومعدات
  )٢,٣٧٣(   )٤,٨٥٣(   ع قيد اإلنشاءيرامشالزيادة في 

  )٣٠٤,٧٣٦(   )٢٧٩,٦٧٨(   أنشطة االستثمار في صافي النقد المستخدم
        

        أنشطة التمويل
  )٣٥,٤٠٤(   )١٧,٧٦١(   أرباح نقدية موزعة

  ٥٣,٥٥٣   ١,٥٧٥,٩٩٦   مسحوبات قروض طويلة األجل 
  )٥١٠,٦٧٩(   )١,٩٧٧,١٩٧(   تسديدات قروض طويلة األجل

  )٢١٩,٥٤٥(   )١,٠٨٣,١٤٩(   تسهيالت ائتمانية
  )١٠٠,٨١٣(   )١٦٠,٦١٣(   مصاريف تمويل مدفوعة

  ١٦,٥٣٨   )٥٣٦,٥٥٨(   مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
  )٧٩٦,٣٥٠(   )٢,١٩٩,٢٨٢(   أنشطة التمويل المستخدم فيد صافي النق

  )١١٨,٨٢٠(   ٧٨٣,٤٣٧   في النقد والنقد المعادل  )النقص(الزيادة 
  ٦٩,٨٦٠   )٦,٨٥٠(   مالت األجنبيةفروقات ترجمة الع

  ١٦٠,٩٣٦   ١١٤,٥٦٤   النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
  ١١١,٩٧٦   ٨٩١,١٥١   النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة



 

 ٦

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

  المرحلية المختصرة  المالية قوائمإيضاحات حول ال
  ٢٠١٣ حزيران ٣٠

  

 ة ونشاطهاالشرك .١

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

 ٢,٠٠٠,٠٠٠هم مجانية بمبلغ زيادة رأسمال الشركة من خالل توزيع أس ٢٠١١و ٢٠١٠تم خالل عامي 
 ١٣,٤٤٠,٠٠٠دينار أردني على التوالي، ليصبح رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع  ١,٤٤٠,٠٠٠و

  .٢٠١١كانون األول  ٣١دينار أردني كما في 
  

حبوب يتركز نشاط الشركة الرئيسي في إنشاء وإقامة مصانع أعالف ومزارع دجاج وإنتاج وبيع البيض والعلف وال
  .األخرى

 

والتي تملك ما ) الصناعية(تعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة 
يتم توحيد القوائم المالية للشركة مع القوائم المالية الموحدة للصناعية وشركة . من رأسمال الشركة% ٧٦,٦١نسبته

  .والتي تعتبر الشركة األم للصناعية) باديكو(ر فلسطين للتنمية واالستثما
  

 الشركة إدارةمن قبل مجلس  ٢٠١٣حزيران  ٣٠للشركة كما في  المرحلية المختصرة القوائم المالية تم إقرار
  . ٢٠١٣ تموز ٣١ بتاريخ

 اإلعداد والسياسات المحاسبيةأسس  .٢

  أسس إعداد القوائم المالية 
وفقاً لمعيار  ٢٠١٣حزيران  ٣٠المختصرة للشركة للستة أشهر المنتهية في تم إعداد القوائم المالية المرحلية 

  ".التقارير المالية المرحلية" ٣٤المحاسبة الدولي رقم 
  

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

تصرة كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة إلعداد قوائم مالية سنوية ال تتضمن القوائم المالية المرحلية المخ
كذلك، فإن نتائج فترة الستة . ٢٠١٢كانون األول  ٣١ويجب قراءتها مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في 

ي ستنتهي في ال تمثل بالضرورة مؤشرا للنتائج المتوقعة للسنة المالية الت ٢٠١٣حزيران  ٣٠أشهر المنتهية في 
  .٢٠١٣كانون األول  ٣١

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

لتعـديالت التاليـة   باستثناء قيام الشركة بتطبيق ا ٢٠١٢كانون األول  ٣١استخدامها إلعداد القوائم المالية كما في 
لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر . ٢٠١٣على معايير التقارير المالية الدولية إبتداء من أول كانون الثاني 

  .على المركز المالي واألداء المالي للشركة
 

 )تعديل(عرض بنود الدخل الشامل األخرى ) ١(معيار المحاسبة الدولي رقم   −
بأن  وذلك الدخل الشامل األخرى، استحداث مجموعات لبنود إلى) ١(لمحاسبة الدولي رقم يقضي التغير في معيار ا

