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 ، 2012فحققت مبيعات الشركة
نموا بنسبة  %39ومجمل الربح
نموا بنسبة  %148أما صافي الربح
التشغيلي فتضاعف أكثر من ثالث
مرات وبلغ صافي الربح بعد الضريبة
 3.36مليون دينار أردني مقارنة مع
 684ألف دينار أردني للعام 2012
وبنسبة نمو بلغت . %392

ختاما فإنني أتوجه بعظيم الشكر
والتقدير لزمالئي أعضاء مجلس
اإلدارة واألخوة في اإلدارة التنفيذية
وجميع موظفي الشركة على
جهودهم المباركة التي بدت ثمارها
جلية هذا العام ونؤكد لهم مجددا
ّ
أننا بجهودهم ومثابرتهم سنواصل
مسيرة النجاح والريادة .......

إن النمو الكبير في مؤشرات األداء
المالية والتشغيلية انعكس إيجابا
على حقوق المساهمين الدفترية
التي نمت خالل العام  2013بنسبة
 %25حيث بلغت القيمة الدفترية
لسهم الشركة كما في نهاية هذا
العام  1.81دينار أردني مقارنة مع
 1.45دينار أردني في نهاية العام
 ، 2012وفي المقابل تراجعت نسبة
القروض إلى مجموع الموجودات
لتصبح  %15في نهاية العام 2013
مقارنة مع  %23في نهاية العام
السابق  2012مما يعد مؤشرا جيدا
على قدرة الشركة على تسديد
التزاماتها في مواعيدها وعلى
المالءة المالية لشركتكم.

شاكرا لكم حضوركم وثقتكم ...

األداء التشغيلي والمالي

بخالف المؤشرات السلبية
لالقتصاد الكلي فإن العوامل
الخاصة بقطاع الدواجن والثروة
الحيوانية كانت ايجابية لهذا العام
من حيث توازن العرض والطلب
أو عدم وجود فائض إنتاج لدى
الجانب اإلسرائيلي مما حدمن

األخوات واألخوة

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

األخوات واألخوة

لقد حققت شركتكم لهذا العام
نتائج مالية وتشغيلية متميزة
حيث حققت جميع مؤشرات األداء
المالي والتشغيلي نموا واضحا
خالل العام  2013مقارنة بالعام

نضال سختيان
رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مدققي الحسابات

بقيت مؤشرات نمو االقتصاد
الكلي في فلسطين متواضعة
مع بعض التراجع في معظم
هذه المؤشرات مقارنة بالسنوات
السابقة وذلك بفعل بقاء
ممارسات سلطات االحتالل على
حالها من حيث فرض المزيد من
القيود على استغالل الموارد
الطبيعية من جهة ،وسيطرته
المطلقة على كافة المعابر
من جهة أخرى  ،وبالتالي فرض
سياسته الضرائبية والجمركية
على كافة السلع والخدمات
الموردة للسوق الفلسطينية
بما يخدم مصالح هذا االحتالل
ويكرس ديمومة سيطرته على
االقتصاد الفلسطيني  ،وبنتيجة
كل هذه السياسات والممارسات
فإن تكاليف التشغيل واإلنتاج في
فلسطين أعلى مما هي عليه في
معظم الدول المجاورة األمر الذي
حد من القدرة التصديرية لمعظم
القطاعات اإلنتاجية في فلسطين.

األخوات واألخوة

حول الشركة

في المبيعات
مليون دينار
صافي ربح
 %نمو في حقوق
المساهمين

باألصالة عن نفسي وبالنيابة
عن مجلس إدارة شركة دواجن
فلسطين أرحب بكم في اجتماع
الهيئة العامة العادية للشركة
ويسعدني أن أقدم لكم النتائج
التشغيلية والمالية المقارنة
للعامين  2013 ،2012وخطط
الشركة االستثمارية والتطويرية.

مجلس اإلدارة

 %39نمو

حضرات السيدات والسادة
مساهمي شركة دواجن فلسطين
م.ع.م

ظاهرة تهريب منتجات الدواجن
اإلسرائيلية وبالتالي انعكس إيجابا
على المزارعين في فلسطين من
خالل تحسن أسعار منتجاتهم
وتعويض جزء من خسائرهم
التي تعرضوا لها خالل السنتين
السابقتين.

تجاوز جميع العقبات وتحقيق
أفضل النتائج  ،ونأمل أن نكون دوما
عند حسن ظنكم بنا وأن ننجح
وإياكم بتحقيق أفضل النتائج دوما
وتقديم أفضل الخدمات للمواطن
الفلسطيني وأن نساهم في خدمة
مجتمعنا المحلي بكافة شرائحه
 ،فإيماننا راسخ بقدرتنا على انجاز
الجانب التنموي الهام المنوط
بشركتكم بصفتها الشركة الرائدة
في قطاع الدواجن خاصة وقطاع
الثروة الحيوانية عامة.

األخوات واألخوة
نشكر لكم دوما وقوفكم إلى
جانبنا ومساندتكم الدائمة لنا
وإيمانكم بقدرة شركتكم على
شركة دواجن فلسطين التقرير السـنوي
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تأسست شركة دواجن فلسطين(عزيزا) المساهمة العامة المحدودة  ،كإحدى الشركات التابعة لشركة فلسطين
لالستثمار الصناعي م .ع  .م خالل عام  1997برأس مال  10مليون دينار  ،ومن خالل رسملة جزء من األرباح في العامين ،2011
 2010ارتفع رأسمال الشركة ليصبح  13.44مليون دينار أردني .

مجلس اإلدارة

حول الشركة

لمحة تاريخية:

تمثل الغرض األساسي في تأسيس الشركة بتحقيق تنمية حقيقية في قطاع الثروة الحيوانية عامة وقطاع الدواجن خاصة
من خالل فك ارتباطه مع دولة االحتالل وإنتاج كافة مدخالت اإلنتاج والتربية لهذا القطاع محليا وبجودة وأسعار منافسة .
يتركز نشاط الشركة في إنتاج األعالف الحيوانية ،بيض التفريخ ،الصوص الالحم عمر يوم والدجاج الالحم ودجاج عزيزا الطازج
والمجمد لتزويد السوق الفلسطيني بمنتج صحي ذو جودة عالية باستخدام أحدث التقنيات ولمكافحة البضائع اإلسرائيلية
المهربة وقيادة عملية تطوير قطاع الثروة الحيوانية بشكل عام ،وقطاع الدواجن بشكل خاص.

حول الشركة

الرؤية
الرواد في صناعة الدواجن ومساهم رئيس في تحقيق األمن الغذائي الفلسطيني.

الرسالة
األداء التشغيلي والمالي

الفعالة في تنمية وتطوير قطاع الدواجن في فلسطين ورفد السوق الفلسطيني بمنتجات وطنية عالية الجودة
المساهمة
َ
ضمن أعلى معايير الجودة المحلية والعالمية و بما يعود إيجابا على زبائننا ومساهمينا وذوي العالقة.

األهداف اإلستراتيجية
انطالقا من رؤية ورسالة الشركة والتي تتمحور حول تنمية قطاع الدواجن في فلسطين واالستثمار فيه فإنها تسعى لتحقيق
مجموعة من األهداف من خالل استثماراتها:
•

•
•

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

•
•

•االستثمار في مشاريع جديدة تتكامل مع المشاريع القائمة أو تساهم في تطوير المشاريع التكميلية للسلسلة اإلنتاجية
في الشركة.
•تطوير شبكة التوزيع بهدف الوصول إلى أكبر عدد من شرائح المجتمع الفلسطيني.
•خلق منتج وطني فلسطيني قوي ينافس المنتجات اإلسرائيلية المهربة من جهة ويلبي تطلعات وتوقعات زبائننا من
جهة أخرى.
•تعظيم حقوق مساهمي الشركة.
•من خالل المسؤولية االجتماعية للشركة فإنها تعمل على خلق وظائف جديدة وتهتم بمؤازرة قطاع الشباب وتمكين
المرأة في المجتمع الفلسطيني وكذلك دعم التعاونيات وخصوصا الزراعية منها والمؤسسات الخيرية.

تقرير مدققي الحسابات

القضايا واإلجراءات القانونية:
تتبع الشركة سياسة ائتمانية متحفظة نسبيا ،وتحرص على انتقاء زبائن ذوي مسموعات ومالءة مالية جيدة للتعامل
معهم إضافة إلى المعرفة التراكمية من خالل التعامل طويل األجل مع الزبائن الرئيسيين للشركة ،وبالرغم من هذا
التحوط فان الشركة تتعامل مع مجموعة من مكاتب المحاماة في عدد من محافظات الوطن لمتابعة الذمم متعثرة
السداد قانونيا من خالل الجهاز القضائي الفلسطيني حيث أن جميع الذمم التي تعثرت على مدار السنوات الماضية
يتم متابعتها من خالل هؤالء المحامين ،كما أن الشركة تقوم بمتابعة بعض الموردين أو المتعهدين الذين أخلوا
بالتزاماتهم التعاقدية أمام القضاء  ،ومن ناحية أخرى هناك عدد محدود من القضايا المرفوعة من آخرين على الشركة
ولكنها ال تؤثر جوهريا على وضع الشركة .
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الوضع التنافسي:

•
•
•
•

•تراجعت كمية منتجات الدواجن اإلسرائيلية التي يتم إغراق السوق الفلسطيني بها خالل عام  2013مقارنة بالعامين
السابقين وذلك بسبب كميات العرض والطلب في السوق اإلسرائيلي.
•تعتمد إسرائيل منذ فترة طويلة إجراءات حمائية لقطاع الدواجن في إسرائيل  .بحيث يتم اعتماد معيقات فنية وجمركية
للحد من االستيراد من الخارج  ،وهذا ينطبق على السوق الفلسطيني.
•تعتمد الشركة على جودة منتجاتها في المحافظة على حصتها السوقية وتعزيزها .
•تتميز الشركة بخدمة ما بعد البيع التي تقدمها مجانا للمزارعين من خالل طاقم طبي متفرغ لهذه المهمة  ،وتعمل
دوما على تعزيز روابطها مع التجار والمزارعين.
•نجحت الشركة بتعزيز حصتها السوقية من األعالف بشكل ملموس خالل العام . 2013
•نجحت الشركة باعتماد مسلخ عزيزا كمورد معتمد للدجاج المبرد ألهم المطاعم والفنادق في الضفة الغربية  ،وكذلك
محالت بيع اللحوم ومحالت السوبر ماركت.

حول الشركة

•
•

مجلس اإلدارة

عند دراسة الوضع التنافسي لمنتجات الشركة والخطوات التي قامت بتنفيذها لرفع مستوى تنافسية منتجاتها يمكن
مالحظة ما يلي:

األداء التشغيلي والمالي

تطوير األعمال
األداء التشغيلي والمالي

تعمل الشركة بشكل دائم على تطوير أدائها بما يعزز من تنافسية الشركة وتميزها في خدمة المواطن الفلسطيني حيث
تسعى شركة دواجن فلسطين إلى مواكبة التطورات والمستجدات العالمية التي تتم على هذا القطاع لغرض تطوير
إعمالها وتحديد احتياجات زبائنها بشكل خاص والسوق الفلسطيني بشكل عام ،وتسعى الشركة بشكل متواصل إلى زيادة
جودة منتجاتها وإلى استقطاب زبائن جدد والدخول إلى أسواق جديدة من خالل جمع البيانات والمعلومات الالزمة عن هذه
األسواق واهم المنافسين حيث قامت الشركة باستحداث دائرة تسويق ومبيعات متخصصة لمنتجات عزيزا النباتية المبردة
والمجمدة وتحديث شبكة النقل المبرد  ،كما ان الشركة تعمل على تطوير أنظمة الشركة المالية و اإلدارية المحوسبة
من خالل نظام  ERPمتكامل وإطالق مواقع الشركة عبر االنترنت والحصول على الشهادات العالمية والمحلية في مجال
الجودة والتي كانت آخرها الحصول على شهادة الجودة الفلسطينية . PSI

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

تقرير مدققي الحسابات
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ثانيا :مزارع أمهات الدجاج الالحم:

تكاملية مراكز اإلنتاج والربحية:

مجلس اإلدارة

اعتمدت الشركة إستراتيجية التكاملية في اختيار وتأسيس مشاريعها اإلنتاجية بحيث أصبحت تمتلك وتدير حلقة
اإلنتاج كاملة ابتداء من مصنع األعالف ومزارع أمهات الدجاج الالحم مرورا بالمفرخة و مزارع الدجاج الالحم وانتهاء
بمسلخ عزيزا للدواجن ومنافذ بيع عزيزا في مختلف محافظات الوطن .
إن التكامل العمودي لمشاريع اإلنتاج في الشركة مثل عنصرا رئيسيا في نجاح استثماراتها من حيث ضبط التكاليف
وتعظيم الربحية وإدارة المخاطر  ،وتتمثل مراكز اإلنتاج والربحية في الشركة بما يلي.

