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رسالة رئيس مجلــس اإلدارة

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

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس ادارة شركة دواجن
فلسطين أرحب بكم في اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة
ويسعدني أن أقدم لكم النتائج التشغيلية والمالية المقارنة للعامين
 2015 ،2014وخطط الشركة االستثمارية والتطويرية.
ما زالت االجراءات والسياسات اإلقتصادية المفروضة علينا
من قبل اإلحتالل تعرقل أي محاوالت للتنمية والنهوض
باقتصادنا الوطني خصوصا القطاع الزراعي بكافة مكوناته
الرتباطه المباشر باألرض والمياه التي تمثل محور الصراع
مع هذا االحتالل ،وبالتالي فإن اي خطة استراتيجية وطنية
لتنمية هذا القطاع ستصطدم مع هذه المعيقات الجدية التي
يفرضها االحتالل ،سواء من خالل فرضه المزيد من القيود على
استغالل الموارد الطبيعية ،وسيطرته المطلقة على كافة المعابر
أو من خالل مصادرته أو احتجازه لمستحقات السلطة الوطنية
الفلسطينية من حين آلخر.
األخوات المساهمات  ...األخوة المساهمين

إن عوامل السوق الخاصة بقطاع الدواجن والثروة الحيوانية
شهدت استقرارا خالل العام  2015وخاصة في أسعار البيع لبعض
المنتجات مثل الصوص والدجاج الحي والدجاج المبرد وذلك
مقارنة بما كانت عليه في العام  2014وشهد هذا العام بالمجمل
توازنا للعرض والطلب على منتجات قطاع الثروة الحيوانية عامة
وقطاع الدواجن خاصة إال أن بعض المنتجات االسرائيلية لم
يتوقف تهريبها إلى السوق الفلسطينية من حين آلخر.
األخوات واألخوة...

كما يظهر تفصيال في ثنايا هذا التقرير فقد حققت شركتكم لهذا
العام نتائج مالية وتشغيلية جيدة ،وتحسنا في معظم مؤشرات
األداء المالي والتشغيلي  ،حيث حققت مبيعات الشركة نموا
طفيفا بنسبة  %3مقارنة بالعام  2014فبلغت مبيعاتها لهذا العام
 30.44مليون دينار تقريبا  ،وبلغ مجمل الربح  6.06مليون
دينار تقريبا وبنسبة  %20من المبيعات مقارنة مع  %19من
المبيعات للعام  ،2014أما صافي الربح بعد الضريبة فتحسن

بشكل ملموس ليصبح  3.09مليون دينار أردني بزيادة نسبتها
 %33عن العام  2014وبلغت حصة السهم الواحد من األرباح
 230فلسا تقريبا والقيمة الدفترية للسهم  1.78دينار أردني
تقريبا وذلك كما في نهاية العام .2015
أما القروض والتسهيالت االئتمانية فقد تراجعت نسبتها إلى
مجموع الموجودات لتصبح  %9تقريبا في نهاية العام 2015
مقارنة مع  %13في نهاية العام السابق مما يعد مؤشرا قويا
على قدرة الشركة على تسديد التزاماتها في مواعيدها وعلى
المالءة المالية لشركتكم ،وبامتالك الشركة قدرة جيدة على
توفير مصادر التمويل لمشاريعها المستقبلية.
األخوة  ...واألخوات

بدعمكم وثقتكم ومؤازرتكم سنُراكم اإلنجاز فوق اإلنجاز...
وسنستمر في تطبيق خطط التطوير والنمو  ...وسنكمل مسيرة
النجاح ..وستبقى شركتكم شركة دواجن فلسطين الشركة
الرائدة في قطاع الثروة الحيوانية عامة وقطاع الدواجن خاصة.
األخوة  ...واألخوات

ختاما فإنني أتوجه بعظيم الشكر والتقدير لزمالئي أعضاء
مجلس األدارة واألخوة في االدارة التنفيذية وجميع موظفي
الشركة،فبعطائهم المتواصل وجهدهم الدؤوب استطعنا
تحقيق هذه النتائج االيجابية طوال السنوات الماضية ونؤكد
لهم مجددا أننا بجهدهم ومثابرتهم سنحقق المزيد من التقدم
والتطور والنجاح.....

شاكر ًا لكم حضوركم وثقتكم ...

عبد الحكيم فقهاء
رئيس مجلس اإلدارة
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حـــول الـشــركــة
لمحة تاريخية:
تأسست شركة دواجن فلسطين في العام  1997كشركة
مساهمة عامة برأسمال قدره عشرة مليون دينار أردني وتم
ادراجها في بورصة فلسطين في العام  ،2002ووصل رأسمال
الشركة الى  13.44مليون دينار أردني من خالل رسملة جزء
من األرباح خالل السنوات الماضية وتوزيعها على شكل أسهم
مجانية لمساهمي الشركة.
وبلغت موجودات الشركة كما في نهاية عام  2015ما مجموعه
 31.90مليون دينار أردني ووصل عدد موظفيها  265موظفاً.
بدأت الشركة بعد التأسيس مباشرة بإنشاء مزارع امهات
الدجاج الالحم والمفرخة ومصنع األعالف حيث تم استكمالها
في العام  2006حيث اعتبرت هذه المرحلة األولى في
مسيرتها وباشرت الشركة في انتاج بيض التفريخ والصوص
الالحم واالعالف النباتية بكافة أنواعها.
ونظرا لوجود خطط توسعة مستمرة تكاملية في الشركة فقد
بدأت الشركة مرحلتها الثانية وذلك من خالل:
• •شراء اربعة مزارع جديدة ألمهات الدجاج الالحم
• •انشاء ثالثة مزارع جديدة لتربية الدجاج الالحم وفق
أحدث أنظمة التربية العالمية.
• •انشاء مسلخ آلي للدواجن (عزيزا) وذلك لتزويد السوق
المحلي بالدجاج المبرد الطازج وفق اسس الذبح
اإلسالمي وضمن اشراف ورقابة طبية صارمة حيث يعتبر
المسلخ من احدث المسالخ وأكثرها تطورا في فلسطين.
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تعتبر شركة دواجن فلسطين أكبر الشركات الفلسطينية في قطاع
الدواجن وصناعة االعالف تعمل الشركة على متابعة التطورات
المختلفة في قطاع الدواجن بشكل خاص وقطاع الثروة الحيوانية
بشكل عام باإلضافة الى تتبع األبحاث والتطورات.
تنتشر مراكزها االنتاجية في محافظات طولكرم وجنين واريحا
وقلقيلية ،وتباع منتجاتها في كافة محافظات الوطن من خالل
معارضها المنتشرة في الوطن ونقاط البيع المعتمدة لديها.