قائمة الدخل في المستقبل عن البنود األخرى التـي ال   إلىيتم فصل تلك البنود التي يمكن قيدها أو إعادة تصنيفها 
  .أو مركزها المالي شركةاليؤثر على أداء  ولمالعرض  طريقة ثر هذا التعديل علىأ. يمكن إعادة تصنيفها



 

 ٧

  )تعديل(توضيح متطلبات عرض البيانات المقارنة ) ١(معيار المحاسبة الدولي رقم  −
بيانـات المقارنـة   ل األدنـى والحـد   إضافية بشكل اختياريمقارنة  عرض بياناتيوضح هذا التعديل الفرق بين 

بشكل  مرفقة حول القوائم المالية عندما يتميجب على المنشأة عرض البيانات المقارنة في اإليضاحات ال. المطلوبة
عرض بيانـات   يجوز عدم. من بيانات المقارنة المطلوبة األدنىالحد  إلىباإلضافة  مقارنةعرض بيانات  إختياري
يؤثر هذا التعديل على طريقـة العـرض وال    .)غير مختصرة(في قوائم مالية كاملة  االختيارية ة اإلضافيةالمقارن

  .الشركة أو مركزها المالييؤثر على أداء 

  )تعديل(المعلومات المالية المرحلية  )٣٤(معيار المحاسبة الدولي رقم  −

يوضح التعديل على هذا المعيار متطلبات اإلفصاح عن قطاعات األعمال في المعلومات المالية المرحليـة وذلـك   
 ).٨(ية رقم لتعريز توافق هذه المتطلبات مع متطلبات معيار التقارير المالية الدول

 
  )تعديالت(تقاص الموجودات المالية والمطلوبات المالية  –االفصاحات ) ٧(رقم   معيار التقارير المالية الدولي −

 بـالحق فـي تقـاص األدوات الماليـة    عن المعلومات المتعلقـة   باإلفصاحتتطلب هذه التعديالت أن تقوم المنشأة 
ن االفصاحات الجديدة مطلوبة لجميـع األدوات  إ). تفاقيات الضماناتبيل المثال اعلى س(والترتيبات المتعلقة بذلك 

لم ينتج عن تطبيق هذا المعيار أثـر  ). ٣٢(المالية المعترف بها والتي يتم تقاصها بموجب معيار المحاسبة الدولي 
  .شركةعلى المركز المالي أو األداء المالي لل

 
 يمة العادلة قياس الق )١٣(رقم  معيار التقارير المالية الدولي −

ال يغير هذا المعيـار  . يؤسس هذا المعيار لمرجع واحد، ضمن معايير التقارير المالية الدولية، لقياس القيمة العادلة
لم يؤثر هـذا المعيـار   . الحاالت التي يجب بها قياس القيمة العادلة، وإنما يزود مرجع لكيفية قياس القيمة العادلة

   .العادلة التي تقوم بها الشركةبشكل جوهري على قياسات القيمة 
 

زال غير نافذ المفعول ولم يتم تبنيه بعد مـن قبـل   يال  ذير التالي والايلس معايير المحاسبة الدولية المعأصدر مج
، أثر على المركز أو بأن يكون لتطبيقه، عند سريان مفعوله تتوقع إدارة الشركة ذيال ور التالي هايإن المع. الشركة

  :ي أو حول إفصاحات القوائم المالية للشركةاألداء المال
  

  المالية  األدوات) ٩(رقم  معيار التقارير المالية الدولي −
بصيغته الحالية المرحلة األولى لإلحالل محل معيار المحاسبة الـدولي  ) ٩(رقم  ل معيار التقارير المالية الدولييمث

أثر على تصنيف وقياس الموجودات المالية للشـركة،   سيكون لتطبيق المرحلة األولى من هذا المعيار). ٣٩(رقم 
ستعمل الشركة على تحديد أثر التطبيق بـالتزامن  . ومن غير المحتمل أن يكون لتطبيقه أثر على المطلوبات المالية

سيصبح هذا المعيـار نافـذ   . مع صدور المراحل التالية من المعيار وذلك إلظهار صورة شاملة عن أثر التطبيق
  .٢٠١٥كانون الثاني  ١لسنوات المالية التي تبدأ في المفعول ل

  
 