اﻟﻔﻘﺎﺳﺔ

ﻣﺼﻨﻊ اﻋﻼف

حول الشركة

ﻣﺰارع اﻣﻬﺎت
اﻟﻼﺣﻢ

ﻣﺴﻠﺦ اﻟﺪواﺟﻦ
ﻣﺰارع اﻟﻼﺣﻢ

مزارع تربية

ﻣﻌﺎرض ﻋﺰﻳﺰا

حيث أن استراتيجية الشركة قامت أساسا على التكامل العمودي لإلنتاج من جهة وتقليل االعتماد على المنتجات
االسرائيلية من جهة أخرى ،قامت الشركة بإنشاء أكبر وأحدث مصنع اعالف في فلسطين بطاقة انتاجية تصل إلى 60
ألف طن سنويا ستتم مضاعفتها خالل النصف األول من العام  2014ويعمل المصنع وفق أحدث انظمة الرقابة وضمن
معايير الجودة  ISO9001على االنتاج ويستخدم مدخالت االنتاج النباتية كمصدر وحيد للبروتين في منتجاته ،ويقوم بإنتاج
كافة أنواع الخلطات العلفية كما تم انشاء صوامع للغالل بطاقة انتاجية تخزينية تصل الى  26ألف طن ومختبر لتحليل
األعالف ومدخالت األعالف المختلفة.

مساحة االراضي
مساحة البناء
الطاقة االنتاجية
الطاقة التخزينية للصوامع
المنتج

عدد المزارع
مساحة المباني
الطاقة االستيعابية

 90،000متر مربع
4

 24الف متر مربع
 200الف دجاجة سنويا

مزارع االنتاج
الموقع

محافظة جنين

محافظة اريحا

تاريخ االنشاء

2006- 1998

1999 - 2006

مساحة االراضي

 215دنم

عدد المزارع

4

مساحة المباني

 24الف متر مربع

 12الف متر مربع

 26الف طن

الطاقة االستيعابية

 140،000دجاجة

 56،000دجاجة سنويا

كافة خلطات عزيزا العلفية النباتية

الطاقةاالستيعابية

 19مليون بيضة تفريغ عزيزا

كفر صور  -طولكرم
1998

 10.129دنم
 6الف متر مربع
 60الف طن سنويا

تقرير مدققي الحسابات

تاريخ االنشاء
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تاريخ االنشاء

2005 - 1999

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

أوال :مصنع أعالف عزيزا :

الموقع

محافظة جنين

مساحة االراضي

الموقع

األداء التشغيلي والمالي

شركة دواجن فلسطين هي الشركة الفلسطينية
السباقة في تأسيس مزارع وفق احدث األنظمة
لتربية أمهات الدجاج الالحم وإنتاج بيض التفريخ في
فلسطين بطاقة إنتاجية تصل الى  28مليون بيضة
تفريخ سنويا ،وبذلك تكون مصدر اإلنتاج الرئيسي
لبيض التفريخ بحصة سوقية تعادل  %60من حاجة
الضفة الغربية من هذا المنتج ،وتعتمد الشركة النظام
المغلق لمرحلة التربية حتى عمر  22أسبوع والنظام
شبه المغلق لمرحلة اإلنتاج حتى عمر  65أسبوع .

 27دنم
2

 9مليون بيضة تفريغ عزيزا
شركة دواجن فلسطين التقرير السـنوي
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محافظة طولكرم

الموقع
تاريخ االنشاء

1999

مساحة االراضي

 11دنم

الطاقة االستيعابية السنوية
الطاقة االنتاجية السنوية

مجلس اإلدارة

تمتلك الشركة واحدة من احدث الفقاسات في فلسطين وتستخدم احدث
التقنيات في الرقابة على ظروف التفريخ وتطبق الشركة أشد اجراءات األمن
الحيوي بحيث يتمتع إنتاجها من الصوص الالحم عمر يوم واحد بأفضل
المواصفات الصحية ،والستيعاب انتاجها المتزايد من بيض التفريخ فقد تمت
زيادة الطاقة االنتاجية مرتين خالل السنوات الماضية كان آخرها في العام . 2011

قامت الشركة بإنشاء مسلخ عزيزا للدواجن وفق
أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال بطاقة
إنتاجية ابتدائية  3000طير  /ساعة قابل للزيادة الى
 6000طير بالساعة ويشمل مسلخ الدواجن بأقسامه
المختلفة (قسم الذبح والنتف ،قسم نزع االحشاء،
قسم التجفيف ،قسم الفرز والتوزين ،قسم التقطيع
والتغليف ،قسم التبريد) والتزاما من الشركة بأن تكون
جميع مشاريعها صديقة للبيئة فإن هذا المشروع
يحتوي على مصنع متطور لمعالجة المخلفات وكذلك
محطة لتنقية المياه .

حول الشركة

ثالثا :فقاسة عزيزا :

خامسا:مسلخ دواجن عزيزا:

 22مليون بيضة تفريخ
 16.5مليون صوص الحم عزيزا
 26الف طن

الطاقة التخزينية للصوامع

رابعا:مزارع الدجاج الالحم:
األداء التشغيلي والمالي

استكماال لحلقة اإلنتاج في الشركة وبالتزامن مع تأسيس وتشغيل مسلخ عزيزا للدواجن قامت الشركة بإنشاء عدد من
مزارع الدجاج الالحم وفق أحدث أنظمة التربية « النظام المغلق :المزود بأفضل أنظمة التحكم والرقابة  ،وتقع هذه المزارع
في محافظتي طولكرم واريحا  ،وتقوم بتزويج مسلخ عزيزا بجزء من حاجته من الدجاج الحي  ،ولمقابلة حاجة مسلخ عزيزا
المتزايدة من الدجاج الحي ستقوم الشركة خالل العامين القادمين بإنشاء مزارع جديدة للدجاج الالحم .

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

ويمتاز هذا المشروع بما يلي:

حاصل على شهادة  HACCPو  22000ISO - 2005وشهادة PSI
مختبر متخصص في أمراض الدواجن.
مشروع صديق للبيئة.
شبكة توزيع متكاملة وبسيارات مبردة.

تقرير مدققي الحسابات

رقابة صحية وبيطرية قبل وأثناء العمليات اإلنتاجية ،والتخزين بمراحله المختلفة.
أنظمة تحكم عالية في العمليات اإلنتاجية.
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محافظة اريحا

الموقع

محافظة طولكرم

تاريخ اإلنشاء

2011

2011

مساحة األراضي

 92دنم

 74دنم

عدد المزارع

3

مساحة المباني

 21الف متر مربع

 15.5الف متر مربع

الطاقة اإلنتاجية

 390الفطير/دورة

 225الف طير/دورة

جميع العمليات اإلنتاجية تتم بشكل آلي ما عدا الذبح الذي يكون يدويا وفقا للشريعة االسالمية.
جميع معدات خط االنتاج موردة من شركة مين الهولندية المتخصصة في مجال المسالخ.

2
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خط إنتاج منتجات عزيزا المبردة والمجمدة

مساحة األراضي

16دنم

مساحة البناء

 4الف م2

الطاقةاإلنتاجية

 3000طير  /ساعة قابل للتوسعة للتوسعة إلى  6000طير  /ساعة

عدد الموظفين

 81موظف

المنتج

دجاج عزيزا المبرد و المجمد

الطاقة االستيعابية

 15طن  /يوم

المنتج

زيت ومسحوق اللحم كمدخالت لالعالف

مجلس اإلدارة

تاريخ اإلنشاء

2010

جنين

حول الشركة

الموقع

محافظة طولكرم  -عنبتا

طولكرم
قلقيلية

وحدة معالجة المياه

نابلس

الطاقة اإلنتاجية

 100كوب  /ساعة

المنتج

مياه صالحة للزراعة و الري

رام اهلل
اريحا

بيت لحم

األداء التشغيلي والمالي

قيد التطوير

قيد التطوير

الخليل
قيد التطوير

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

سادسا :معارض عزيزا للدجاج المبرد:

16

تقرير مدققي الحسابات

أقامت الشركة معارض عزيزا في محافظات رام اهلل ونابلس
وطولكرم وجنين وقلقيلية لبيع منتجات عزيزا من الدجاج
المبرد والمجمد في إطار جهودها لتعزيز عالمتها التجارية
«عزيزا» وإيصال منتجاتها إلى المستهلك الفلسطيني في
كل أماكن تواجده وتسهيال لخدمة زبائن الشركة قامت
الشركة بتدشين خط الهاتف المجاني  1800900200التصال
المستهلكين بمعارض الشركة  ،وتعكف الشركة على دراسة
استكمال هذه السلسلة لتغطي مدن اريحا و بيت لحم
والخليل في المستقبل القريب.

شركة دواجن فلسطين التقرير السـنوي
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مشاريع الشركة المستقبلية للعام :2014

10.9

استكملت شركة دواجن فلسطين كافة الدراسات والمخططات الهندسية واستدراج عروض األسعار وتوقيع اتفاقيات
لزيادة الطاقة اإلنتاجية للمصنع من  12طن /ساعة الى  30طن /ساعة من خالل توريد خط تحبيب ونظام جرش إضافة
الى تطوير جودة منتجاتها من خالل تركيب خط رش الزيوت في مصنع األعالف.

مليون دينار

إجمالي اإليرادات

ارتفعت ايرادات مصنع األعالف خالل عام  2013بنسبة
 %55.1لتصل الى  10.9مليون دينار مقارنة بـ 7.0
مليون دينار في عام  2012وذلك نتيجة الرتفاع حجم
االنتاج خالل العام والذي يعود الرتفاع الطلب على
أعالف عزيزا.

مجلس اإلدارة

توسعة مصنع األعالف:

مصنع األعالف

وسيتم االنتهاء من أعمال التوسعة خالل النصف األول من العام .2014

ضمن خطة الشركة لتأمين حاجة مسلخ عزيزا المتزايدة من الدجاج ستقوم الشركة بإنشاء مزارع جديدة للدجاج
الالحم بأحدث المواصفات وسيتم انجاز المزرعة األولى بطاقة إنتاجية  150ألف طير لكل دورة خالل النصف الثاني من
العام .2014

2.8

مليون دينار

إجمالي اإليرادات

حول الشركة

إنشاء مزرعة جديدة للدجاج الالحم:

بيض التفريخ

حققت الشركة نموًا في مبيعات بيض التفريخ من
سالالت األمهات بنسبة  %60.5لتصل خالل عام 2013
الى  2.8مليون دينار مقارنة بـ  1.7مليون دينار خالل عام
 2012وقد نتج هذا االرتفاع عن ارتفاع االنتاجية بنسبة
 %13باالضافة لتحسن األسعار خالل العام.

األداء المالي للشركة للعام 2013

5.3

مليون دينار

إجمالي اإليرادات

األداء التشغيلي والمالي

حققت شركة دواجن فلسطين خالل عام  2013مؤشرات أداء قوية اثبتت متانة عملياتها التشغيلية كما عملت على تدعيم
وضعها المالي وشكلت دافعًا قوية للسير قدمًا في خطتها التطويرية للعام القادم ،كما ساهمت هذه النتائج في تعزيز ثقة
المساهمين بمدى نجاعة االستراتيجية التي تبنتها الشركة والقائمة على تحقيق التكامل بين خطوط االنتاج المختلفة في
الشركة والتوسع المدروس من خالل استهداف اسواق جديدة مع الحفاظ على مستوى متميز من جودة المنتج.

صوص عمر يوم

بلغت ايرادات الشركة من مبيعات الصوص ما مجموعه
 5.3مليون دينار خالل عام  2013مرتفعة بنسبة %72.5

عما كانت عليه خالل عام  2012حيث بلغت في حينها
 3.1مليون دينار ،وقد ساهم كل من ارتفاع اإلنتاجية
وتحسن األسعار في هذا االرتفاع.

اإليرادات التشغيلية:

الدجاج ال ّ
الحم الحي

2.3

مليون دينار

إجمالي اإليرادات

صافي اإليرادات التشغيلية (مليون دينار)

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

ارتفع صافي إيرادات الشركة التشغيلية خالل عام 2013
بنسبة  %38.8ليصل الى  26.17مليون دينار أردني مقارنة
بـ  18.86مليون دينار في عام  ،2012ويفسر هذا االرتفاع
ما تميز به عام  2013من استقرار لسوق الدواجن والناتج
عن انخفاض عمليات إغراق السوق المحلي من فائض

السوق اإلسرائيلي ،وساهم في ذلك ايضًا استراتيجية
الشركة التي هدفت خالل الفترة الماضية الى تحقيق
التكامل بين خطوط اإلنتاج لتقليل المخاطر التي
تتعرض لها الشركة والناتجة عن تذبذب عوامل السوق.

بلغ إجمالي مبيعات الشركة من الدجاج الالحم خالل
عام  2013ما مجموعه  2.3مليون دينار أردني مقارنة بـ
 4.0مليون دينار خالل عام  ،2012وهذا االنخفاض ناتج
عن ارتفاع مبيعات الدجاج من خالل المسلخ (دجاج
مذبوح) وهو ما يأتي على حساب مبيعات الدجاج الحي.

تقرير مدققي الحسابات

17.84

26.17

18.67

مليون دينار
نمو%38.8 :

18.86
26.17
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منتجات المسلخ

6.7
مليون دينار

إجمالي اإليرادات

حققت الشركة نموًا في مبيعات منتجات مسلخ
الدواجن بنسبة  %68.8خالل عام  2013لتصل الى 6.7
مليون دينار أردني مقارنة بـ  4.0مليون دينار خالل عام
 ،2012ويعود ذلك للجهود التي بذلتها الشركة لتسويق
منتجاتها لشريحة اكبر من الزبائن وبجودة عالية.