الرؤية
الريادة في صناعة وإنتاج الدواجن وفق األسس العلمية الحديثة
والمساهمة في تحقيق االمن الغذائي للشعب الفلسطيني.

الرسالة
المساهمة الف َعالة في تنمية وتطوير قطاع الدواجن في فلسطين
على أسس اقتصادية ورفد السوق الفلسطيني بمنتجات وطنية
عالية الجودة ضمن أعلى معايير الجودة وكذلك رفد السوق
الفلسطيني بالقوى البشرية المؤهلة ذات الخبرات في هذا القطاع
وبما يعود إيجابا على زبائننا ومساهمينا وذوي العالقة.

القيم
• •المصداقية:
شعارنا الوفاء بالتزامنا تجاه الوطن من خالل التزاماتنا
بتعامالتنا مع األخرين ،المصداقية هي هويتنا التي نعتز بها.
• •الجودة:
تحرص الشركة على مواكبة التطور المستمر لتحسين ورفع
جودة المنتجات التي تقدمها الشركة وهذا يعزز ثقة الزبائن
لدى الشركة وبما يضمن استمراريتها بالريادة.
• •الشفافية:
تخضع جميع عمليات الشركة في مراكزها المختلفة
للرقابة الداخلية والخارجية ويتم نشر تقاريرنا وفق
األصول ومبادئ الحوكمة ولجميع المطلعين بكل شفافية
ووضوح.
والنمو:
• •اإلستمرارية
ّ
دأب ــت الش ــركة عل ــى تنمي ــة أصوله ــا وتعزي ــز امكانياته ــا
م ــن خ ــال تحدي ــث أنظم ــة العم ــل ومعدات ــه م ــن خ ــال
تنمي ــة ق ــدرات العاملي ــن ف ــي تخصصاته ــم.
• •اإلستقامة:
نتعامل مع الجميع بعدالة ونزاهة ومهنية عالية.
• •االهتمام بالعنصر البشري:
موظفونا أهم عناصر نجاحنا ...لذلك نهتم بتحفيزهم
وحثهم على مواصلة التعلم ونؤمن لهم االستقرار الوظيفي
والتطور المستمر.

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

التوجهات اإلستراتيجية
انطالقا من رؤية ورسالة الشركة التي تتمثل في االستثمار
في قطاع الدواجن وتنميته في فلسطين فان الشركة تسعى
لتحقيق األهداف التالية-:
1.1تطوير المشاريع القائمة من خالل زيادة الطاقة اإلنتاجية
وكذلك استكمال سلسة اإلنتاج وتكامليته.
2.2تحديث وتطوير شبكة التوزيع بهدف الوصول إلى أكبر
عدد من الزبائن الذين يتعاملون مع منتجات الشركة.
3.3انتاج سلعة وطنية فلسطينية ذات جودة عالية لتنافس
المنتجات اإلسرائيلية من جهة وتلبي تطلعات وتوقعات
زبائننا من جهة أخرى.
4.4تعظيم حقوق مساهمي الشركة وتحقيق أرباح وعوائد
مجزية لهم.
5.5المساهمة في استقطاب وتدريب كوادر مؤهلة في
مجال صناعة الدواجن واالعالف حسب أحدث النظم
والتقنيات العالمية في هذا المجال بما يوفر من فرص
عمل جديدة وخاصة للنساء والشباب.
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الوضع التنافسي:
•

•
•
•

•

•تواصل الشركة زيادة حصتها السوقية من االعالف وصوص الالحم وبيض التفريخ ودجاج عزيزا المبرد والمجمد رغم المنافسة
القوية من المنتجات االسرائيلية خاصة في قطاع االعالف وبيض التفريخ ويعود هذا النجاح الى االنتظام واالستمرارية في توفير
منتجات الشركة بجودة عالية على مدار العام.
•تخضع جميع منتجات الشركة لرقابة فنية وصحية وبيطرية صارمة بما يضمن توفير جميع متطلبات سالمة المنتج بمراحله
المختلفة من خالل الفحص المخبري في مختبرات الشركة والمختبرات المتخصصة.
•التزام الشركة الكامل بتطبيق معايير المواصفات الفلسطينية والعالمية كمرجع اساسي لجودة المنتج من حيث حصولها على
الشهادات العالمية والمحلية في مجال الجودة مثل شهادة  HACCPو ISO2200:2005و.PSI
•تحرص الشركة على خدمة زبائنها بتقديم مجموعة من الخدمات مثل خدمة الدعم الفني المجاني للمعتمدين لديها من خالل
طواقم طبية متخصصة مما يعزز ثقة المزارعين والتجار بالشركة ومنتجاتها مما ساهم ايضا في زيادة حصتها السوقية من
منتجاتها المختلفة.
•جميع منتجات الشركة حازت على ثقة زبائنها نظرا للجودة العالية والذي انعكس بشكل كبير على سمعة الشركة وبحيث اصبحت
المورد المعتمد للدجاج المبرد ألهم المطاعم والفنادق في فلسطين.