 
 
 
 
 



 

 ٨

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

  تسهيالت ائتمانية .٤
سالمي ابنك األجل مع  قصيرة مرابحةسقف تمويل على اتفاقية  ٢٠١٣ ن الثانيكانووقعت الشركة خالل شهر 

مشتريات الشركة من لتمويل ) دينار أردني ١,٤٠٤,٨٧٨ ما يعادل(شيقل اسرائيلي  مليون ٧,٢بمبلغ  محلي
بموجب  مرابحةتمويل اليسدد و% ٧,٥بمعدل  نويس ربح مرابحةتمويل اليستحق على . األعالف والمواد األولية

بكفالة شركة فلسطين  مرابحةتمويل ال تم منح. ٢٠١٣ حزيران ١٦ستحق األول منها في ا شهرية أقساط ثالثة
ألف سهم من أسهم  ٥٠٠وما عليها من إنشاءات وممتلكات ورهن  جيوسلالستثمار الصناعي ورهن مزرعة 

شركة فلسطين لالستثمار  ألف سهم من أسهم شركة الزيوت النباتية التي تملكها ٢٠٠شركة مطاحن القمح الذهبي و
  . )الشركة األم( الصناعي

 بة الدخلمخصص ضري .٥
وفقاً لقانون تشجيع االستثمار الفلسطيني وقرار اإلعفاء الذي حصلت عليه الشركة في السنوات السابقة، يخضع 

  .٢٠٢٢كانون األول  ٣١من نسبة الضريبة القانونية حتى % ٥٠الربح الضريبي للشركة إلعفاء جزئي بمقدار 
 

على مشروع مسلخ الدواجن وفقاً لقانون تشجيع على إعفاء من ضريبة الدخل  ٢٠١١حصلت الشركة خالل عام 
الحقاً، سيخضع الربح الضريبي . ٢٠١٥كانون األول  ٣١االستثمار الفلسطيني لمدة خمس سنوات تنتهي في 

 .٢٠٣١كانون األول  ٣١من نسبة الضريبة القانونية حتى % ٥٠لمشروع المسلخ لضريبة دخل بمعدل 
 

عن نتائج أعمالها الدخل ضريبة  ةدائر معوائم المالية على مخالصة نهائية لم تحصل الشركة حتى تاريخ إصدار الق
  . ٢٠١٢و ٢٠١١لعامي 

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

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

  

 ٣١و ٢٠١٣حزيران  ٣٠كما في عالقة التتضمن قائمه المركز المالي المرحلية األرصدة التالية مع الجهات ذات 
   :٢٠١٢كانون األول 

   طبيعة   
حزيران  ٣٠

٢٠١٣    
كانون  ٣١

  ٢٠١٢األول 
 دينار أردني  دينار أردني  العالقة  

شقيقة ةشرك    ذمم مدينة     ٤٨,٧٣٠    ٥٥,٢٢٥  
 ١٤٠,٦٠٦   ٧٢,٦٥٨  الشركة األم   ذمم دائنة 

 ٩٠٨,١٧٨   -  الشركة األم   قرض طويل األجل 

  ٣٨٦,٤٧٣    -   مساهم رئيسي    قرض قصير األجل 
  



 

 ٩

  
 حزيران ٣٠ل المرحلية المعامالت التالية مع جهات ذات العالقة لفترة الستة أشهر المنتهية في تشمل قائمة الدخ

  :٢٠١٢و ٢٠١٣

   طبيعة   
حزيران  ٣٠

٢٠١٣   
حزيران  ٣٠

٢٠١٢  
 دينار أردني  دينار أردني  العالقة  

    مصاريف تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
أعضاء مجلس 

 ١٤,٨٤٥    ١٦,٢١٨   اإلدارة

  ٧,٧١٠    ١٢,٠٣٦   الشركة األم    وض مستحقة لمساهم رئيسيفوائد قر
  

تحميل رواتب ومنافع اإلدارة العليا على حساب الشركة وإنما تم تحميلها  ٢٠١٣و ٢٠١٢يتم خالل عامي  لم
    .مباشرة على الشركة األم

  القيمة العادلة لألدوات المالية  .٧
حزيران  ٣٠المعادل، والتي تحتفظ بها الشركة كما في  والنقدالنقد  باستثناء، ألدوات الماليةاالجدول التالي  يبين

٢٠١٣:  
  