شركة دواجن فلسطين التقرير السـنوي
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بلغ الدخل التشغيلي للشركة خالل عام  2013ما مجموعه  5.58مليون دينار أردني ،مرتفعًا عن العام  2012بما نسبته %148.2

حققت الشركة خالل عام  2013صافي ربح بعد الضريبة
بلغ  3.36مليون دينار اردني وبنسبة نمو بلغت %391.6
عن ارباح الشركة في عام  2012حيث بلغت في حينها
 0.68مليون دينار.

حيث بلغ في حينها  2.25مليون دينار.
وبالنظر الى هامش مجمل الدخل فقد بلغ في عام  2013ما نسبته  %21.33مرتفعًا عما كان عليه في عام  2012حيث بلغ في
حينها  ،%11.93ويعود هذا االرتفاع الى التحسن في اسعار المنتجات خالل عام  2013باإلضافة الى ارتفاع اإلنتاجية وكفاءة ادارة
تكاليفاإلنتاج.
مجمل دخل الشركة (مليون دينار)
5.84

وارتفع نصيب السهم من األرباح ليصل الى  0.25دينار/
سهم في حين بلغ  0.05دينار /سهم خالل عام 2012

مجلس اإلدارة

مجمل دخل الشركة:

صافي الدخل ونصيب السهم من األرباح:

وقد ارتفع هامش صافي الدخل خالل العام ليصل الى
 %12.8مقارنة بـ  %3.6خالل عام .2012
صافي الدخل بعد الضريبة (مليون دينار)

1.73

مليون دينار
نمو%148.2 :

3.36

2.25

)(0.30

مليون دينار
نمو%391.6 :

5.85

حول الشركة

5.58

4.44

0.68
3.36

بلغ الدخل التشغيلي لشركة دواجن فلسطين خالل عام
 2013ما مجموعه  3.63مليون دينار اردني في حين بلغ خالل
السنة المالية الماضية  0.87دينار أردني محققًا ارتفاع
نسبته .%315.6

وفي العام  2013بلغ هامش الدخل التشغيلي ما نسبته
 %13.9في حين أنه وخالل عام  2012بلغت هذه النسبة
 ،%4.6ويعود هذه االرتفاع الى ارتفاع االنتاجية واألسعار
خالل العام .2013

الدخل التشغيلي (مليون دينار)

3.63

0.54

مليون دينار
نمو%315.6 :

المركز المالي للشركة :
نمت أصول شركة دواجن فلسطين خالل عام 2013

بنسبة  %8.1لتصل الى  34.42مليون دينار أردني بعد أن
كانت  31.84مليون دينار في نهاية عام  ،2012ويعود هذا
االرتفاع الى استثمارات الشركة في أصول جديدة خالل
العام من جهة ،ومن جهة أخرى يعود الى انخفاض سعر
الدينار مقابل الشيقل في نهاية عام  2013عما كان عليه
في عام  2012مما ساهم في رفع قيمة أصول الشركة
والتي يتم مسكها محاسبيا بعملة الشيقل .وانخفضت
التزامات الشركة خالل عام  2014بنسبة  %18.3لتصل
الى  10.14مليون دينار مقارنة بـ  12.41مليون دينار في

ونتيجة األرباح التي حققتها الشركة خالل عام 2013
فقد ارتفعت حقوق مساهمي الشركة بنسبة %24.9

لتصل الى  24.28مليون دينار مقارنة بـ  19.43مليون
دينار في نهاية عام  ،2012وقد ساهم في هذا االرتفاع
كذلك فروقات ترجمة العمالت االجنبية في نهاية العام
والناتجة عن انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الشيقل.

0.87

الموجودات  ،االلتزامات وحقوق المساهمين

31.8

31.3

31.1

24.3

19.4

18.3

20.7

10.1

12.4

13.0

مجموع اإللتزامات

9.4

القيمة الدفترية
لحقوق المساهمين

تقرير مدققي الحسابات
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مليون دينار

مجموع الموجودات

34.4

3.63

20

نهاية عام  ،2012حيث قامت الشركة بتسديد قروض
وتسهيالت إئتمانية خالل العام بقيمة  2.27مليون دينار.

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

4.49

األداء التشغيلي والمالي

الدخل التشغيلي:

حقوق المساهمين

شركة دواجن فلسطين التقرير السـنوي
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مؤشرات ربحية الشركة:

سيولة الشركة:

20.1%
21.5%

تطور مؤشرات ربحية الشركة (نسبة مئوية)

نسبة السيولة

النفقات الرأسمالية:
انتاج مترابطة تجعل الشركة اقل اعتماد على الموردين
الخارجيين حتى اصبحت اآلن الشركة في معظم
عملياتها تنتج مدخالت االنتاج الرئيسية في مراكزها وهو
الذي من شأنه رفع هامش الربح الى الحد األعلى الممكن
والذي يعمل على تعظيم حقوق مساهمي الشركة
وجميع األطراف ذات العالقة.

النفقات الرأسمالية (مليون دينار)

52.9%

8.4%

0.6

0.9

4.7%

0.4

0.2

خالل عام  2013بلغت
النفقات الرأسمالية الى دخل
الشركة قبل الفوائد والضرائب
واالستهالكات واالطفاءات
 EBITDAما نسبته %8.4

31.1%

14.7%

20.8%

37.7%

23.0%

وخالل السنوات االخيرة تبنت الشركة استراتيجية
التكامل بين خطوط االنتاج والتي تتيح انشاء سلسلة
16.9%

24.7%

25.2%

43.1%

تستثمر شركة دواجن فلسطين في تطوير خطوط
انتاجها الحالية ورفع قدرتها وكفاءتها التشغيلية ،كما
تستثمر في خطوط انتاج جديدة بناء على حاجة السوق
وبعد استنفاذ الدراسات التي تضمن جدوى اي مشروع
جديد تخطط الشركة للدخول فيه.

النفقات الرأسمالية
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نسبة السيولة السريعة

تقرير مدققي الحسابات

الديون إلى األصول

الديون إلى حقوق المساهمين

0.6%

هيكل رأس المال (نسبة مئوية)

0.7%

نهاية عام  ،2012كما انخفضت كذلك نسبة الديون الى
األصول في نهاية عام  2013لتبلغ  %14.7بعد أن كانت
 %23.0في نهاية العام .2012

قيمة التدفقات
النقدية من التشغيل

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

وتعمل الشركة من خالل دراسة تدفقاتها النقدية
المتوقعة بشكل دوري على اختيار درجة الرفع المالي
الكفؤة التي تعظم قيمة الشركة (تخفض المتوسط
المرجح لتكلفة رأس المال) والتي تضمن في نفس الوقت

خفضت الشركة خالل العام نسبة الديون الى حقوق
المساهمين لتصل الى  %20.8مقارنة بـ  %37.7في

1.0%

تراعي شركة دواجن فلسطين في تمويل أصولها وعملياتها
التشغيلية الحفاظ هيكل تمويلي يضمن للشركة حدًا
معقوالً لتكلفة رأس المال وبالتالي تحقيق الجدوى المرجوة
من تشغيل أصولها.

قدرة الشركة على سداد أقساط القروض والفوائد وفق
الجداول الزمنية المحددة.

0.6%

هيكل رأس المال:

األداء التشغيلي والمالي

مليون دينار

1.6%

4.91

1.0%

العائد على األصول

1.4%

سيولة الشركة (نسبة مئوية)

مرة مقارنة بـ  1.0مرة في العام  ،2012كما ارتفعت نسبة
السيولة السريعة لتبلغ  1.0مرة مقابل  0.6مرة في العام
.2012

1.2%

-1.3%
-1.6%
-1.1%

3.1%
3.5%
2.1%

12.4%
13.8%
9.8%

14.7%

جيدة مع معظم البنوك المحلية تمكنها من الحصول
على تسهيالت ائتمانية بأكبر سرعة ممكنة وبأسعار
فائدة منافسة وذلك لمواجهة اي التزامات طارئة.

وارتفعت نسبة السيولة خالل عام  2013لتصل الى 1.6

حول الشركة

العائد على اإلستثمار

العائد على حقوق المساهمين

وتحتفظ الشركة بمعدالت سيولة تمكنها من الوفاء
بالتزاماتها قصيرة األجل تجاه مورديها ودائنيها ،حيث
تمتلك الشركة سياسة منح ائتمان مدروسة تجاه
زبائنها تتناسب مع طبيعة عمل الشركة وحسب
تصنيفات الزبائن المختلفة ،كما تمتلك الشركة عالقات

وخالل العام  2013حققت الشركة نموًا واضحًا في
تدفقاتها النقدية من االنشطة التشغيلية حيث بلغت
خالل العام  4.91مليون دينار أردني مقارنة بـ  1.38مليون
دينار خالل عام .2012

مجلس اإلدارة

خالل عام  2013ارتفعت جميع مؤشرات الربحية لشركة
دواجن فلسطين مدفوعة بالنتائج االيجابية التي
حققتها الشركة خالل العام ،فقد بلغت نسبة العائد
على األصول  %9.8مقارنة بـ  %2.1في عام .2012

وارتفع كذلك العائد على حقوق مساهمي الشركة الى
 %13.8مقابل  %3.5في العام الماضي ،وكذلك ارتفع
العائد على االستثمار ليصل  %12.4مقارنة بـ %3.1
في العام .2012

تمتلك شركة دواجن فلسطين سياسة كفؤة إلدارة رأس
مالها العامل وهو ما يضمن لها االحتفاظ وبشكل دائم
بتدفقات نقدية كافية لدعم عملياتها التشغيلية ،كما
يضمن االستخدام األمثل لموارد الشركة.

وبالنظر الى كفاءة الشركة في ادارة رأس مالها العامل
نجد أن معدل دوران الذمم المدينة خالل عام  2013بلغ 5.7
مرة مقابل  4.9مرة في العام  ،2012كما بلغ معدل دوران
المخزون  10.7مرة مقارنة بـ  11.4مرة في العام .2012

% CAPEX/EBITDA
شركة دواجن فلسطين التقرير السـنوي
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إدارة المخاطر:
المخاطرة

وصف المخاطرة

التغلب على المخاطر

وصف المخاطرة

المخاطر المالية

مخاطر المنافسة والحفاظ

تعمل شركة دواجن فلسطين في بيئة

تتغلب الشركة على هذه المخاطر من

على قاعدة الزبائن

شديدة التنافسية تواجه خطر اإلغراق من قبل

خالل الحفاظ على عالقات قوية مع زبائنها

عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة

المنتجين اإلسرائيليين.

الرئيسيين ،وهم زبائن تنتقيهم الشركة بحذر

األجل تجاه دائنيها ومورديها.

مخاطر السيولة

المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة

تواجه الشركة مخاطر السيولة التي تتعرض
لها من خالل االحتفاظ بمعدالت نقد تالئم
التزاماتها قصيرة االجل ،ومن أجل ذلك فان

خالل عدد محدود من الزبائن ومن خالل عقود

التغلب على مخاطر هذه الصناعة.

المتوقعة بشكل دوري على المدى القصير

قصيرة األجل.

وتعمل الشركة بشكل مستمر على توسعة

لتجنب عجزها عن الوفاء بالتزاماتها.

قاعدة زبائنها وذلك من خالل توفير منتجات

وتحتفظ الشركة بعالقات جيدة مع البنوك

جديدة بجودة عالية ،والحفاظ على جودة

تمكنها من الحصول على تسهيالت ائتمانية

منتجاتها الحالية.

في الوقت الذي تحتاج اليه دون عوائق.

مخاطر التذبذب في أسعار

يتميز سوق الدواجن في فلسطين بتذبذب

تعمل الشركة على استغالل فترات

المواد الخام

اسعار المنتجات بشكل كبير خالل العام ووجود

انخفاض أسعار المواد الخام (وبخاصة

عدد كبير من المنافسين وبالتالي عدم القدرة

الحبوب) وذلك لشراء كميات كبيرة وذلك

على التحكم باألسعار ،مما يهدد هامش ربح

تجنبًا النخفاض الربحية الذي ينتج عن

الشركة في حال ارتفاع أسعار المواد الخام في

ارتفاع اسعار المواد الخام.

األسواق العالمية.

كما عملت الشركة خالل الفترة الماضية على

الممنوحة لزبائنها وتصنيفهم حسب

تمييز جودة منتجاتها مما يجعل المستهلك

المخاطر المتوقعة لكل زبون وفقًا لتاريخ

على دفع سعر اعلى قليال للحصول على
ً
منتجات عزيزا وهو الشركة مجاال للتحرك في

تعاملهم مع الشركة وسمعتهم في

تواجه الشركة مخاطر احتمالية التعرض

تمتلك الشركة بوليصة تأمين على جميع

ألي حدث قد يسبب تلفًا في جزء من أصولها

أصولها والمنتشرة في مناطق متفرقة من

مما قد يتسبب في تعطل جزء من طاقتها

الضفة الغربية مما يقلل من المخاطر التي

االنتاجية وبالتالي تأثر ربحية الشركة.