 10شركة دواجن فلسطين

تطوير األعمال
•
•
•

•
•

•ايمانا من الشركة بتطوير المشاريع ومواكبة التقدم في التصنيع واالنتاج في مختلف المراكز قامت الشركة بإنجاز توسعة وتطوير
مصنع االعالف لرفع الطاقة االنتاجية لتصل الى  150ألف طن سنويا بدال من  60ألف طن.
•من اجل تحسين جودة العلف لمواكبة التطورات العالمية ومتطلبات السوق تم إضافة نظام متطور لرش الزيت Coating
.System
•تعمل الشركة على متابعة التطورات المختلفة في قطاع الدواجن بشكل خاص وقطاع الثروة الحيوانية بشكل عام من خالل حضور
الندوات العالمية والمحلية المتخصصة واستقدام خبراء متخصصين في صناعة الدواجن باإلضافة الى تتبع األبحاث والتطورات
عبر وسائل االتصاالت الحديثة.
•تعمل الشركة بشكل حثيث على تأهيل وتدريب كوادرها المختلفة من خالل اشراكهم بالدورات التدريبة المخصصة في مجال عملهم.
•قامت الشركة بتوقيع مجموعة من مذكرات التفاهم واالتفاقيات مع الجامعات الوطنية ومؤسسات البحث العلمي وبيوت الخبرة
العالمية لتدريب الخريجين وعمل الدراسات التي تحتاجها الشركة لتطوير منتجاتها.
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األداء التشغيلي
والمالي للشركة

 12شركة دواجن فلسطين

تكاملية مراكز اإلنتاج والربحية:
تمتاز المشاريع الزراعية عامة ومشاريع الثروة الحيوانية خاصة بتداخل حلقات اإلنتاج فيها واعتماد كل حلقة على
الحلقات السابقة لها ،ومن ثم فإن التكامل العمودي لهذه المشاريع يعتبر عنصر نجاح فائق األهمية ،وهو ما اعتمدته
شركة دواجن فلسطين عزيزا في جميع خططها وهو ما نفذته على أرض الواقع العملي فقامت بتأسيس مصنع األعالف
ومزارع أمهات الدجاج الالحم ومفرخة «عزيزا» ومزارع الدجاج الالحم ومسلخ «عزيزا» ،وأخيرًا منافذ البيع عزيزا في مختلف
محافظات الوطن.

الفقاسة

مصنع
األعالف

مزارع امهات
الالحم

معارض
عزيزا

تكاملية مراكز اإلنتاج
والربحية

مزارع
الالحم

مسلخ
الدواجن
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أو ً
ال :مصنع أعالف عزيزا :

قامت شركة دواجن فلسطين بإنشاء أكبر وأحدث مصنع أعالف في فلسطين بطاقة إنتاجية تصل إلى  60ألف طن سنوياً ،وحيث أن
الشركة رفعت حصتها السوقية خالل السنوات الماضية بشكل مضطرد وقامت بتوسعة المصنع من خالل إضافة خط جديد بطاقة
إنتاجية  20طن بالساعة لتصبح إجمالي الطاقة اإلنتاجية السنوية حوالي  150ألف طن كما تم إضافة وحدة رش الزيت بهدف زيادة
جودة األعالف المنتجة ،ويعمل المصنع وفق أحدث أنظمة الرقابة وضمن معايير الجودة  ISO9001ويستخدم مدخالت اإلنتاج النباتية
كمصدر وحيد للبروتين في منتجاته ،ويقوم بإنتاج كافة أنواع الخلطات العلفية ،كما تم إنشاء صوامع للغالل بطاقة تخزينية تصل الى 26
ألف طن ومختبر لتحليل األعالف الذي يقوم بتحليل األعالف المنتجه بشكل دوري حسب أنظمة االيزوا ومدخالت األعالف المختلفة
لضمان دقة المكونات وجودتها.

الموقع :كفر صور  /محافظة طولكرم

تاريخ اإلنشاء1998 :
مساحة األراضي 10.129 :دنم
مساحة البناء 6 :أالف متر مربع
الطاقة اإلنتاجية 150 :ألف طن سنوي ًا
الطاقة التخزينية للصوامع 26 :ألف طن
المنتج :كافة خلطات عزيزا العلفية النباتية

 14شركة دواجن فلسطين

ثاني ًا :مزارع أمهات الدجاج الالحم:
في خطوة ريادية هي األولى في فلسطين
قامت الشركة بتأسيس مزارعها لتربية أمهات
الدجاج الالحم التي تنتج بيض التفريخ بطاقة
إنتاجية تصل الى  29مليون بيضة تفريخ
سنويا ،وبذلك تكون مصدر اإلنتاج الرئيسي
لبيض التفريخ بحصة سوقية تعادل  %32من
حاجة الضفة الغربية من هذا المنتج ،وتعتمد
الشركة النظام المغلق لمرحلة التربية حتى
عمر  22أسبوع والنظام شبه المغلق لمرحلة
اإلنتاج حتى عمر  65أسبوع.