وأرصدة ذمم 
وقروض مدينة  

  
موجودات مالية 

 متوفرة للبيع
 دينار أردني  دينار أردني 

    موجودات مالية

 ٧,٤٥٤  - موجودات مالية متوفرة للبيع
 -  ٤,٣٦٢,٧١٥ ذمم مدينة

 -  ٢٠٢,٩٩١ موجودات مالية أخرى
 ٧,٤٥٤  ٤,٥٦٥,٧٠٦ 

    مطلوبات مالية

 -  ٥,٨٣٦,٨٣٨ قروض وتسهيالت ائتمانية
 -  ٤,٣٥٩,٦٩٢ ذمم دائنة

 -  ٢٣٣,٨٠٣ مطلوبات مالية أخرى
 ١٠,٤٣٠,٣٣٣  - 

  
القيم العادلة  تحديدتم  .العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية ةالقيمإن 

ت والمطلوبات المالية وفقاً للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك، باستثناء للموجودا
 .عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية

  

 .التكلفة التاريخيةتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع باستخدام  −

جودات المالية األخرى والذمم الدائنة والمطلوبات المالية األخرى هي مقاربة إن القيم العادلة للذمم المدينة والمو −
 .بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل

سعار التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام نفس أ من خالل خصمالخاضعة للفائدة للقروض تم تقدير القيمة العادلة  −
  .الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر
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�����!�� �2�.�� �!�! * �+��4,965,178                                                6,066,204              6,957,445             6,751,587              7,190,621            6,923,293              7,374,593                  8,055,680               8,055,680               -                            -                              -                                  -                              -                              

( ���� ) ���� ����
� ����	

13,893,518                                              21,004,249            23,838,743           22,364,278            22,845,239          21,517,383            21,388,539                22,319,582             22,319,582             22,269,788           22,604,632            -                                  -                              -                              

$�-���� ��� �����!3,071,359                                                1,350,464              760,945                170,690                 173,027               168,433                 175,562                     184,908                  184,908                  178,095                182,231                 -                                  -                              -                              

����!1���25,310                                                     6,970                     7,958                     7,100                     7,262                   6,908                      6,895                          7,262                      7,262                      7,304                    7,454                      

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

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

���� ����� ������
�� � �
�
16,990,187                                              22,361,683            24,607,646           22,542,068            23,025,528          21,692,724            21,570,996                22,511,752             22,511,752             22,455,187           22,794,317            -                                  -                              -                              

������
�� �
�
 23,237,435                                              30,145,230            32,999,666           31,269,678            31,464,696          29,685,444            30,143,770                31,844,699             31,844,699             32,045,683           32,842,279            -                                  -                              -                              
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��
���
�� ��� � ������
��           

  �����	
�� ������
��         

  #���	�� ������-                                                               419,514                 408,372                830,421                 589,736               610,876                 1,114,820                  1,224,585               1,224,585               724,165                1,068,656              -                                  -                              -                              

( #����� ) #���	 �!$1,115,507                                                1,489,095              1,569,606             1,325,316              1,479,991            1,375,565              1,612,343                  2,165,694               2,165,694               4,885,778             4,359,692              -                                  -                              -                              

 #&�� �����1,258,507                                                1,944,136              2,662,225             2,587,637              2,396,766            2,160,786              1,963,596                  2,127,615               2,127,615               -                            -                              -                                  -                              -                              

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

 ( ��)� ) #���	�� �!$��-                                                               -                             -                             -                             -                           -                              -                                  -                              -                              -                            -                              -                                  -                              -                              

 ���� ����� ,���898,899                                                   1,043,318              1,055,770             1,753,837              1,753,676            2,987,027              1,504,642                  3,084,865               3,084,865               1,358,892             1,467,542              -                                  -                              -                              

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

 #-&�)! ����)!224,946                                                   275,601                 42,261                  72,711                   -                           40,242                   73,892                       146,546                  146,546                  146,546                219,111                 -                                  -                              -                              

 ��)� #���	 �	���12,247                                                     335,956                 805,061                759,389                 763,699               712,793                 253,762                     257,282                  257,282                  179,876                233,803                 -                                  -                              -                              

�����	
�� ������
�� �
�
 3,510,106                                                5,507,620              6,543,295             7,329,311              6,983,868            7,887,289              6,523,055                  9,006,587               9,006,587               7,295,257             7,348,804              -                                  -                              -                              