قد تتعرض لها في حال تلف اي من هذه

زبائنها وبالتالي عدم قدرتهم على سداد

أسس منح االئتمان للزبائن وذلك حسب

التزاماتهم تجاه الشركة.

مراكز االنتاج المختلفة في الشركات،
وتقوم الشركة بمتابعة هذه السياسة
بشكل دوري كما تقوم بدراسة السقوف

السوق.
مخاطر أسعار الفائدة

إن تذبذب اسعار الفائدة في السوق يجعل

تمتلك الشركة قدرة تفاوضية جيدة مع

الشركة عرضة لتذبذب نتائجها المالية نتيجة

البنوك فيما يخص اسعار الفائدة والتي

الرتفاع أو انخفاض تكاليف التمويل التي

تكتسبها من سمعتها الجيدة والتزامها

تتكبدها خالل الفترة المالية.

بالسداد وفق الجداول الزمنية المحددة.
وتحاول الشركة التقليل من آثار ارتفاع اسعار

االصول نتيجة لحادث قد تتعرض له كالحريق

الفائدة من خالل ووضع سقوف ألسعار فوائد

مخاطر القوانين والتشريعات

قد تتغير القوانين والتشريعات التي تنظم
صناعة الدواجن في فلسطين او تلك الخاصة

تشريعات جديدة يتم فرضها وتلتزم بها بشكل

بالضرائب وهو ما يجعل الشركة معرضة لتأثر

تام ،إال أنها تسعى دائما لشرح وجهة نظرها

نتائجها المالية بشكل سلبي.

للمشرع لما لقطاع الزراعة بشكل عام وقطاع
الدواجن بشكل خاص من أهمية وحساسية في
األراضي الفلسطينية.

مخاطر التكنولوجيا

يرتبط نجاح الشركة واستمراريتها بالحفاظ

تمتلك الشركة خطوط إنتاج حديثة تم

اإلنتاج المتوفرة ،والحفاظ على هذه
التكنولوجيا وصيانتها بشكل دوري.

متواصل في تطوير خطوط انتاجها كما أنها
تمتلك كادر من المهندسين والفنيين ذوي
الكفاءة والخبرة الطويلة.
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االقتراض.
مخاطر تذبذب اسعار الصرف

تذبذب اسعار صرف العمالت األجنبية مقابل

عملت الشركة خالل الفترة الماضية على

الشيقل خالل العام يجعل الشركة عرضة لتأثر

الحد من أثر هذه المخاطر من خالل الدخول

حجم التزاماتها تجاه مورديها ودائنيها مما

في عقود آجلة لتبديل العملة وذلك وفق

ينعكس على قائمة الدخل بالربح أو الخسارة

الجداول الزمنية التي تكون الشركة ملتزمة

في نهاية الفترة المالية.

فيها بالسداد لدائنيها ومورديها.

تقرير مدققي الحسابات

على خطوط إنتاجها مزودة بأحدث تكنولوجيا

توريدها من أشهر المصنعين العالميين،
كما تعمل الشركة على االستثمار بشكل

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

على سبيل المثال.
تتفاعل الشركة بشكل ايجابي مع أي قوانين أو

األداء التشغيلي والمالي

تحديد سعر البيع.

مخاطر اإلئتمان

قد تتعرض الشركة لمخاطر ناتجة عن تعثر

تمتلك سياسة بيع وتحصيل واضحة تضع

حول الشركة

بحيث يتميزون بمالءة مالية جيدة تمكنهم من

الشركة تعمل على دراسة تدفقاتها النقدية

كما أن الشركة تبيع معظم منتجاتها من

مخاطر تلف أصول الشركة

مجلس اإلدارة

المخاطر التشغيلية

المخاطرة

التغلب على المخاطر

اإلختالف بين البيانات المالية المدققة النهائية والبيانات الختامية األولية:
ال يوجد إختالف بين البيانات المالية المدققة النهائية والبيانات الختامية األولية.

شركة دواجن فلسطين التقرير السـنوي
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الحوكمة والمسؤولية اإلجتماعية

انطالقا من إيمان الشركة الراسخ بأهمية الحوكمة
والشفافية فإنها تعمل على تطبيق مبادئ مدونة
حوكمة الشركات لضمان اتخاذ القرارات السليمة
والموجهة نحو تحقيق أهداف الشركة وتطوير أدائها
وضمان عالقة شفافة بين إدارة الشركة من ناحية،
وحملة األسهم وأصحاب المصالح أو األطراف المرتبطة
بالشركة (حملة السندات ،العمال ،الموردين ،الدائنين،
المستهلكين)من ناحية أخرى وذلك من خالل :

يقوم مجلس اإلدارة سنويا بتخصيص مبلغ للمسؤولية
المجتمعية وذلك من خالل مناقشته وإقراره للموازنة
التقديرية للشركة ويتم الصرف من هذا المخصص بقرار
من اإلدارة التنفيذية للشركة بما ينسجم مع التوجهات
االستراتيجية للشركة بهذا الخصوص خالل العام 2013
قامت الشركة بصرف ما مجموعه  35ألف دوالر تقريبا
على المسؤولية االجتماعية موزعة كما يلي -:

•

•وجود هيكل تنظيمي واضح يرسم بشكل دقيق
خطوط الصالحيات والمسؤوليات لدوائر الشركة
المختلفة ووجود وصف وظيفي واضح لكافة
الوظائف المسكنة على هذا الهيكل التنظيمي .

•

•حرص الشركة على االلتزام بأعلى معايير اإلفصاح
والشفافية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات
الرقابية ذات العالقة وفي مقدمتها هيئة سوق رأس
المال التي لن تتبلغ منها الشركة عن أية مخالفة
أو تجاوز لتعليماتها ذات العالقة خالل العام .2013

•

•التبرع لمساعدة الالجئين الفلسطينيين في
سوريا  1500دوالر .

•

•رعاية مهرجان التين بلدة تل بقيمة  5000دوالر .

•

•تبرعات لمؤسسات وطنية متعددة تعمل في خدمة
المواطنين وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بقيمة
 4100دوالر .

األداء التشغيلي والمالي

•

•التدقيق الداخلي على جميع أنظمة الشركة
ضمن أعلى معايير المهنية من قبل دائرة التدقيق
الداخلي /شركة باديكو القابضة ودائرة التدقيق
الداخلي لمجموعة الصناعية وضمن إشراف
ومتابعة مجلس إدارة الشركة ولجنة التدقيق
الداخلي المنبثقة عن مجلس إدارة باديكو القابضة
وباديكو الصناعية.

•

•التبرع لمدارس ومؤسسات تعليمية ( نقدي وعيني)
بقيمة  3800دوالر .

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

•

•التخطيط واإلعداد الجيد الجتماعات الهيئة
العامة السنوية وبذل كافة الجهود لتزويد
المساهمين بجميع البيانات والمعلومات
المطلوبة للمشاركة الفاعلة في االجتماعات .

•

•التبرع بنشاط ترفيهي ألطفال قرية ( )SOS
بقيمة  2000دوالر .

تقرير مدققي الحسابات
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•

•الشفافية والمهنية العالية في إعداد التقارير
اإلدارية والمالية الدورية والسنوية ضمن المعايير
الدولية.

•

•المسـاهمة في تكيـة نابلس إلفطـار الصائم
 5000دوالر .

حول الشركة

•

للصالحيات
الواضح
والفصل
•التحديد
والمسؤوليات لكل من الهيئة العامة للمساهمين
ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

•

•التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية بقيمة
 3600دوالر .

مجلس اإلدارة

مقدمة

المسؤولية االجتماعية

شركة دواجن فلسطين التقرير السـنوي
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نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة:

عقد مجلس اإلدارة (  )6اجتماعات خالل العام  2013وهي حسب ما هو موضح أدناه:

السيد /نضال منير رضا سختيان
رئيس مجلس اإلدارة
رجل أعمال بارز ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سختيان العالمية وعضو مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة
فلسطين للتنمية واالستثمار (باديكو) وعضو مؤسس شركة االتصاالت الفلسطينية.

السيد /أمجد يوسف محمود حسون
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد /عبد الحكيم حسن قاسم الفقهاء
عضو مجلس إدارة
عمل كمدير مالي لمجموعة شركات سختيان  ،فلسطين .وهو مدير عام شركة فلسطين لالستثمار الصناعي وعضو
مجلس إدارة في العديد من الشركات التابعة والحليفة لشركة فلسطين لالستثمار الصناعيو عضو جمعية رجال األعمال
الفلسطينية.

تاريخ االنعقاد

األول

2013/3/4

الثاني

2013/4/16

الثالث

2013/ 7 /7

الرابع

2013/9/11

الخامس

2013/11/12

السادس

2013/11/12

حول الشركة

رئيس اإلدارة المالية لشركة فلسطين للتنمية واالستثمار ،باديكو و يمثل شركة باديكو في مجالس إدارات العديد من الشركات
التابعة والحليفة لباديكو.

االجتماع

مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

اجتماعات مجلس اإلدارة:

أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة:
الكشف أدناه يبن سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لجلسات المجلس خالل العام  2013وبدل أتعاب ومصاريف كل
منهم:

الدكتور /جمال محمد سليم ابو عمر
عضو مجلس إدارة

السيد /أمجد يوسف محمود حسون

350

350

0

0

0

السيد /حمد جمال اسعد المصري

350

350

350

350

الدكتور /جمال محمد سليم أبو عمر

350

350

350

350

350

السيد /رامي محمد حسين برهوش

-

-

-

-

-

-

السيد /زهدي فتحي زهدي الخواجا

350

350

350

350

350

350

2100

السيد /مازن عزت محمد غنام

350

350

350

350

350

350

2100

الدكتور /جميل محمد جميل أحمد

350

350

350

350

350

350

2100

-

350

-

350

-

-

700

محاضر في جامعة النجاح الوطنية وقد شغل منصب رئيس قسم اإلنتاج الحيواني في جامعة النجاح وهو عضو في نقابة
المهندسين الزراعيين.

السيد /مازن عزت محمد غنام
عضو مجلس إدارة
مدير المركز الوطني للتنمية المستدامة و خبير في التخطيط االستراتيجي ،والمشاريع التنموية واالقتصادية وعمل
مستشارًا للعديد من المؤسسات الدولية واإلقليمية والمحلية.

السيد /زهدي فتحي زهدي الخواجا
عضو مجلس إدارة
مدير المزارع في شركة دواجن فلسطين سابقا ومدير المزارع والمدير الفني في الشركة الدولية للدواجن (تمام).

السيدة /سحاب مصطفى ديب شاهين
عضو مجلس إدارة

السيد/عبد الحكيم حسن قاسم الفقهاء

السيدة  /سحاب مصطفى ديب شاهين

•

350

350

350

350

2100

0

0

0

0

350

350

2100

350

2100

ال يوجد

األداء التشغيلي والمالي

عضو في نقابة األطباء البيطرين و يعمل في  UNDPولديه خبرة كبيرة في مجال صناعة الدواجن.

السيد /نضال منير رضا سختيان

350

350

350

350

350

350

2100

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

الدكتور /جميل محمد جميل احمد
عضو مجلس إدارة

اإلسم

جلسة 1

جلسة 2

جلسة 3

جلسة 4

جلسة 5

جلسة 6

المجموع

•تم صرف مبلغ  900دينار للسيد زهدي الخواجا خالل العام  2013وذلك مصاريف سفر من والى األردن وذلك بمعدل 150

دينار عن كل جلسة.

السيد /حمد جمال اسعد المصري
عضو مجلس إدارة

•

•ال يتقاضى المدير العام المنتدب أية أتعاب مقابل حضور جلسات مجلس اإلدارة.

تقرير مدققي الحسابات

نائب رئيس مجلس اإلدارة لجمعية اإلغاثة الزراعية وعضو المجلس األعلى لألمومة والطفولة وعضو مجلس اإلدارة لالتحاد
المرأة الفلسطينية وناشطة في المجال السياسي واالجتماعي.

•

•تم صرف بدل حضور اجتماعات اللجنة الفنية للمشاريع لكل من أعضاء مجلس اإلدارة د.جميل أحمد  ،د.جمال أبو عمر،
المهندس مازن غنام وذلك بقيمة  750دينار لكل منهم وبمعدل  150دينار للجلسة الواحدة .

مدير عام شركة سختيان إخوان ونائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة بيت جاال لصناعة األدوية وعضو مجلس إدارة في العديد من
الشركات المساهمة.