مزارع التربية
الموقع :محافظة جنين

تاريخ اإلنشاء2005 - 1999 :
مساحة األراضي 90 :دنم

عدد المزارع2 :
مساحة البناء 24 :ألف متر مربع
الطاقة اإلستيعابية 150 :ألف دجاجة سنوي ًا

مزارع اإلنتاج
الموقع :محافظة جنين

الموقع :محافظة أريحا

تاريخ اإلنشاء2006 - 1998 :

تاريخ اإلنشاء2006 - 1999 :

مساحة األراضي 215 :دنم

مساحة األراضي 60 :دنم

عدد المزارع4 :

عدد المزارع2 :

مساحة البناء 24 :ألف متر مربع

مساحة البناء 12 :ألف متر مربع

الطاقة اإلستيعابية 140 :ألف دجاجة سنوي ًا

الطاقة اإلستيعابية 56 :ألف دجاجة سنوي ًا

الطاقة اإلنتاجية السنوية 20 :مليون بيضة تفريخ عزيزا

الطاقة اإلنتاجية السنوية 9 :مليون بيضة تفريخ عزيزا
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ثالث ًا :فقاسة عزيزا :

يتم إستخدام أحدث التقنيات العالمية في فقاسة عزيزا من حيث الرقابة على ظروف التفريخ ،وتطبق الشركة أشد إجراءات األمن
الحيوي بحيث يتمتع إنتاجها من الصوص الالحم عمر يوم واحد بأفضل المواصفات الصحية ،وإلستيعاب إنتاجها المتزايد من بيض
التفريخ فقد تمت زيادة الطاقة اإلنتاجية للفقاسة مرتين خالل السنوات الماضية كان آخرها في العام .2011

الموقع :كفر صور  /محافظة طولكرم

تاريخ اإلنشاء1999 :
مساحة األراضي 11 :دنم
الطاقة اإلستيعابية السنوية 22 :مليون بيضة تفريخ
الطاقة اإلنتاجية السنوية 16.5 :مليون صوص الحم عزيزا

 16شركة دواجن فلسطين

رابع ًا:مزارع الدجاج الالحم:

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 وضمن برامج صحية وقائية واتباع إجراءات األمن الحيوي حسب األنظمة والقواعد البيطرية
المثالية ،وتقع هذه المزارع في محافظتي طولكرم وأريحا  ،وتقوم بتزويد مسلخ عزيزا بجزء من حاجته من الدجاج الحي  ،ولتلبية حاجة
مسلخ عزيزا المتزايدة من الدجاج الحي ستقوم الشركة خالل العامين القادمين بإنشاء مزارع جديدة للدجاج الالحم.

الموقع :محافظة طولكرم

الموقع :محافظة أريحا

تاريخ اإلنشاء2011 :

تاريخ اإلنشاء2011 :

مساحة األراضي 92 :دنم

مساحة األراضي 74 :دنم

مساحة البناء 21 :ألف متر مربع

مساحة البناء 15.5 :ألف متر مربع

عدد المزارع3 :

عدد المزارع2 :

الطاقة اإلنتاجية 390 :ألف طير /دورة

الطاقة اإلنتاجية 225 :ألف طير /دورة
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خامس ًا:مسلخ دواجن عزيزا:
إيمانا منّا في شركة دواجن فلسطين بأهمية رفد
السوق الفلسطيني بمنتجات غذائية صحية ذات
جودة عالية ،وانطالقا من سعينا إلكمال سلسلة
صناعة الدواجن الفلسطينية تحت رقابة صحية
كاملة تبدأ من مزارع األمهات وصوال إلى مسلخ
الدواجن بطاقم كامل من األطباء البيطريين
والمهندسين الزراعيين األكفاء وبمنظومة كاملة
من البرامج المحوسبة التي تضمن أعلى مستويات
الجودة والحفاظ على المنتج ،فقد تم إنشاء مسلخ
عزيزا للدواجن وفق أحدث التقنيات المستخدمة
في هذا المجال بطاقة إنتاجية ابتدائية 3000
طير  /ساعة قابل للزيادة إلى  6000طير
بالساعة  ،حيث ينتج المسلخ مجموعة منوعة من
أصناف الدجاج الطازج المبرد والمجمد.
ويمتاز مسلخ عزيزا بما يلي:

أمان:
إن منتجات عزيزا منتجات آمنة ،وتحظى بثقة المستهلك ،وذلك ألسباب عديدة نذكر منها:
1.1تأتي منتجات المسلخ من حلقة إنتاج متكاملة يتم اإلشراف عليها من البداية إلى حين وصولها الى المستهلك النهائي ،حيث
يشرف األطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون في الشركة على مزارع دجاج األمهات ،وعلى فقاسة الشركة وصوال إلى مزارع
الالحم الذي يتغذى على علف عزيزا النباتي ،ليصل عند اكتمال نموه إلى المسلخ ،حيث يتم تطبيق كافة أنظمة الرقابة الصحية
ومعايير الجودة العالمية ،لينتهي به المطاف في معارض الشركة ونقاط التوزيع األخرى لدى المالحم والسوبرماركت والمطاعم
والمستشفيات.
2.2إلتزام المسلخ بعمل الفحص الطبي المستمر والدوري لكافة العاملين في مسلخ عزيزا.
3.3إحتواء المسلخ على مختبر دواجن عزيزا ،والذي يضم أحدث المعدات المخبرية ،وفيه يتم القيام بإجراء الفحوصات الدورية
من قبل الطبيب البيطري وفني المختبر وضابط الجودة.
4.4حصول مسلخ عزيزا على أبرز الشهادات العالمية في مجال الجودة والسالمة الغذائية ،وخضوعه للتدقيق الدوري.
5.5إحتواء المسلخ على سلسلة تبريد متكاملة تحفظ حرارة الدجاج ،حيث تتشكل هذه السلسلة من عدة حلقات متكاملة ،أولها نظام
محوسب معتمد لضبط حرارة الصاالت اإلنتاجية وحرارة ثالجات التجفيف والتبريد ،وثانيها برنامج محوسب معتمد لضبط
حرارة سيارات التوزيع المبردة ،وثالثها معارض عزيزا التي تحتوي على ثالجات مضبوطة الحرارة .وبذلك تكتمل سلسلة التبريد
منذ دخول الدجاج للمسلخ إلى أن يصل المستهلك.
6.6إستخدام أعالف عزيزا النباتية فقط وعدم استخدام أية أعالف تحتوي على مصادر حيوانية لما قد تحتويه هذه االعالف على
مخاطر على صحة االنسان.
7.7إستخدام أحدث التقنيات سواء كان في عمليات االنتاج أو الفحص أو التخزين أو النقل والتسليم للزبائن والتي تتميز بأقل تدخل
للعنصر البشري بها.