���� ����� ������
��          

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

���� #&��5 ,���3,833,376                                                3,640,809              4,251,400             5,297,273              5,070,677            3,606,957              5,244,219                  3,011,738               3,011,738               4,054,082             3,300,640              -                                  -                              ���� #&��5 ,���3,833,376                                                3,640,809              4,251,400             5,297,273              5,070,677            3,606,957              5,244,219                  3,011,738               3,011,738               4,054,082             3,300,640              -                                  -                              

( ���� #&��5 ) ����)!217,506                                                   294,960                 324,822                342,035                 349,838               368,520                 378,960                     392,155                  392,155                  394,405                457,973                 -                                  -                              

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

���� ����� ������
�� �
�
4,050,882                                                3,935,769              4,576,222             5,639,308              5,420,515            3,975,477              5,623,179                  3,403,893               3,403,893               4,448,487             3,758,613              -                                  -                              -                              

 ������
�� �
�
7,560,988                                                9,443,389              11,119,517           12,968,619            12,404,383          11,862,766            12,146,234                12,410,480             12,410,480             11,743,744           11,107,417            -                                  -                              -                              

��
���
�� ���            

( #�	�/ �%�� ) 6�	!�� ��!�� 7��10,000,000                                              12,000,000            13,440,000           13,440,000            13,440,000          13,440,000            13,440,000                13,440,000             13,440,000             13,440,000           13,440,000            -                                  -                              -                              

8����� �5�����471,031                                                   915,359                 915,359                915,359                 915,359               915,359                 915,359                     983,739                  983,739                  983,739                983,739                 -                                  -                              -                              

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

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

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

 #�	�9�� #!���� � ����:�&� �����!�� �1��(553)                                                         -                             -                             -                             -                           -                              -                                  -                              -                              -                            -                              -                                  -                              -                              

 #����� �2!/ #!��� ����� (;�5�) <�0�1,778,818                                                2,960,377              4,077,370             1,818,385              2,196,295            1,319,882              1,265,444                  2,267,748               2,267,748               2,494,178             2,790,929              -                                  -                              -                              

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

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

( #9!�! ) �+���! ;���� 3,427,151                                                4,826,105              3,447,420             2,127,315              2,508,659            2,147,437              2,376,733                  2,742,732               2,742,732               3,384,022             4,520,194              -                                  -                              -                              

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

��
���
�� ���  �
�
 15,676,447                                              20,701,841            21,880,149           18,301,059            19,060,313          17,822,678            17,997,536                19,434,219             19,434,219             20,301,939           21,734,862            -                                  -                              -                              

��
���
�� ��� � ������
�� �
�
 23,237,435                                              30,145,230            32,999,666           31,269,678            31,464,696          29,685,444            30,143,770                31,844,699             31,844,699             32,045,683           32,842,279            -                                  -                              -                              

"����
�� # �-                                                              -                             -                            -                             -                           -                             -                                 -                              -                              -                            -                             -                                 -                              -                              
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 قائمة الدخل

مدققة 20132013\12\201331\9\201330\6\201330\3\31مدققة 20122012\12\201231\9\201230\6\201230\3\31مدققة 20112011\6\30مدققة 2010مدققة 2009  ������

����$%	�� ����&���  

(��9��!�� ���) �����!�� ��	���> 12,445,619                                              17,843,682            9,637,327             18,668,526            4,610,592            9,297,881              14,070,926                18,862,818             18,862,818             5,373,961             12,923,436            -                                  -                              -                              

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

����$%	�� ����&��� �
�
 12,445,619                                              17,843,682            9,637,327             18,668,526            4,610,592            9,297,881              14,070,926                18,862,818             18,862,818             5,373,961             12,923,436            -                                  -                              -                              

-                             -                             -                           -                              -                                  -                              -                            -                              -                                  -                              

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

( #�&�:���� <����!�� ) #/��!�� #/�0��� #-&�9,013,111                                                11,995,877            8,232,748             16,937,860            4,032,174            8,279,578              12,475,382                16,613,133             16,613,133             4,501,984             10,231,432            -                                  -                              -                              

��)� #�&�:�� <����!-                                                               -                             -                             -                             -                           -                              -                                  -                              -                              -                            -                              -                                  -                              -                              