السيد /رامي محمد حسين برهوش
عضو مجلس إدارة
رجل أعمال وعضو هيئة مديرين للشركة الدولية للدواجن وعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات المساهمة.
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ملكية اعضاء مجلس االدارة واقاربهم لالسهم الشركة كما في :2013 /12 /31
عدد
االسهم
المملوكة
له أو من
الدرجة
االولى*

اسم عضو مجلس اإلدارة

ممثال عن

1

السيد نضال منير رضا سختيان

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي فلسطيني

4،032

2

السيد عبد الحكيم حسن قاسم فقها

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي فلسطيني

0

3

السيد زهدي فتحي زهدي الخواجا

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي فلسطيني

4

السيد مازن عزت غنام

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي فلسطيني

5

السيد جميل محمد جميل حارة

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي فلسطيني

0

6

السيد د .جمال محمد سليم ابو عمر

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي فلسطيني

0

7

السيد امجد يوسف محمود حسون

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي فلسطيني

8

السيد رامي محمد حسين برهوش

ممثال عن نفسه

9

السيدة سحاب عسلي ديب شاهين

8

 -8م.محمد غزال
مدير الفقاسة
 -9م.محمد حطاب
مدير مصنع االعالف
 -10د.عزام يحيى
ق.أ .مدير مسلخ عزيزا

0

94،080

0

شركة الريف لالستثمار والتسويق الزراعي فلسطيني

80،640

0

 10السيد حمد جمال اسعد المصري

شركة بيت جاال لصناعة األدوية

فلسطيني

22،400

0

 11شركة سختيان إخوان

شركة سختيانإخوان

فلسطيني

22،400

0

11،784،775

4،032

األداء التشغيلي والمالي

1،269،100

المجموع

7

0

0

اردني

9
10

حول الشركة

10،296،155

6

 -7م.عثمان شحادة
مدير مزارع الالحم

مجلس اإلدارة

الجنسية

عدد
االسهم
التمثيل

 -6السيد عزمي خلف
مدير دائرة كبار العمالء

 -11السيد لؤي عبد الحفيظ
مدير المشتريات

* ويقصد بها الزوجة واألبناء القصر.

 -12م.سليمان جمعة
مدير الصيانة

اإلدارة التنفيذية

 -1السيد  /عبد الحكيم الفقهاء
المدير العام المنتدب
3

1
2

5

 -14د.قصي قشوع
مدير العالقات العامة
12
11

14
13

15

 -15السيد هيثم التايه
مدير قسم المحاسبة

 -3السيدة فداء مصطفى
مديرة مكتب المدير العام

 -16م.عمار اسعد
مدير مزارع األمهات

 -4السيد /أمجد أبو نبعة
المدير المالي

 -17م.سائد دويكات
مدير مزارع أمهات جنين

 -5زهران خروب
ق.أ .مدير المبيعات

 -13د.فادي أبو شمعه
مدير قسم صحة األمهات

شركة دواجن فلسطين التقرير السـنوي
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4

 -2م.ايمن القدح
نائب المدير العام

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

 -13سامر األدهم
مدير قسم صحة األمهات

31

مساهمي الشركة

بلغت رواتب ومكافآت اإلدارة العليا  36,194دينار أردني خالل العام 2013

المدير العام المنتدب
نائب المدير العام
المدير المالي

---

0

0

29,850

6344

36,194

---

0

----

* المدير العام والمدير المالي يتقاضان رواتبهما من شركة فلسطين لالستثمار الصناعية.

مجلس اإلدارة

المسمى الوظيفي

الرواتب

المكافآت والحوافز

المجموع

المساهمين والتداول على سهم الشركة:
بلغ عدد مساهمي الشركة 203مساهما كما في  ،2013/12/31مقابل  210مساهم كما في 2012/12/31وكان حجم
التداول على أسهم الشركة في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل العام  2013كما يلي:
ارتفع سعر سهم شركة دواجن فلسطين خالل عام  2013بنسبة  %24.4حيث بلغ سعر السهم في آخر جلسة تداول خالل
العام  2.94دينار أردني مقارنة بـ  2.46دينار في نهاية العام  ،2012ويعزى هذا االرتفاع الى زيادة ثقة المستثمر في سهم شركة
دواجن فلسطين نتيجة للنتائج الجيدة التي حققتها خالل العام.
وفيما يلي أهم مؤشرات أداء السهم خالل السنوات الماضية.

* تم صرف المكافآت أعاله خالل عام 2014

سعر السهم مقارنة بمؤشر القدس

نقطة

دينار اردني

تقع مكاتب الشركة الرئيسية في قرية كفر صور محافظة طولكرم.

حول الشركة

مكاتب الشركة:

مؤشر القدس
سعر إغالق سهم الشركة

10،000،000

12،000،000

13،440،000

13،440،000

13،440،000

القيمة اإلسمية للسهم (دينار)

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

القيمة الدفترية للسهم (دينار)

1.57

1.73

1.36

1.45

1.81

القيمة السوقية للسهم (دينار)

1.35

2.75

2.45

2.46

2.96

القيمة السوقية للشركة (دينار)

13،500،000

33،000،000

32،928،000

33،062،400

39،782،400

0.9

1.6

1.8

1.7

1.6

عدد األسهم المكتتب بها

القيمة السوقية الى القيمة الدفترية

األداء التشغيلي والمالي

2009

2010

2011

2012

2013

مؤشرات التداول
عدد المساهمين

229

208

216

210

203

عدد جلسات التداول خالل العام

102

111

84

36

23

عدد العقود

289

689

303

87

77

أعلى سعر إغالق

1.35

3.24

3.3

2.46

3.00

أدنى سعر إغالق

0.68

1.26

2.3

1.5

2.0

معدل دوران السهم

%2.5

%7.1

%4.0

%3.1

%0.5

عدد األسهم المتداولة

الموظفين في الشركة:
تضم شركة دواجن فلسطين مجموعة كبيرة من خيرة الموظفين والعاملين ذوي الخبرات والمهارات العلمية والعملية
المميزة وتحرص الشركة دوما على استقطاب موظفين جدد حسب حاجتها وتطور أعمالها والجدول التالي يبين بعض
البيانات عن طاقم الشركة من العاملين والموظفين.

32

دكتوراه

1

1

ماجستير

4

3

بكالوريوس

53

52

كبار المساهمين:

تقرير مدققي الحسابات

المؤهل العلمي

2013

2012

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

246،303

846،998

534،840

419،699

73،789

الكشف أدناه يبين المساهمين الرئيسيين في الشركة وعدد أسهمهم كما في :2013/12/31
المساهم

عدد األسهم

 %المساهمة من
رأسمال

دبلوم

11

08

1

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

10،296،155

%76.61

ثانوية عامه

31

32

2

شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة

1،269،100

%9.44

اقل من توجيهي

140

137

3

شركة صندوق االستثمار الفلسطيني

260،841

%1.94

المجموع

240

233

4

شركة أسواق للمحافظ االستثمارية

245،274

%1.82

5

شركة المال كابيتال

169،867

%1.26
شركة دواجن فلسطين التقرير السـنوي
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توزيع المساهمين حسب الفئات:

 100سهم فأقل

14

%0.005

647

 101وحتى  500سهم

60

%0.12

15،743

 501وحتى  1،000سهم

47

%0.24

31،932

 1،001وحتى  5،000سهم

56

%0.84

112،569

 5،001وحتى  10،000سهم

3

%0.13

17،834

 10،001وحتى  50،000سهم

7

%1.12

150،817

 50،001وحتى  100،000سهم

8

%4.47

600،320

 100،001سهم فأكثر

7

%93.08

12،510،037

203

%100

13،440،000

المجموع

مجلس اإلدارة

فئة المساهمة

عدد المساهمين

حول الشركة

نسبة مساهمتهم

عدد األسهم

آليات إيصال المعلومات للمساهمين:
•
•
•

األداء التشغيلي والمالي

تهتم الشركة بإيصال المعلومات والتقارير الصادرة عنها إلى مساهميها وذلك بوسائل متعددة منها:
•يتم توجيه دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوية لكافة المساهمين بواسطة البريد قبل أسبوعين على األقل
من تاريخ انعقاد االجتماع.
•يتم نشر إعالن دعوة انعقاد الهيئة العامة في الصحف المحلية وذلك قبل أسبوعين من انعقاد االجتماع.
•يتم وضع التقرير السنوي لدى قسم المساهمين في المركز الرئيسي للشركة.

المسائل التي أحيلت للتصويت من قبل المساهمين:
الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

تم في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقدة بتاريخ  2013/4/17مناقشة وإقرار البنود التالية بإجماع الحاضرين:
•
•
•
•
•

•تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في .2012/12/31
• تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في .2012/12/31
• مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في .2012/12/31
•إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في .2012/12/31
• انتخاب السادة شركة آرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة عن سنة .2013

تقرير مدققي الحسابات

موعد اجتماع الهيئة العامة العادية:
سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ .2014/4/17
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تقرير مدققي الحسابات
مجلس اإلدارة

شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
القوائم المالية
 31كانون األول 2013

حول الشركة
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الحوكمة والمسؤولية االجتماعية
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قائمة المركز المالي
كما في  11كانون األول 5111

قائمة الدخل
للسنة المنتهية في  11كانون األول 5111

الموجودات
موجودات غير متداولة
عقارات وآالت ومعدات
مشروع قيد اإلنشاء
موجودات مالية متوفرة للبيع

2
2

1.251.011
02.014
1.215.514

1.250.100
122.011
5.111.101

0
7
2

5.121.474
4.740.012
712.241
1.217.125
11.512.114
14.411.471

1.212.121
4.521.502
1.417.127
114.204
1.115.147
11.244.011

موجودات متداولة
موجودات حية – غير ناضجة
موجودات حية – ناضجة ومنتجة
مجموع الموجودات الحية
مخزون
ذمم مدينة
موجودات متداولة أخرى
النقد والنقد المعادل
مجموع الموجودات

مصاريف إدارية وعامة
مخصص تدني ذمم مدينة
مصاريف تسويق وبيع وتوزيع
استهالك عقارات وآالت ومعدات

12
7
11

()1.171.114
()112.421
()744.024
()41.171
1.011.217
()511.111
251.271
1.224.771
()411.117

()210.024
()152.441
()127.111
()74.521
271.002
()111.122
122.177
202.027
()124.211

1.101.074

021.717

مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة األجل
مخصص تعويض نهاية الخدمة

11
11

مطلوبات متداولة
ذمم دائنة
الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل
تسهيالت ائتمانية
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات متداولة أخرى

5.412.751
215.275
5.152.211

1.111.712
115.122
1.411.211

15
11
11
14
12

1.204.411
1.252.701
1.114.551
412.241
512.201
7.511.411
11.141.120
14.411.471

4.511.111
1.124.202
1.554.222
140.240
527.525
1.110.227
15.411.421
11.244.011

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  52جزءا من هذه القوائم المالية
1

51
14

ربح السنة
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

51

1.521

1.121
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1
1

11.441.111
1.111.110
1.721.545
2.702.511
54.571.127

11.441.111
121.711
5.507.742
5.745.715
11.414.511

مصاريف تمويل
إيرادات أخرى
ربح السنة قبل ضريبة الدخل
مصروف ضريبة الدخل

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
احتياطي إجباري
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
أرباح مدورة
مجموع حقوق الملكية

38

المبيعات
كلفة المبيعات
مجمل الربح

10
17

50.171.701
()51.222.114
2.017.220

12.205.212
()10.225.712
5.521.111

إيضاح

حول الشركة

1
4

51.110.221
121.252
7.704
51.514.111

55.111.225
124.112
7.505
55.211.725

إيضاح

5111
دينار أردني

5115
دينار أردني

األداء التشغيلي والمالي

5111
دينار أردني

5115
دينار أردني

مجلس اإلدارة

شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  52جزءا من هذه القوائم المالية
5

شركة دواجن فلسطين التقرير السـنوي

39

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  11كانون األول 5111

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  11كانون األول 5111
5111

دينار أردني
1.101.074

ربح السنة

بنود الدخل الشامل األخرى

بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
صافي الدخل الشامل للسنة

دينار أردني
021.717

1.421.414

441.101

1.421.414

441.101

4.242.102

1.111.101

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

الرصيد كما في  3كانون الثاني 3131

11.441.111

121.711

5.507.742

5.745.715

11.414.511

ربح السنة

-

-

-

1.101.074

1.101.074

بنود الدخل الشامل األخرى

-

-

1.421.414

-

1.421.414

صافي الدخل الشامل للسنة

-

-

1.421.414

1.101.074

4.242.102

المحول لالحتياطي اإلجباري

-

110.107

-

()110.107

-

الرصيد في  13كانون األول 3131

11.441.111

1.721.545 1.111.110

2.702.511

54.571.127

3131

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

الرصيد كما في  3كانون الثاني 3133

11.441.111

112.121

1.212.122

5.157.112

12.111.121

ربح السنة

-

-

-

021.717

021.717

بنود الدخل الشامل األخرى

-

-

441.101

-

441.101

صافي الدخل الشامل للسنة

-

-

441.101

021.717

1.111.101

المحول لالحتياطي اإلجباري

-

02.121

-

()02.121

-

الرصيد في  13كانون األول 3133

11.441.111

121.711

5.507.742

5.745.715

11.414.511

3133

األداء التشغيلي والمالي

رأس المال
المدفوع

احتياطي
إجباري

فروقات ترجمة
عمالت أجنبية

أرباح
مدورة

مجموع حقوق
الملكية

حول الشركة

مجموع بنود الدخل الشامل األخرى

5115

رأس المال
المدفوع

احتياطي
إجباري

فروقات ترجمة
عمالت أجنبية

أرباح
مدورة

مجموع حقوق
الملكية

مجلس اإلدارة
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  11كانون األول 5111

أنشطة االستثمار
شراء عقارات وآالت ومعدات
بيع عقارات وآالت ومعدات
الزيادة في مشاريع قيد اإلنشاء
صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