 18شركة دواجن فلسطين

جودة:
يتميز دجاج عزيزا بأنه ذو جودة عالية ،تتوافق مع المعايير
الفلسطينية والدولية المعتمدة على مستوى العالم ،حيث حاز
مسلخ عزيزا على أهم الشهادات في مجال الجودة والسالمة
الغذائية وهي:
1.1شهادة الجودة الفلسطينية PSI
2.2شـــهادة نظـــام إدارة الســـامة الغذائيـــة ISO
22000:2005
3.3شهادة نظام تحليل وضبط النقاط الحرجة HACCP
4.4شهادات عالمية تختص بأنظمة الجودة والسالمة
الغذائية ،من خالل تدقيق مدققين عالميين تابعين
لشركة  Yumالعالمية ،وهي الشركة األم للعالمة
التجارية  ،KFCحيث يكون التدقيق على:
•Food Safety Audit
•Food Quality Audit
5.5تعالج جميع المياه الخارجة من المسلخ ويتم تحويلها
لمياه صالحة للري ويتم التخلص من مخلفات اإلنتاج
بمعالجتها حراريا للحفاظ على البيئة وفق القوانين
واألنظمة المحلية والعالمية.

حالل:

فقد تم تصميم خط اإلنتاج لمسلخ عزيزا بحيث يمكننا تطبيق
أحكام الشريعة بما يلي:
1.1أهلية الذابح واكتمال شروطه الشرعية.
2.2النطق بالبسملة قبل الذبـح.
3.3الذبح اليدوي بسكين حادة وحسب الشريعة اإلسالمية.

نباتي:
نفتخر في دواجن عزيزا بإنتاجنا لدجاج نباتي  .%100ونعني
بالدجاج النباتي ما يلي:
أوال :الدجاج النباتي هو الدجاج الذي يتغذى في
مرحلة التربية على علف مصنّع من مصادر نباتية
 .%100وهذه المصادر هي :الذرة الصفراء ،القمح،
الشعير ،الذرة الحمراء الصويا ،كسبة عباد الشمس،
نخالة القمح ،وغيرها من المواد النباتية األخرى.
ثاني ــا :يتميـــز الدجـــاج النباتـــي عـــن غيـــره بأنـــه
ـال م ــن المص ــادر الحيواني ــة ،والت ــي
منت ــج صح ــي خ ـ ٍ
ته ــدد صح ــة المس ــتهلك ف ــي ح ــال ت ــم اس ــتخدامها
ف ــي صناع ــة األع ــاف.

إلتزاما منا في مسلخ عزيزا بإنتاج دجاج مذبوح على الطريقة
اإلسالمية الشرعية ،وكون الذبح اإلسالمي واجبا شـرعيا
الل َعلَيْهِ
اس ُم َّ ِ
انطالقا من قوله تعالىَ « :و َل تَ ْأ ُكلُوا مِ َّما لَ ْم يُ ْذ َكرِ ْ
َو ِإ َّن ُه لَفِ ْسقٌ» سورة األنعام ،آية (.)121

خط إنتاج منتجات عزيزا المبردة والمجمدة

وحدة معالجة المخلفات

الموقع :عنبتا  -محافظة طولكرم

الطاقة اإلستيعابية 15 :طن  /يوم

تاريخ اإلنشاء2010 :

مساحة األراضي 16 :دنم

عدد الموظفين 91 :موظف

مساحة البناء 4 :ألف متر مربع
المنتج :دجاج عزيزا المبرد و المجمد

المنتج :زيت ومسحوق اللحم

وحدة معالجة المياه
الطاقة اإلنتاجية 100 :كوب  /ساعة
المنتج :مياه صالحة للزراعة و الري

الطاقةاإلنتاجية 3000 :إلى  6000طير  /ساعة
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سادس ًا :معارض عزيزا للدجاج المبرد:

جنين
طولكرم
قلقيلية
نابلس
رام اهلل
اريحا

قيد التطوير

بيت لحم

قيد التطوير

توزع منتجات عزيزا من خالل خمس معارض للشركة في محافظات «رام اهلل
ونابلس وجنين وطولكرم وقلقيلية» ومن خالل أكثر من  600نقطة بيع «مالحم
وسوبرماركت» باإلضافة إلى التوريد المباشر للمستشفيات والفنادق والمطاعم.
وتخطط الشركة خالل العام  2016بافتتاح معرض للشركة في محافظة بيت لحم.

الخليل
قيد التطوير

رفعت العالمة التجارية «عزيزا» اليوم نصيبها في سوق الدواجن الفلسطيني لتصل
إلى مراكز متقدمة محققة رغبتها األكيدة في إنتاج أفخر وأجود منتجات الدواجن.
تقدم معارض الشركة تشكيلة واسعة من منتجات عزيزا الطازجة المبردة
والمجمدة التي تتضمن :الدجاج الكامل ،الدجاج المقطع ،المسحبات بأنواعها،
والجنحان ،والكبدة والقوانص والتي يتم تغليفها بعبوات غذائية محكمة اإلغالق،
لضمان حفظها طرية ونظيفة وطازجة .ضمن اعلى المعايير الصحية.
تقوم الشركة بتوفير خط الخدمة الهاتفية المجانية على الرقم 1800900200
بهدف خدمة زبائنها بحيث يعمل الخط على توفير طلبات الزبائن وتقديم خدمة
ما بعد البيع.