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

����$%	�� '�&��
�� �
�
9,013,111                                                11,995,877            8,232,748             16,937,860            4,032,174            8,279,578              12,475,382                16,613,133             16,613,133             4,501,984             10,231,432            -                                  -                              -                              

�(��� �
�
  3,432,508                                                5,847,805              1,404,579             1,730,666              578,418               1,018,303              1,595,544                  2,249,685               2,249,685               871,977                2,692,004              -                                  -                              -                              

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

 #���	�� <����!��815,048                                                   1,359,552              599,572                930,214                 274,509               430,975                 641,601                     917,134                  917,134                  250,387                779,628                 -                                  -                              -                              

 #�������� <����!��-                                                               -                             -                             263,664                 -                           154,614                 233,921                     458,883                  458,883                  -                            -                              -                                  -                              -                              

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

��
�
)�� '�&��
�� �
�
 815,048                                                   1,359,552              599,572                1,193,878              274,509               585,589                 875,522                     1,376,017               1,376,017               250,387                779,628                 -                                  -                              -                              

 -                             -                             -                           -                              -                                  -                              -                            -                              -                                  -                              

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

 ����!1���� ;����7,632                                                       1,347                     -                             -                             -                           -                              -                                  -                              -                              -                            -                              -                                  -                              -                              

 ��)� ;����� ��	���� 295,677                                                   404,098                 387,886                (523,975)                140,094               (256,551)                (277,327)                    185,977                  185,977                  82,532                  285,735                 -                                  -                              -                              

*&(�� +��&��� ����&��� �
�
 303,309                                                   405,445                 387,886                (523,975)                140,094               (256,551)                (277,327)                    185,977                  185,977                  82,532                  285,735                 -                                  -                              -                              

 

*&(� &,��(� '�&��
          

	���-�� <���!69,600                                                     91,599                   86,183                  195,767                 62,659                 100,813                 139,507                     190,958                  190,958                  62,832                  172,649                 -                                  -                              -                              

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

*&(�� &,��(��� '�&��
�� �
�
 69,600                                                     91,599                   86,183                  195,767                 62,659                 100,813                 139,507                     190,958                  190,958                  62,832                  172,649                 -                                  -                              -                              

 

-,�&.�� ��! �(��� ���� 2,851,169                                                4,802,099              1,106,710             (182,954)                381,344               75,350                   303,188                     868,687                  868,687                  641,290                2,025,462              -                                  -                              -                              

 �)	�� #���0 227,640                                                   358,818                 85,395                  115,836                 55,228                   73,892                       184,890                  184,890                  248,000                 

 "&
	�
�� ����
)�� �
 /�&�� ����2,623,529                                                4,443,281              1,021,315             (298,790)                381,344               20,122                   229,296                     683,797                  683,797                  641,290                1,777,462              -                                  -                              -                              

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

/�&�� ���� 2,623,529                                                4,443,282              1,021,315             (298,790)                381,344               20,122                   229,296                     683,797                  683,797                  641,290                1,777,462              -                                  -                              -                              

 -                             -                           -                              -                                  -                              -                            -                              -                                  -                              

01��� �,�2#0.2624                                                     0.3703                   0.0760                  (0.0222)                  0.0284                 0.0015                   0.0171                       0.0509                    0.0509                    0.0477                  0.1323                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
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 قائمة التدفقات النقدية

مدققة 20132013\12\201331\9\201330\6\201330\3\31مدققة 20122012\12\201231\9\201230\6\201230\3\31مدققة 20112011\6\30مدققة 2010مدققة 2009 البنود

����$%	�� ����
)�� �
 ������� �����	�� ����  =3,176,790                                                3,306,911              940,559                (3,528,069)             1,401,921            (49,927)                  (406,715)                    1,368,730               1,368,730               1,366,106             3,255,547              -                                  -                              -                              

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

���&�!!� ��	9!� ��� ?��� * ;�5� -6,351,308                                                6,490,862              3,136,216             865,638                 922,332               (677,446)(347,861)639,793                  639,793                  36,031                  279,678                 -                                  -                              -                              

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

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

                                  -                              -                            -(205)(192)988130162(18,340)(24,026)-يطرح - شراء استثمارات 

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

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

��&�
3	��� ��%��� �
 ������� �����	�� ���� =(6,327,282)                                              (6,472,522)             (3,137,204)            (865,768)                (922,494)              677,638                 348,066                     (639,793)                 (639,793)                 (36,031)                 (279,678)                -                                  -                              -                              