()405.271
21.221
()4.117
()411.041

()052.272
()14.512
()011.711

أنشطة التمويل
أرباح نقدية موزعة
سحوبات قروض طويلة األجل
تسديدات قروض طويلة األجل
تسهيالت ائتمانية
مصاريف تمويل مدفوعة
مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة

()110.057
117.121
()557.5511
()111.120
()511.255
()412.107

()42.520
111.101
()1.574.470
114.104
()111.122
51.542

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
النقد والنقد المعادل في بداية السنة

()1.111.111
1.515.012
111.111
114.204

()772.111
()12.145
()2.111
101.110

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

1.217.125

114.204

تم خالل عامي  5111و 5111زيادة رأسمال الشركة من خالل توزيع أسهم مجانية بمبلغ  5.111.111و 1.441.111
دينار أردني على التوالي ،ليصبح رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع  11.441.111دينار أردني كما في 11
كانون األول .5111
يتركز نشاط الشركة الرئيسي في إنشاء واقامة مصانع أعالف ومزارع دجاج وانتاج وبيع البيض والعلف والحبوب األخرى.
تعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة (الصناعية) والتي تملك ما نسبته
 %70.01من رأسمال الشركة .يتم توحيد القوائم المالية للشركة مع القوائم المالية الموحدة للصناعية وشركة فلسطين للتنمية
واالستثمار (باديكو) والتي تعتبر الشركة األم للصناعية.
تم إقرار القوائم المالية للشركة كما في  11كانون األول  5111من قبل مجلس إدارة الشركة في .5114 ......
3.3

أسس إعداد القوائم المالية

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

األداء التشغيلي والمالي

()021.121
()245.112
111.722
011.112
01.101
177.112
()52.107
()501.417
4.110.524

()1.121.121
()111.210
()21.224
411.111
()11.121
()0.701
()7.111
()112.242
1.170.701

تأسست شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة (الشركة) ،ومركزها الرئيسي في مدينة نابلس ،كشركة مساهمة عامة
محدودة خالل عام  ،1117وسجلت لدى مراقب الشركات في فلسطين تحت رقم (.)201511515

تمثل عملة الشيقل اإلسرائيلي عملة األساس للشركة ويتم إظهار القوائم المالية بعملة الدينار األردني.
تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية.
3.3

التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية للشركة كانت متفقة مع تلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية
كما في  11كانون األول  5115باستثناء قيام الشركة بتطبيق التعديالت التالية على معايير التقارير المالية الدولية ابتداء من
أول كانون الثاني  . 5111لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر على المركز المالي واألداء المالي للشركة.
-

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

التغير في رأس المال العامل:
الذمم المدينة
المخزون
الموجودات الحية
الموجودات المتداولة األخرى
الذمم الدائنة
المطلوبات المتداولة األخرى
دفعات تعويض نهاية الخدمة
ضريبة دخل مدفوعة
صافي النقد من أنشطة التشغيل

1.510.000
511.111
112.421
157.154
()5.021
2.014.445

1.111.111
111.122
152.441
21.572
5.177.011

.3

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عرض بنود الدخل الشامل األخرى (تعديل)
يقضي التغير في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1إلى استحداث مجموعات لبنود الدخل الشامل األخرى ،وذلك بأن يتم فصل
تلك البنود التي يمكن قيدها أو إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في المستقبل عن البنود األخرى التي ال يمكن إعادة تصنيفها.
أثر هذا التعديل على طريقة العرض ولم يؤثر على أداء الشركة أو مركزها المالي.

-

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1توضيح متطلبات عرض البيانات المقارنة (تعديل)
يوضح هذا التعديل الفرق بين عرض بيانات مقارنة إضافية بشكل اختياري والحد األدنى لبيانات المقارنة المطلوبة .عندما يتم
بشكل اختياري عرض بيانات مقارنة إضافية ،فإنه يجب على المنشأة عرض تلك البيانات المقارنة اإلضافية في اإليضاحات
للقوائم المالية  .توضح هذه التعديالت أيضا أنه عند وجوب إظهار بيانات مقارنة إضافية (في حال وجود تعديالت على
سنوات سابقة) فإنه من غير الواجب عرض البيانات المقارنة اإلضافية في اإليضاحات المرفقة.

-
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1.224.771

202.027

الشركة ونشاطها

حول الشركة

أنشطة التشغيل
ربح السنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت
استهالكات
مصاريف تمويل
مخصص تدني ذمم مدينة
مخصص تعويض نهاية الخدمة
أرباح بيع عقارات وآالت ومعدات

مجلس اإلدارة

5111
دينار أردني

5115
دينار أردني

إيضاحات حول القوائم المالية
 11كانون األول 5111

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )11قياس القيمة العادلة
يؤسس هذا المعيار لمرجع واحد ،ضمن معايير التقارير المالية الدولية ،لقياس القيمة العادلة .ال يغير هذا المعيار الحاالت
التي يجب بها قياس القيمة العادلة ،وانما يزود مرجع لكيفية قياس القيمة العادلة .لم يؤثر هذا المعيار بشكل جوهري على
قياسات القيمة العادلة التي تقوم بها الشركة.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  52جزءا من هذه القوائم المالية
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أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت والتفسيرات التالية والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من
قبل الشركة .سيتم تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات عندما تصبح نافذة المفعول ،والتي ال تعتقد إدارة الشركة بأن يكون
لتطبيقها أثر على المركز أو األداء المالي للشركة:
( .) 11سمميكون لتطبيممق المرحلممة األولممى مممن هممذا المعيممار أثممر علممى تصممنيف وقيمماس الموجممودات الماليممة للشممركة ،ومممن غيممر
المحتمل أن يكون لتطبيقه أثر على المطلوبات المالية .ستعمل الشركة على تحديد أثر التطبيق بالتزامن مع صدور الم ارحمل

التالية من المعيار وذلك إلظهار صورة شاملة عن أثر التطبيق.
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للسنوات المالية التي تبدأ في  1كانون الثاني .5114
.5114
1.3

ملخص ألهم السياسات المحاسبية

األسس والتقديرات

فيما يلي تفاصيل االجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة:
تدني قيمة المخزون
تقوم إدارة الشركة بتقدير صافي قيمة المخزون المتوقع تحقيقها في تاريخ القوائم المالية بناء على الخبرات السابقة ،ويتم
تخفيض القيمة الدفترية للمخزون ،إن لزم األمر.

األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات
تقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات وتقوم بتعديلها ،إن لزم األمر ،في نهاية كل سنة
مالية.
تحقق اإليرادات

تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة ،إن وجدت .تشمل كلفة الممتلكات
والمعدات الكلفة المتكبدة الستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل
إذا تحققت شروط االعتراف .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل عند تحققها .ال يتم استهالك األراضي .يتم
احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:
العمر اإلنتاجي
(سنوات)
52
51- 12
7-4
7
4

مباني وانشاءات
معدات وآالت
أثاث وأجهزة مكتبية
سيارات
أجهزة وبرامج الحاسب اآللي

يتم شطب أي بند من الممتلكات والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة اقتصادية متوقعة
من استخدام األصل أو التخلص منه .يتم قيد أي ربح او خسارة ناتجة عن شطب األصل ،والذي يمثل الفرق بين العائد من
التخلص وصافي القيمة الدفترية لألصل ،في قائمة الدخل.
تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقا إن لزم األمر.
مشروع قيد اإلنشاء

يمثل هذا البند كافة تكاليف إنشاء مشروع مزارع الدجاج الالحم  ،والتي تشمل تكاليف التصاميم واإلنشاء والمواد المباشرة
واإلشراف ومصاريف الفوائد المتعلقة بالمشروع.

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

تقرير مدققي الحسابات

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

عقارات وآالت ومعدات

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

مخصص تدني ذمم مدينة
تقدم الشركة خدماتها للعمالء ضمن شروط تسهيالت معينة .يوجد لدى إدارة الشركة أدلة موضوعية بأن بعض هذه الديون لن
يتم تحصيلها .تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة ،بناء على خبرات سابقة ،لتحديد مبالغ الذمم المدينة المتدنية.

تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقا لقانون ضريبة الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )15والذي يقتضي
االعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة ،كما بتاريخ القوائم المالية ،كضرائب مؤجلة ،نتيجة لذلك قد يترتب قيد موجودات أو
مطلوبات ضريبية مؤجلة ،ارتأت إدارة الشركة عدم تسجيل هذه الضرائب المؤجلة بسبب عدم التيقن من إمكانية االستفادة من
هذه المنافع خالل فترة زمنية محددة.
يمثل مصروف ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي تم احتسابها بناء على الربح الضريبي للشركة .قد يختلف الربح
الضريبي عن الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو مصاريف ال
يمكن تنزيلها من ضريبة الدخل .إن مثل هذه اإليرادات /المصاريف قد تكون خاضعة /يمكن تنزيلها في السنوات الالحقة.

األداء التشغيلي والمالي

إن إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وافتراضات محاسبية تؤثر على مبالغ
اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات وعرض االلتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية .نظ ار الستخدام هذه
التقديرات واالفتراضات ،قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات وقد يستدعي ذلك تعديل القيمة الدفترية للموجودات أو
المطلوبات في المستقبل.

ضريبة الدخل

حول الشركة



تقاص الموجودات والمطلوبات الماليمة – تعمديل علمى معيمار المحاسمبة المدولي رقمم ( )15سيصمبح همذا التعمديل نافمذ المفعمول

تتم رسملة مصاريف التمويل ذات العالقة المباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصول تحتاج لفترة زمنية لتصبح جاهزة
لالستعمال أو البيع كجزء من تكلفة هذه األصول .يتم قيد جميع مصاريف التمويل األخرى كمصاريف عند حدوثها .تتكون
مصاريف التمويل من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة للحصول على التمويل.

مجلس اإلدارة



معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )1الذي يمثل بصيغته الحالية المرحلة األولى لإلحالل محل معيار المحاسبة الدولي رقمم

مصاريف التمويل

تحقق المصاريف

يتم تحقق المصاريف عند حدوثها وفقا لمبدأ االستحقاق.
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موجودات مالية متوفرة للبيع

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

إن أدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع هي تلك التي لم يتم تصنيفها كموجودات مالية للمتاجرة .الحقا لإلثبات
المبدئيُ ،يعاد تقييم الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة ويتم قيد األرباح أو الخسائر غير المحققة كبند من بنود
الدخل الشامل األخرى في حساب احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع ضمن حقوق الملكية إلى أن:

 يتم التخلي عن هذه الموجودات المالية ،وعندها يتم قيد األرباح أو الخسائر غير المتحققة المتراكمة في قائمة الدخل.
 يتم اإلعتراف بإيرادات أرباح األسهم من هذه اإلستثمارات في قائمة الدخل عند نشوء الحق إلستالمها.
 يتم إدراج الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالكلفة عند عدم إمكانية تحديد قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليها.

النقد والنقد المعادل

لغرض قائمة التدفقات النقدية ،يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل تستحق
خالل فترة ثالثة شهور أو أقل ،بعد تنزيل النقد مقيد السحب منه.

أدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع  ،يتضمن الدليل الموضوعي انخفاض القيمة الجوهري أو طويل
الفترة التي انخفضت خاللها القيمة العادلة عن القيمة األصلية .يمثل التدني الفرق بين الكلفة األصلية والقيمة العادلة ،بعد

تنزيل أية خسارة تدني معترف بها سابقا ضمن قائمة الدخل.

أدوات الدين المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع  ،يمثل التدني الفرق بين الكلفة المطفأة والقيمة العادلة ،بعد تنزيل أية

إن أسعار اإلغالق بتاريخ القوائم المالية في أسواق مالية نشطة تمثل القيمة العادلة لألدوات المالية التي لها أسعار سوقية.

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

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

يتم قياس الموجودات الحية ،في تاريخ الحصاد بقيمتها العادلة بعد تنزيل مصاريف البيع المتوقعة ،ويتم قيد أية أرباح أو خسائر
ناجمة عن التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل في فترة حدوث التغير .وفي الحاالت التي ال يمكن بها قياس القيمة العادلة
للموجودات الحية بموضوعية فإنه يتم قياسها بالكلفة بعد تنزيل أي خسارة ناتجة عن التدني في قيمتها.

العمالت األجنبية

يمثل الشيقل اإلسرائيلي عملة األساس للشركة .يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الشيقل اإلسرائيلي خالل
السنة إلى الشيقل اإلسرائيلي وفقا ألسعار الصرف كما في تاريخ المعاملة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي
تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية السنة إلى الشيقل اإلسرائيلي وفقا ألسعار الصرف كما في تاريخ القوائم
المالية .تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة في قائمة الدخل.
ألغراض إعداد القوائم المالية بعملة الدينار األردني ،تم تحويل بنود الموجودات والمطلوبات من عملة الشيقل اإلسرائيلي إلى
عملة الدينار األردني وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية وتم تحويل بنود حقوق الملكية باستخدام أسعار
الصرف التاريخية ،كما تم تحويل بنود قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل باستخدام معدل أسعار الصرف خالل السنة .تظهر
فروقات ترجمة العمالت األجنبية في بند مستقل ضمن حقوق الملكية.