مشاريع الشركة المستقبلية للعام :2016
إنشاء مزرعة جديدة للدجاج الالحم ومزرعة أخرى ألمهات الدجاج الالحم:
ضمن خطة الشركة لتأمين حاجة مسلخ عزيزا المتزايدة من الدجاج الالحم ستقوم الشركة بإنشاء مزرعتين األولى إلنتاج بيض التفريخ
والثانية لتربية الدجاج الالحم وسيتم بناء هذه المزارع بأحدث المواصفات حيث تم شراء قطعة أرض بمساحة  42.5دنم إلنشاء مزرعة
تربية الدجاج الالحم وتم انهاء عملية تسجيل األرض لصالح الشركة واستصدار رخصة البناء وسيتم إنجاز هذه المزرعة بطاقة إنتاجية
 120ألف طير لكل دورة خالل النصف الثاني من العام .2016
ستقوم الشركة قبل انتهاء العام  2016بإنشاء مزرعة إلنتاج بيض التفريخ بطاقة إنتاجية  5مليون بيضة  /دورة وجاري العمل حالياً على
شراء قطعة ارض مناسبة لبناء المزرعة.
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األداء المالي للشركة
شهد عام  2015مزيداً من النمو في مؤشرات األداء التشغيلية لشركة دواجن فلسطين ،وهو ما عكس بظالله على النتائج المالية للشركة
خالل العام من خالل تحقيق عوائد جيدة ،فقد ساهم النمو في مبيعات مختلف مراكز اإلنتاج نتيجة النشاط الذي إتصف به سوق
الدواجن خاصة خالل النصف الثاني من العام ،باإلضافة الى الجهود المبذولة من طواقم الشركة في دفع عجلة األرباح لتصل الى ما
هي عليه في نهاية العام.
وتتبنى الشركة سياسة التطوير والتوسع المستمر في مراكز اإلنتاج المختلفة وبما يتماشى مع الطلب المتزايد والنمو في حصتها السوقية
من مختلف المنتجات آخذة بالحسبان تحقيق أعلى درجات الرفع التشغيلي ،كما ال تغفل الشركة أهمية الحفاظ على قنوات اتصال متينة
مع شبكة عمالئها وتحقيق أعلى درجات الرضى لديهم في مختلف مراحل العملية التجارية سواء التي تسبق عملية البيع أو تلك التي تليها.

أو ً
ال :اإليرادات التشغيلية:
مصنع األعالف

منتجات المسلخ

ارتفعت ايرادات مصنع األعالف من
المبيعات للمزارعين بنسبة  %7.0لتصل
الى  15.2مليون دينار من مختلف أصناف
األعالف مقابل  14.2مليون دينار خالل عام
 2014وذلك نتيجة للطلب المتزايد على
أعالف الشركة.

ارتفعت ايرادات مسلخ الدواجن خالل
عام  2015بنسبة  %6.9عما كانت
عليه خالل عام  ،2014واذا ما قورنت
االيرادات بعملة الشيقل فإن النمو
المتحقق يبلغ  ،%17.0وهو ناتج عن
زيادة تغلغل منتجات المسلخ في السوق
الفلسطيني وإرتفاع ثقة المستهلك بها.

بيض التفريخ
بلغ إجمالي ايرادات مبيعات بيض
التفريخ للفقاسات  2.1مليون دينار
في عام  2015مقارنة بـ  2.4مليون
دينار حققتها الشركة خالل عام
 ،2014علما أن هذه األرقام تمثل
إيرادات مبيعات الشركة للفقاسات
الخارجية والتي شكلت خالل عام
 2015ما نسبته  %27من إجمالي
إنتاج بيض التفريخ في الشركة.

صوص عمر يوم
حققت الشركة ايرادات إجمالية من
مبيعاتها من الصوص الالحم بمبلغ 4.7
مليون دينار أردني ،حيث بقيت اإليرادات
عند المستوى ذاته المتحقق خالل عام
 ،2014وتمثل هذه األرقام مبيعات الصوص
للمزارع الخارجية والتي شكلت  %77من
إجمالي إنتاج الصوص الالحم في الشركة
خالل عام .2015

15.2
7.6
4.7
3.3
2.1
إجمالي اإليرادات
(مليون دينار)

30.44

(مليون دينار)
صافي اإليرادات
نمو %3
عن عام 2014

الدجاج الالحم الحي
بلغ اجمالي ايرادات مبيعات الدجاج الالحم
خالل عام  2015ما قيمته  3.3مليون دينار
( 18.0مليون شيقل) مقابل  3.3مليون دينار
( 16.5مليون شيقل) في العام  ،2014وبالتالي
فإن الشركة قد حققت ارتفاعاً في ايراداتها
من مبيعات الدجاج الالحم بعملة الشيكل
بنسبة  ،%9.0علماً أن هذه األرقام تمثل
مبيعات الدجاج الالحم للزبائن خارج الشركة
والتي شكلت  %55من اإلنتاج ،بينما تم بيع
الكمية المتبقية من خالل مسلخ الدواجن.
التقرير السـنوي 2015

21

ثاني ًا :مجمل دخل الشركة:
6.06

5.61

5.62

30%

6

21.5%

20%
19.9%

2.25

بلغ مجمل دخل الشركة خالل عام  2015ما مجموعه 6,060,216
دينار أردني من مختلف عملياتها التشغيلية ،وبذلك تكون الشركة
قد حققت نمواً بنسبة  %8.1عن عام  2014يعزى الى سببين
اساسيين وهما التحسن في أسعار بعض المنتجات ،واالرتفاع
الحاصل في الكفاءة التشغيلية والناتج عن االستغالل األمثل
للموارد من خالل تحقيق اعلى درجات النفع من تكامل مراكز
االنتاج في الشركة.