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

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

���� ���5 ,������ '! �2���!�� * <�0�+3,637,049                                                (192,567)610,591                1,656,464              (226,596)              (1,690,316)             (53,054)                      (933,259)                 (933,259)                 -                            1,575,996              -                                  -                              -                              

���� ���5 ,������ ��/�	! * ;�5� --                                                               -                             -                             -                           -                              -                                  -                              -                              1,184,049             1,977,197              -                                  -                              -                              

���� ���� ,������ '! �2���!�� * <�0� +(318,622)563,9331,3101,121,426              (240,846)              1,013,645              35,204                       394,164                  394,164                  -                            -                                  -                              -                              

���� ���� ,������ ��/�	! * ;�5� --                                                               -                             -                             -                             -                           -                              -                                  -                              -                              -                            1,619,707              -                                  -                              -                              

	���-�� ��/�	! * ;�5� --                                                               -                             -                             -                             -                           -                              -                                  190,958                  190,958                  62,832                  160,613                 -                                  -                              -                              

#/�	!�� �%��� ;���� * ;�5� --                                                               -                             -                             -                             -                           -                              -                                  45,256                    45,256                    11,159                  17,761                   -                                  -                              -                              

�����
	�� ��%��� �
 ������� �����	�� �����	�� ����  3,947,076                                                2,371,366              2,051,901             4,217,890              (467,442)              (676,671)                (17,850)                      (775,309)                 (775,309)                 (1,258,040)            (2,199,282)             -                                  -                              -                              

�1���)� �
 �� ������� �� (#����) "���4�� ����  =796,584                                                   (794,245)                (144,744)               (175,947)                11,985                 (48,960)                  (76,499)                      (46,372)                   (46,372)                   72,035                  776,587                 -                                  -                              -                              

"&	5�� ����� ������� '�.�  -334,544                                                   1,131,128              336,883                336,883                 160,936               160,936                 160,936                     160,936                  160,936                  114,564                114,564                 -                              -                              

"&	5�� ���1� �������  =1,131,128                                                336,883                 192,139                160,936                 172,921               111,976                 84,437                       114,564                  114,564                  186,599                891,151                 -                                  -                              -                              
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مدققة 20132013\12\201331\9\201330\6\201330\3\31مدققة 20122012\12\201231\9\201230\6\201230\3\31مدققة 20112011\6\30مدققة 2010مدققة 2009

ENGLISH

عربي

مدققة غير مدققةمراجعةغير مدققةمدققة مراجعةغير مدققةمدققة  مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمراجعةغير مدققة غير مدققةمراجعةغير مدققة مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمراجعةمراجعةغير مدققةغير مدققةمدققة غير مدققة غير مدققةمراجعةغير مدققة مراجعةمراجعةغير مدققةغير مدققة مراجعةمراجعةمراجعةمراجعةغير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

-                                  -                                  

����	�� ��
��)
مدققة 20132013\12\201331\9\201330\6\201330\3\31مدققة 20122012\12\201231\9\201230\6\201230\3\31مدققة 20112011\6\30مدققة 2010مدققة 2009

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

  
23�� �9� 1.35                                                         2.75                       2.60                       2.45                       2.33                     1.81                        1.50                            2.46                        2.46                        2.34                      2.42                        

   ���	��� ��� 
#���	�!�� �%�@� 		/246,303                                                   849,198                 514,990                534,840                 203,654               207,513                 208,285                     423,134                  423,134                  820                       28,960                   

�$-�!�� 	��9�� 		/289                                                          689                        263                        303                        12                        20                           27                               87                           87                           1                           26                           

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

   #������ #!���� 13,500,000                                              33,000,000            34,944,000           32,928,000            31,315,200          24,326,400            20,160,000                33,062,400             33,062,400             31,449,600           32,524,800            -                              -                          -                          
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مدققة 20132013\12\201331\9\201330\6\201330\3\31مدققة 20122012\12\201231\9\201230\6\201230\3\31مدققة 20112011\6\30مدققة 2010مدققة 2009

ENGLISH

عربي

مدققة غير مدققةمراجعةغير مدققةمدققة مراجعةغير مدققةمدققة  مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمراجعةغير مدققة غير مدققةمراجعةغير مدققة مدققة غير مدققةغير مدققةمراجعةغير مدققةمراجعةمراجعةغير مدققةغير مدققةمدققة غير مدققة غير مدققةمراجعةغير مدققة مراجعةمراجعةغير مدققةغير مدققة مراجعةمراجعةمراجعةمراجعةغير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