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

القيمة العادلة لألدوات المالية

يتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق وعندما تكون كلفة تسوية
االلتزام محتملة ويمكن قياسها بموثوقية.

يتم احتساب الحصة المخفضة للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة (بعد تنزيل الفوائد
المتعلقة باألسهم الممتازة القابلة للتحويل) على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافا إليه المعدل المرجح لعدد
األسهم العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.

تقرير مدققي الحسابات

خسارة تدني معترف بها سابقا ضمن قائمة الدخل.

األداء التشغيلي والمالي

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

مخصصات

األمد .يتم قياس جوهرية االنخفاض بالرجوع إلى الكلفة األصلية لالستث مار ،ويتم قياس طول أمد االنخفاض بالرجوع إلى



يتم قيد الذمم المدينة حسب المبلغ األصلي للفاتورة بعد تنزيل أي مخصص لتدني الذمم المدينة .يتم تقدير مخصص تدني الذمم
المدينة عندما يصبح تحصيل هذه الذمم غير محتمل .يتم شطب الذمم المدينة المتدنية عند عدم وجود إمكانية لتحصيلها.

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

الفائدة الفعلي األصلي.


الذمم المدينة

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من
قبل المورد.

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


يتم إظهار مخزون الموجودات الحية المتوفرة للبيع بالكلفة ،باستخدام طريقة الوارد أوال صادر أوال  ،أو القيمة المتوقع تحقيقها
أيهما أقل .تمثل الكلفة كافة النفقات التي تتكبدها الشركة من أجل إيصال المواد إلى حالتها وموقعها الحاليين.

ذمم دائنة ومستحقات

تدني قيمة الموجودات المالية


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

حول الشركة

 يتم إثبات تدني الموجودات المالية ،وعندها يتم قيد الخسائر غير المتحققة المتراكمة في قائمة الدخل.

تظهر المنتجات الزراعية بالكلفة بعد تنزيل أي خسائ ر ناتجة عن التدني في القيمة الدفترية وذلك بسبب عدم القدرة على قياس
قيمتها العادلة بموثوقية كافية.
مجلس اإلدارة

يتم قيد عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ الصفقة وهو تاريخ االلتزام بشراء أو بيع الموجودات المالية.
إن عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية هي تلك التي يتم فيها تحويل الموجودات المالية خالل الفترة المحددة وفقا
للقوانين أو وفقا لما هو متعارف عليه في أنظمة السوق.

المخزون

الربح لكل سهم
يتم احتساب الحصة األساسية للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة على المعدل
المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام.

تظهر الموجودات الحية الناضجة وغير الناضجة بالكلفة بعد تنزيل أية خسارة ناتجة عن التدني ف ي القيمة الدفترية وذلك بسبب
عدم القدرة على قياس قيمتها العادلة بموضوعية كافية.
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1.122.112

-

-

1.122.112

5.111.111
02.512

أراضي
دينار أردني

11.214.477

1.021.127

1.177.727
211.702
111.212

12.414.214

14.717.111
411.121
142.071

مباني وانشاءات
دينار أردني

0.225.412

1.017.571

1.111.051
211.151
27.151

11.411.022

11.102.111
11.017
511.175

معدات وآالت
دينار أردني

14.121

511.102

122.015
52.511
2.514

114.142

515.121
14.415
0.021

أثاث وأجهزة
مكتبية
دينار أردني

425.224

211.201

411.711
10.511
15.012

105.444

241.141
115.110
11.122

سيارات
دينار أردني

10.212

21.242

25.051
2.210
1.411

70.101

74.027
1.711

55.111.225

2.120.111

0.711.411
1.111.111
517.171

11.412.025

المجموع
دينار أردني

51.111.072
052.272
070.451

أجهزة برامج
الحاسب اآللي
دينار أردني

1.501.727

-

-

1.501.727

1.122.112
12
511.121

أراضي
دينار أردني

15.101.415

4211.421

1.021.127
240.722
574.111

10.001.171

12.414.214
15.127
1.174.125

مباني وانشاءات
دينار أردني

0.224.100

4.417.212

1.017.571
221.101
571.115

11.151.714

11.411.022
11.152
752.111

معدات وآالت
دينار أردني

112.014

505.254

511.102
57.151
10.110

171.122

114.142
14.122
55.125

أثاث وأجهزة
مكتبية
دينار أردني

221.111

211.112

211.201
111.141
()27.447
17.145

1.141.252

105.444
554.151
()112.011
71.700

سيارات
دينار أردني

11.102

00.112

21.242
5.522
4.512

11.020

70.101
17.415
2.114

51.110.221

1.207.520

2.120.111
1.510.000
()27.447
011.117

15.271.210

المجموع
دينار أردني

11.412.025
405.271
()112.011
5.114.120

أجهزة برامج
الحاسب اآللي
دينار أردني

وفقا التفاقيات بعض القروض طويلة األجل (إيضاح  ،)11قامت الشركة برهن سبعة مزارع لتربية الدواجن تعود للشركة في منطقة جنين وطولكرم ورهن أرض المسلخ وما عليها من إنشاءات
وممتلكات لصالح بنوك محلية .بلغت القيمة الدفترية لهذه األراضي وما عليها من إنشاءات وممتلكات كما في  11كانون األول  5111مبلغ  11.271.125دينار أردني (إيضاح .)11

بلغت قيمة العقارات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت تستخدم في عمليات الشركة كما في  11كانون األول  5111مبلغ  115.110دينار أردني .تم خالل عام  5111تحميل مبلغ
 1.121.211و 14.212دينار أردني من مصروف االستهالك على حساب كلفة المبيعات ومصاريف بيع والتسويق والتوزيع على التوالي.

كما في  11كانون األول 5111

صافي القيمة الدفترية

كما في  13كانون األول 3131

كما في  1كانون الثاني 5111
استهالك السنة
استبعادات
فروقات عملة

اإلستهالك المتراكم

كما في  13كانون األول 3131

كما في  1كانون الثاني 5111
إضافات
استبعادات
فروقات عملة

3131
الكلفة

.1

عقارات وآالت ومعدات
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وممتلكات لصالح بنوك محلية .بلغت القيمة الدفترية لهذه األراضي وما عليها من إنشاءات وممتلكات كما في  11كانون األول  5115مبلغ  11.051.171دينار أردني (إيضاح .)11

وفقا التفاقيات بعض القروض طويلة األجل (إيضاح  ،)11قامت الشركة برهن ثمانية مزارع لتربية الدواجن تعود للشركة في منطقة منطقة جنين وطولكرم ورهن أرض المسلخ وما عليها من إنشاءات

مبلغ  1.114.015و 11.412دينار أردني من مصروف االستهالك على حساب كلفة المبيعات ومصاريف بيع والتسويق والتوزيع على التوالي.

بلغت قيمة العقارات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت تستخدم في عمليات الشركة كما في  11كانون األول  5115مبلغ  110.244دينار أردني .تم خالل عام  5115تحميل

كما في  11كانون األول 5115

صافي القيمة الدفترية

كما في  13كانون األول 3133

كما في  1كانون الثاني 5115
استهالك السنة
فروقات عملة

اإلستهالك المتراكم

كما في  13كانون األول 3133

كما في  1كانون الثاني 5115
إضافات
فروقات عملة

3133
الكلفة

مجلس اإلدارة

حول الشركة

األداء التشغيلي والمالي

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية
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.4

مشروع قيد اإلنشاء

لقد كانت الحركة على المشروع قيد اإلنشاء خالل السنة كما يلي:

.5

رصيد
بداية السنة
دينار أردني

ذمم غير
مستحقة وغير
متدنية القيمة
دينار أردني

1.250.100
122.011
5.111.101

المشتريات/
تحويل من
مزارع التربية
دينار أردني

تحويل إلى مزارع
اإلنتاج /إطفاء
خالل السنة
دينار أردني

5.275.502
5.272.154

()5.272.154
()5.015.151

مخزون

ذمم مدينة

5111
دينار أردني

5115
دينار أردني

1.125.775
257.102
120.771
141.521
41.214
5.121.474

472.211
507.217
127.124
117.210
11.275
1.212.121

مخصص تدني ذمم مدينة

5115
دينار أردني
1.550.715
1.111.212
2.512.547
()117.171
4.521.502

تتوقع إدارة الشركة بناء على خبراتها السابقة بأن يتم تحصيل جميع الذمم المدينة غير متدنية القيمة .ال تقوم إدارة الشركة
بالحصول على ضمانات للذمم المدينة.
.8

موجودات متداولة أخرى

5111
دينار أردني
152.124
514.412
01.007
14.111
5.001
712.241

دفعات مقدمة لموردين ومقاولين
مستحق من ضريبة القيمة المضافة
مستحق من جهات ذات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدما
ذمم موظفين

.9

50

5115
دينار أردني
115.114
1.115.511
42.711
11.511
2.451
1.417.127

االحتياطي اإلجباري

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة  %11من األرباح السنوية الصافية وفقا لقانون الشركات وهو غير
قابل للتوزيع على المساهمين.
 .31قروض طويلة األجل
5111

دينار أردني
1.141.425
1.141.425
()1.252.701
5.412.751

قروض طويلة األجل من بنوك محلية
قرض شركة فلسطين لالستثمار الصناعي
قرض شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار (باديكو القابضة)
الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل

31

4.740.012
4.521.502

31
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5111
دينار أردني
1.071.051
5.112.201
2.275.112
()1.152.221
4.740.012

ذمم العمالء
شيكات برسم التحصيل

1.251.011
02.014
1.215.514

5111
5115

1.121.111
1.071.745

427.104
401.111

11.104
171.207

المجموع
دينار أردني

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

مواد خام
مخزون دجاج
مخزون أعالف
مخزون بيض
مخزون أدوية

رصيد
نهاية السنة
دينار أردني

5.212.102
1.100.241

11- 1
يوم
دينار أردني

الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة
 – 121فأكثر
121 – 11
يوم
يوم
دينار أردني
دينار أردني

األداء التشغيلي والمالي

موجودات حية – غير ناضجة
موجودات حية – ناضجة ومنتجة

.7

فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة التجارية غير متدنية القيمة كما في  11كانون األول  5111و:5115

موجودات حية

تشمل الموجودات الحية ما يلي:

.6

124.112
11.107
()7.121
121.252

171.011
14.512
124.112

رصيد بداية السنة
إضافات خالل السنة
ديون معدومة خالل السنة
فروقات عملة
رصيد نهاية السنة

215.222
152.441
()10.575
55.120
117.171

حول الشركة

رصيد بداية السنة
اإلضافات
المحول إلى العقارات واآلالت والمعدات
رصيد نهاية السنة

5111
دينار أردني

5115
دينار أردني

117.171
112.421
01.121
1.152.221

مجلس اإلدارة

يمثل هذا البند كما في  11كانون األول  5111التكاليف التي تكبدتها الشركة إلقامة مشروع مزارع الدجاج الالحم الجاري إنشاؤه
في منطقة طولكرم .يهدف المشروع إلى تنظيم قطاع الدواجن والعمل على تزويد السوق الفلسطيني بالدجاج الالحم عالي الجودة.
عند االنتهاء من إنشاء المشروع سيتم تحويل كافة التكاليف إلى حساب العقارات واآلالت والمعدات .من المتوقع أن تصل كلفة
المشروع اإلجمالية إلى حوالي  0مليون دينار أردني.

فيما يلي ملخص الحركة على حساب مخصص الذمم المدينة المتدني كما في  11كانون األول  5111و:5115
5115
5111
دينار أردني
دينار أردني

5115

دينار أردني
4.211.125
112.172
120.471
0.110.011
()1.124.202
1.111.712

شركة دواجن فلسطين التقرير السـنوي
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1.252.701
1.400.021
742.001
511.171

وفقا لقانون تشجيع االستثمار الفلسطيني وقرار اإلعفاء الذي حصلت عليه الشركة في السنوات السابقة ،يخضع الربح الضريبي
للشركة إلعفاء جزئي بمقدار  %21من نسبة الضريبة القانونية حتى  11كانون األول .5155
حصلت الشركة خالل عام  5111على إعفاء من ضريبة الدخل على مشروع مسلخ الدواجن وفقا لقانون تشجيع االستثمار

1.141.425

الفلسطيني لمدة خمس سنوات تنتهي في  11كانون األول  .5112الحقا ،سيخضع الربح الضريبي لمشروع المسلخ لضريبة دخل

وقعت الشركة خالل األعوام السابقة عدة اتفاقيات لقروض طويلة األجل مع بنوك محلية وذلك إلنشاء مزارع تربية الدجاج الالحم
وانشاء وتجهيز المسلخ .تم منح بعض هذه القروض بكفالة شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي والبعض اآلخر تم منحه من خالل

بمعدل  %21من نسبة الضريبة القانونية حتى  11كانون األول .5111

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

رصيد بداية السنة

 .33مخصص تعويض نهاية الخدمة

مخصص ضريبة الدخل للسنة

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

5111
دينار أردني

ذمم الموردين
مستحق لجهات ذات عالقة

1.010.151
217.121
4.511.111

دفعات خالل السنة
فروقات عملة

()501.417
12.114

()112.242

رصيد نهاية السنة

412.241

140.240

فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

5111

5115

دينمار أردني

دينمار أردني

1.224.771

مصاريف غير مقبولة ضريبيا

4.711

2.521.212

202.027

2.111.210

إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل

()7.121.015

()4.511.510

الربح الضريبي

4.111.174

1.242.217

مصروف الضريبة

411.117

124.211

معدل ضريبة الدخل الفعلي

%11

%51

لم ت توصل الشركة إلى مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها لعامي  5111و .5115هذا مع العلم أن

 .31تسهيالت ائتمانية
يمثل هذا البند حسابات جاري مدين بالدوالر األمريكي والشيقل اإلسرائيلي حصلت عليها الشركة من أحد البنوك المحلية بسقف
إجمالي  717.152دينار أردني .بلغ الرصيد المستحق من هذه التسهيالت كما في  11كانون األول  5111مبلغ 151.152
دينار أردني .يخضع حساب الجاري مدين بالدوالر األمريكي لفائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسواق لندن (ليبور) مضافا

الشركة قامت بتقديم كافة اإلق اررات الضريبية المتعلقة بهذه السنوات في مواعيدها وأن الموضوع قيد النقاش بين دائرة ضريبة

الدخل والشركة.