19.0%

10%

12.0%

2

0

0%
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20

20

20

هامش مجمل الدخل %

20

إن التكامل بين مراكز اإلنتاج والذي عكفت الشركة على تحقيقه
خالل السنوات الماضية يجعل إعتمادها على مصادر خارجية
في توفير مدخالت اإلنتاج بحدوده الدنيا مما يخلق وفورات
مؤثرة في تكاليف اإلنتاج وهو ما ينعكس بالضرورة على هوامش
دخل مختلف األصناف التي تنتجها الشركة.

4

مجمل الدخل (مليون دينار)

ثالث ًا :الدخل التشغيلي:
3.74

3.45

3.63

15%

3

13.9%
12.3%

10%

11.7%

2
0.87

حققت الشركة أرباحاً تشغيلية بمبلغ  3,740,404دينار أردني،
مرتفعة عن عام  2014بنسبة  %8.5حيث بلغت في حينه
 3,448,659دينار ،وقد نتج هذا االرتفاع عن تحسن أداء معظم
مراكز اإلنتاج في الشركة كما ذكر سابقاً ،في حين حافظت
الشركة على كفاءة إدارة نفقاتها التشغيلية للحفاظ على هوامش
دخل مجدية.

20%

4

5%

خالل العام  2015بلغ مجموع ما تم انفاقه على نشاطات الشركة
البيعية وكذلك الحمالت الترويجية ما مجموعه  956,025دينار
أردني تشكل ما نسبته  %3.1من صافي ايرادات الشركة.

4.6%
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0%
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هامش الدخل التشغيلي %

وقد بلغ هامش الدخل التشغيلي  %12.3خالل عام  2015مقابل
 %11.7في عام .2014

1

الدخل التشغيلي (مليون دينار)

رابع ًا :صافي الدخل ونصيب السهم من األرباح:
3.63

3.09
2.32

10%

10.2%
7.9%

5%
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0

0%

20
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هامش صافي الدخل
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12.8%
2

20
12

وبالنظر الى نصيب السهم من األرباح نجد أنه بلغ  0.23دينار
أردني خالل عام  2015مقابل  0.17خالل عام  2014وذلك
نتيجة االرتفاع الحاصل على صافي دخل الشركة.

15%

3

0.68

بلغ صافي دخل الشركة بعد الضريبة خالل عام  2015ما
مجموعه  3,093,633دينار مقارنة بـ  2,322,241حققتها
الشركة خالل عام  2014وهو ارتفاع ناتج عما طرأ من تحسن
على نتائج أعمال مراكز اإلنتاج في الشركة كما ُذكر آنفاً كم
ارتفع هامش صافي دخل الشركة ليصل الى  %10.2بعد أن كان
 %7.9خالل عام .2014

20%

4

صافي الدخل (مليون دينار)

خامس ًا :المركز المالي للشركة:
ارتفعت قيمة مجموع موجودات الشركة لتصل الى 31.90
مليون دينار مقابل  31.71دينار في نهاية عام  ،2014حيث
حافظت الشركة على مستوى مقارب لقيمة موجوداتها الثابتة
كما كانت عليه في نهاية العام الماضي كون الشركة قد انفقت
مبلغ  0.99مليون دينار خالل عام  2015مقابل تطوير مرافق
االنتاج المختلفة في الشركة.

وفي نهاية عام  2015بلغت القيمة الدفترية لسهم شركة
دواجن فلسطين  1.78دينار اردني مقابل  1.67دينار في نهاية
عام .2014
31.90

31.71

34.42

31.84

23.90

22.40

24.28

30
19.43

8.00

9.31

10.14

وبلغت قيمة حقوق المساهمين في نهاية عام  2015ما
مجموعه  23.90مليون دينار اردني ،مرتفعة بنسبة %6.7
عما كانت عليه في نهاية عام  ،2014ويأتي هذا االرتفاع
كنتيجة لما حققته الشركة من أرباح خالل العام ،حيث بلغت
قيمة أصول أرباح الشركة المحتجزة  7.42مليون دينار مقارنة
بـ  6.25مليون دينار اردني في نهاية عام .2014

40

20

12.41

وفي المقابل فقد إنخفضت قيمة التزامات الشركة بنسبة
 %14لتصل الى  8.00مليون دينار اردني بعد أن كانت 9.30
مليون دينار في نهاية عام  ،2014ويعود هذا االنخفاض الى
االنخفاض الحاصل في قيمة قروض الشركة نتيجة قيامها
بسداد ما مجموعه  1.44مليون دينار من قروضها طويلة
االجل خالل عام .2015

وقد قامت شركة دواجن فلسطين بتوزيع ما نسبته  %12من القيمة
االسمية للسهم كأرباح للمساهمين عن عام  2014تم صرفها في
عام  2014وبمبلغ اجمالي قدره  1.61مليون دينار اردني.

10

0
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20

األصول

اإللتزامات

حقوق الملكية

سادس ًا :مؤشرات ربحية الشركة:
حققت الشركة ارتفاعاً في مختلف مؤشرات الربحية خالل
عام  2015وهو ما صاحب النمو المتحقق في ارباح الشركة
خالل العام مقارنة بالعام .2014
بلغت نسبة العائد على األصول في عام  2015حوالي %9.7
مقابل  %7.3كانت قد حقتها الشركة في عام  ،2014فعلى
الرغم من ارتفاع قيمة أصول الشركة إال ان االرتفاع المتحقق
في االرباح كان اكبر مما ساهم في تحقيق نسبة عائد أعلى
على األصول.