����
�� -���� 1
مدققة 20132013\12\201331\9\201330\6\201330\3\31مدققة 20122012\12\201231\9\201230\6\201230\3\31مدققة 20112011\6\30مدققة 2010مدققة 2009

�%��� '���	 �	9!0.025                                                       0.071                     0.038                     0.040                     0.015                   0.015                      0.015                          0.031                      0.031                      0.0001                  0.002                      #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  	����� �%��� 	��/0.262                                                       0.370                     0.076                     (0.022)                    0.028                   0.001                      0.017                          0.051                      0.051                      0.048                    0.132                      #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

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

  	����� �%�&� #���	�� #!����1.568                                                       1.725                     1.628                     1.362                     1.418                   1.326                      1.339                          1.446                      1.446                      1.511                    1.617                      #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

(��!) 	��9�� A�� #������ #!���� ۩5.146                                                       7.427                     7.864                     (110.204)                (104.807)              (81.416)                  (67.472)                      48.351                    48.351                    45.993                  47.565                   -                                  #DIV/0!#DIV/0!

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

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

(��!) #���	�� #!���� A�� #������ #!����0.861                                                       1.594                     1.597                     1.799                     1.643                   1.365                      1.120                          1.701                      1.701                      1.549                    1.496                      #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! (��!) #���	�� #!���� A�� #������ #!����0.861                                                       1.594                     1.597                     1.799                     1.643                   1.365                      1.120                          1.701                      1.701                      1.549                    1.496                      #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ��9��!�� A�� ���&!9�� '! B���� ���!��0.276                                                       0.328                     0.146                     0.093                     0.125                   0.110                      0.113                          0.119                      0.119                      0.162                    0.208                      #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ��9��!�� A�� #���0��� 	���-�� ��� B���� ���0.235                                                       0.274                     0.124                     0.001                     0.096                   0.019                      0.031                          0.056                      0.056                      0.131                    0.170                      #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  ��9��!�� A�� B���� ���0.211                                                       0.249                     0.106                     (0.016)                    0.083                   0.002                      0.016                          0.036                      0.036                      0.119                    0.138                      #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ��	���!�� 6�!�! A&/ 	��9��0.113                                                       0.147                     0.031                     (0.010)                    0.012                   0.001                      0.008                          0.021                      0.021                      0.020                    0.054                      #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 '�!.��!�� 
��� A&/ 	��9��0.167                                                       0.215                     0.047                     (0.016)                    0.020                   0.001                      0.013                          0.035                      0.035                      0.032                    0.082                      #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 #����	!�� �	9!0.325                                                       0.313                     0.337                     0.415                     0.394                   0.400                      0.403                          0.390                      0.390                      0.366                    0.338                      #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  #��&!�� #���0.675                                                       0.687                     0.663                     0.585                     0.606                   0.600                      0.597                          0.610                      0.610                      0.634                    0.662                      #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ( ��! ) 	���-�� #�5:� �	9!41.965                                                     53.425                   13.841                  0.065                     7.086                   1.747                      3.173                          5.549                      5.549                      11.206                  12.732                   #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 (��! ) ��	���!�� '���	 �	9!0.536                                                       0.592                     0.292                     0.597                     0.147                   0.313                      0.467                          0.592                      0.592                      0.168                    0.393                      #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ( ��! ) #���1�� ��	���!�� '���	 �	9!0.896                                                       0.850                     0.404                     0.835                     0.202                   0.432                      0.658                          0.845                      0.845                      0.241                    0.572                      #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 (��! ) �!�9�� ��!�� 74� '���	 �	9!4.547                                                       7.840                     5.213                     13.351                   3.168                   88.189                   6.865                          57.798                    57.798                    2.341                    4.788                      #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

 ( ��! ) ���	��� #���1.780                                                       1.413                     1.283                     1.191                     1.208                   1.013                      1.314                          1.036                      1.036                      1.315                    1.367                      #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

  �!�9�� ��!�� 74�2,737,142                                                2,275,927              1,848,725             1,398,299              1,455,300            105,431                 2,049,719                  326,360                  326,360                  2,295,239             2,699,158              -                                  -                              -                              
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