 .35مطلوبات متداولة أخرى
5111
دينار أردني

فلسطين لالستثمار الصناعي .باإلضافة إلى ذلك ،وقعت الشركة خالل شهر كانون الثاني  5111على اتفاقية سقف تمويل

مرابحة قصيرة األجل مع بنك اسالمي محلي بمبلغ  7.5مليون شيقل اسرائيلي (ما يعادل  1.414.272دينار أردني) لتمويل

مشتريات الشركة من األعالف والمواد األولية .بلغ الرصيد المستحق من هذه المرابحة كما في  11كانون األول  5111مبلغ

 111.111دينار أردني .يستحق على تمويل المرابحة ربح سنوي بمعدل  %7.2ويسدد تمويل المرابحة بموجب ثالثة أقساط
شهرية استحق األول منها في  10حزيران  .5111تم منح تمويل المرابحة بكفالة شركة فلسطين لالستثمار الصناعي ورهن
مزرعة جيوس وما عليها من إنشاءات وممتلكات ورهن  211ألف سهم من أسهم شركة مطاحن القمح الذهبي و 511ألف سهم

121.111
27.110
12.127
0.115
0.102

مكافآت مستحقة
رواتب مستحقة
توزيعات أرباح مستحقة
مصاريف مستحقة
أخرى

512.201

من أسهم شركة الزيوت النباتية التي تملكها شركة فلسطين لالستثمار الصناعي (الشركة األم).

31

31

5115
دينار أردني
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124.211

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

1.220.110
7.414
1.204.411

5115
دينار أردني

140.240

75.711

411.117

الربح المحاسبي قبل ضريبة الدخل

 .33ذمم دائنة

دينمار أردني

دينمار أردني

األداء التشغيلي والمالي

رصيد بداية السنة
إضافات خالل السنة
دفعات خالل السنة
فروقات عملة
رصيد نهاية السنة

5115
دينار أردني
145.112
21.572
()7.111
7.112
115.122

5111

5115
حول الشركة

رهن عقارات وآالت ومعدات بقيمة دفترية  11.271.125دينار أردني كما في  11كانون األول  .5111يستحق على هذه
القروض فائدة سنوية بمعدل سعر االقراض في أسواق لندن (ليبور) مضافا إليه .%5

5111
دينار أردني
115.122
157.154
()52.107
51.701
215.275

مجلس اإلدارة

فيما يلي جدول استحقاق رصيد القروض:
5114
ما يستحق خالل عام
5112
5110
5117

 .34مخصص ضريبة الدخل

21.011
124.214
11.111
11.120
527.525
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 .36المبيعات

مبيعات أعالف ومواد خام
مبيعات دجاج
مبيعات المسلخ
مبيعات بيض
مبيعات أخرى
مرتجعات وخصم على المبيعات

 .39مصاريف تسويق وبيع وتوزيع

5111
دينار أردني
122.517
124.151
41.111
17.111
51.124
2.017
11.115
12.440
14.212
744.024

الرواتب واألجور ومنافع الموظفين
مصاريف سيارات وتنقل وسفريات
دعاية واعالن
أتعاب مهنية
عموالت بيع وتوزيع
بريد وهاتف وفاكس
تبرعات
إيجارات
استهالك عقارات وآالت ومعدات

5115
دينار أردني
15.151
522.441
11.151
4.271
7.051
1.042
14.151
50.171
11.412
127.111

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

بضاعة جاهزة في بداية السنة
بضاعة جاهزة في نهاية السنة
كلفة المبيعات

12.510.057
1.121.211
211.005
202.471
721.121
022.000
501.552
552.212
117.120
115.410
11.411
511.010
51.024.120
401.127
()211.111
51.222.114

15.511.141
1.114.015
021.270
041.210
417.152
042.171
120.771
171.210
111.425
112.450
11.121
112.041
10.711.154
110.772
()401.127
10.225.712

األداء التشغيلي والمالي

كلفة اإلنتاج:
مواد خام
استهالك عقارات وآالت ومعدات
أجور ورواتب
مصاريف كهرباء وماء
مصاريف أدوية وعالجات ولقاحات
مصاريف وقود وغاز ومحروقات
مصاريف فحص وتجارب
مصاريف صيانة وتنظيف
مصاريف تأمين
مصاريف نقل وشحن
مصاريف مواد تغليف وكرتون
مصاريف تشغيلية أخرى غير مباشرة

5111
دينمار أردني

5115
دينمار أردني

الرواتب واألجور ومنافع الموظفين
مصاريف سيارات وتنقل وسفريات
ضيافة
أتعاب مهنية
رسوم ورخص واشتراكات
صيانة عامة
قرطاسيه ومطبوعات
بريد وهاتف وفاكس
مصاريف تأمين
مصاريف تنقالت أعضاء مجلس االدارة
مياه وكهرباء
تبرعات
إيجارات
أخرى

حول الشركة

 .37كلفة المبيعات

5111
دينار أردني
051.250
101.517
40.122
11.275
51.472
57.417
51.505
55.147
11.545
17.111
2.220
0.207
0.201
21.052
1.171.114

5115
دينار أردني
417.227
22.211
11.171
17.010
11.740
1.511
51.100
52.150
54.214
10.751
4.211
1.002
5.101
12.502
210.024

مجلس اإلدارة

5111
دينار أردني
11.110.412
7.055.214
0.442.274
5.717.511
02.222
57.721.711
()1.271.121
50.171.701

5115
دينار أردني
7.150.155
7.112.111
4.142.011
1.751.214
7.400
11.151.125
()1.122.104
12.205.212

 .38مصاريف إدارية وعامة

 .31إيرادات أخرى
دينار أردني

دينار أردني

أرباح تحويل عمالت أجنبية

417.101

171.510

أخرى

50.215

14.021

251.271

122.177

31
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5111

5115
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 .33الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

 .31القيمة العادلة لألدوات المالية

لقد كانت الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنتين المنتهيتين في  11كانون األول  5111و 5115كما يلي:

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية .تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات

ربح السنة

1.101.074

021.717

المعدل المرجح لرأس المال المكتتب به

11.441.111

11.441.111

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

1.521

1.121

 .33معامالت مع جهات ذات عالقة



تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع باستخدام التكلفة التاريخية.



إن الق م م مميم العاد ل م م ممة لل م م ممذمم المدين م م ممة والموج م م ممودات المالي م م ممة األخ م م ممرى وال م م ممذمم الدائن م م ممة والمطلوب م م ممات المالي م م ممة األخ م م ممرى ه م م ممي



ت م ممم تق م ممدير القيم م ممة العادل م ممة للق م ممروض الخاض م ممعة للفائ م ممدة م م ممن خ م ممالل خص م ممم الت م ممدفقات النقدي م ممة المتوقع م ممة باس م ممتخدام نف م ممس

مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.

أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر.

يمثل هذا البند أرصدة الجهات ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات

ذات العالقة من قبل إدارة الشركة.
تشمل قائمة المركز المالي أرصدة مع جهات ذات عالقة كما يلي:
طبيعة

 11كانون األول
5111
دينار أردني

 11كانون األول
5115
دينار أردني

ذمم دائنة مستحقة لمساهم رئيسي

الشركة األم

11.111

141.010

قرض طويل األجل مستحق لمساهم رئيسي

الشركة األم

-

112.172

قرض قصير األجل مستحق لمساهم رئيسي

مساهم رئيسي

-

120.471

تتلخص بما يلي:

مخاطر أسعار الفائدة
تنجم مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئيسي عن التغيرات في أسعار الفائدة على المطلوبات المالية الخاضعة ألسعار فوائد متغيرة.
يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة

ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

التغير في سعر

األثر على

(نقطة مئوية)

دينار أردني

الفائدة

العالقة
أعضاء مجلس
اإلدارة

الشركة األم

 11كانون األول
5111
دينار أردني

 11كانون األول
5115
دينار أردني

3131
51 +

دوالر أمريكي

()11.111

3133
17.111

10.751

دوالر أمريكي

17

51.111

مخاطر االئتمان.

لم يتم خالل عامي  5111و 5115تحميل رواتب ومنافع اإلدارة العليا على حساب الشركة وانما تم تحميلها مباشرة على الشركة

األم.

قائمة الدخل

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

طبيعة

فوائد قروض مستحقة لمساهم رئيسي

ومخاطر التغير في أسعار العمالت األجنبية .يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر والتي

األداء التشغيلي والمالي

ذمم مدينة مستحقة من شركة شقيقة

شركة شقيقة

01.007

42.711

مصاريف تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة

 .34أهداف وسياسات إدارة المخاطر
إن المخاطر األساسية الناجمة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة

العالقة

تشمل قائمة الدخل المعامالت التالية مع جهات ذات عالقة:

حول الشركة

يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها .يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة باألرصدة والمعامالت مع الجهات

مجلس اإلدارة

5111

5115

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

51 +

()14.045

تقوم الشركة ببيع منتجاتها لعدد كبير من العمالء .إن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة لمخاطر االئتمان هو مبلغ الذمم
المدينة المبينة في إيضاح (.)7

تقرير مدققي الحسابات

بالنسبة لمخاطر االئتمان الناجمة عن الموجودات المالية األخرى ،فإن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان قد ينجم عن عجز
الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية.
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تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية ومتابعة تحصيل الذمم المدينة.

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

يبين الجدول التالي أرصدة المطلوبات المالية غير المخصومة للشركة كما في  11كانون األول  5111و 5115حسب فترة
االستحقاق:

تحت

قروض وتسهيالت ائتمانية

الطلب

 1شهور

إلى  15شهر

 2 – 1سنوات

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

1.221.102
1.151.220
512.201

5.171.424

المجموع

142.501 1.572.151

120.111
-

1.001.551
أقل من

من  1شهور

1.170.211

1.417.142

الطلب

 1شهور

إلى  15شهر

 2 – 1سنوات

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

1.105.471

121.144
5.041.501

411.771

527.525

1.251.241

المجموع

-

512.201

121.720

1.447.141
-

-

5.452.751

5.711.117

-

1.114.121
-

1.114.121

في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطيات األخرى واألربا ح المدورة والبالغ مجموعه  54.571.127دينار
أردني كما في  11كانون األول  5111مقابل  11.414.511دينار أردني كما في  11كانون األول .5115
 .35تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
تمارس الشركة كافة أنشطتها في فلسطين .إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة

الشركة ألنشطتها وقد يؤثر سلبا على أدائها.

4.511.111

7.250.100

527.525

األداء التشغيلي والمالي

مطلوبات أخرى

5.421.112

2.574.125

المجموع

 13كانون األول 3133

قروض وتسهيالت ائتمانية

-

1.452.221

تحت

ذمم دائنة

1.521.511

215.122

1.204.411

تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة .إن البنود المتضمنة

حول الشركة

مطلوبات أخرى

أقل من

تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل .هذا ولم تقم الشركة بأية
المجموع

 13كانون األول 3131
ذمم دائنة

من  1شهور

مجلس اإلدارة

مخاطر السيولة

إدارة رأس المال

15.170.127

مخاطر التغير في أسعار العمالت األجنبية
فيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في سعر صرف الشيقل اإلسرائيلي والذي يمثل عمله األساس للشركة مقابل

العمالت األجنبية على قائمة الدخل وحقوق الملكية ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في
أسعار صرف العمالت األجنبية مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه.

األمريكي مقابل

األثر على

صرف الدينار
األردني مقابل

الشيقل اإلسرائيلي

قائمة الدخل

الشيقل اإلسرائيلي

%

دينار أردني

%

األثر على

األثر على حقوق

دينار أردني

دينار أردني

قائمة الدخل

الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

التغير في سعر
صرف الدوالر

التغير في سعر

الملكية

3133

11 +

()711.407

11 +

()154.211

1.141.455

تقرير مدققي الحسابات

3131

11 +

()111.114

11 +

2.410

5.457.111
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