كم ــا ارتف ــع العائ ــد عل ــى حق ــوق المس ــاهمين ليبل ــغ %12.9
بعـــد أن كان  %10.4فـــي عـــام  ،2014وارتفـــع كذلـــك
العائ ــد عل ــى اإلس ــتثمار «وال ــذي يقي ــس العائ ــد المتحق ــق
عل ــى اس ــتثمار الش ــركة ف ــي أصوله ــا الثابت ــة ورأس ماله ــا
العام ــل» ليبل ــغ  %12.4مقاب ــل  %9.7كان ــت الش ــركة ق ــد
حققتهـــا خـــال عـــام .2014

2012

2013

2014

2015

العائد على األصول ()ROA

%2.1

%9.8

%7.3

%9.7

العائد على حقوق المساهمين ()ROE

%3.5

%13.8

%10.4

%12.9

العائد على اإلستثمار ()ROI

%3.1

%12.4

%9.7

%12.4
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سابع ًا :هيكل رأس المال:
تراعي شركة دواجن فلسطين في تمويل أصولها وعملياتها التشغيلية
الحفاظ على هيكل تمويلي يضمن للشركة حداً معقوالً لتكلفة رأس
المال وبالتالي تحقيق الجدوى المرجوة من تشغيل أصولها.
وتعمل الشركة من خالل دراسة تدفقاتها النقدية المتوقعة بشكل
دوري على إختيار درجة الرفع المالي الكفؤ الذي يعظم قيمة الشركة
(يخفض المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال) وهو ما يضمن في
نفس الوقت قدرة الشركة على سداد أقساط القروض والفوائد وفق
الجداول الزمنية المحددة.

37.7%
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الديون الى األصول
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وخالل السنوات الماضية انخفضت نسب مديونية الشركة نتيجة
سدادها لغالبية قروضها التي تلتزم بها للبنوك المحلية ،ففي نهاية
عام  2015بلغت نسبة الديون الى األصول  %8.6مقارنة بـ % 13.3
في نهاية عام  ،2014أما نسبة الديون الى حقوق الملكية فقد بلغت
 %11.5مقابل  %18.8في نهاية عام .2014

40%

الديون الى حقوق الملكية

ثامن ًا :سيولة الشركة:
تعتمد شركة دواجن فلسطين سياسة كفؤة الدارة رأس مالها العامل وهو ما يضمن لها االحتفاظ وبشكل دائم بتدفقات نقدية كافية لدعم
عملياتها التشغيلية ،كما يضمن االستخدام األمثل لموارد الشركة.
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 جيدة
مع معظم البنوك المحلية تمكنها من الحصول على تسهيالت ائتمانية باكبر سرعة ممكنة وبأسعار فائدة منافسة وذلك لمواجهة اي
التزامات طارئة.
وبالنظر الى كفاءة الشركة في ادارة رأس مالها العامل نجد أن معدل دوران الذمم المدينة خالل عام  2015بلغ  6.28مرة مقابل 6.01
مرة في العام  ،2014كما بلغ معدل دوران المخزون  13.1مرة مقارنة بـ  9.4مرة في العام .2014
وبلغت التدفقات النقدية للشركة من انشطتها التشغيلية ما قيمته  5.23مليون دينار اردني مقارنة بـ  3.24مليون دينار حققتها الشركة
خالل عام .2013
2015

2012

الرفع المالي للشركة
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2
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1

0.5

3.24
2013

1.0

4.91

التدفقات النقدية
التشغيلية
(مليون دينار)

1.6

5.23

1.5

تاسع ًا :النفقات الرأسمالية:

30%
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وخالل السنوات االخيرة تبنت الشركة استراتيجية التكامل بين
خطوط االنتاج والتي تتيح انشاء سلسلة 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.

1.28

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 (مليون دينار)

وقد بلغت نفقات الشركة الرأسمالية الى دخل الشركة قبل
الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات ما نسبته %20
وبما مجموعه  0.99مليون دينار اردني.
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إدارة المخاطر:
المخاطرة

وصف المخاطرة

التغلب على المخاطر

المخاطر التشغيلية
مخاطر المنافسة والحفاظ
على قاعدة الزبائن

تعمل شركة دواجن فلسطين في بيئة شديدة
التنافسية تواجه خطر اإلغراق من قبل
المنتجين اإلسرائيليين.
كما أن الشركة تبيع معظم منتجاتها من خالل
عدد محدود من الزبائن ومن خالل عقود
قصيرة األجل.

تتغلب الشركة على هذه المخاطر من خالل
الحفاظ على عالقات قوية مع زبائنها
الرئيسيين ،وهم زبائن تنتقيهم الشركة بحذر
بحيث يتميزون بمالءة مالية جيدة تمكنهم من
التغلب على مخاطر هذه الصناعة.
وتعمل الشركة بشكل مستمر على توسعة
قاعدة زبائنها وذلك من خالل توفير منتجات
جديدة بجودة عالية ،والحفاظ على جودة
منتجاتها الحالية.

مخاطر التذبذب في أسعار
المواد الخام

يتميز سوق الدواجن في فلسطين بتذبذب
اسعار المنتجات بشكل كبير خالل العام
ووجود عدد كبير من المنافسين وبالتالي عدم
القدرة على التحكم باألسعار ،مما يهدد هامش
ربح الشركة في حال ارتفاع أسعار المواد
الخام في األسواق العالمية.

مخاطر تلف أصول الشركة

تواجه الشركة مخاطر احتمالية التعرض ألي
حدث قد يسبب تلفاً في جزء من أصولها
مما قد يتسبب في تعطل جزء من طاقتها
االنتاجية وبالتالي تأثر ربحية الشركة.

تمتلك الشركة بوليصة تأمين على جميع
أصولها والمنتشرة في مناطق متفرقة من
الضفة الغربية مما يقلل من المخاطر التي قد
تتعرض لها في حال تلف اي من هذه االصول
نتيجة لحادث قد تتعرض له كالحريق على
سبيل المثال.

مخاطر القوانين والتشريعات

قد تتغير القوانين والتشريعات التي تنظم
صناعة الدواجن في فلسطين او تلك الخاصة
بالضرائب وهو ما يجعل الشركة معرضة لتأثر
نتائجها المالية بشكل سلبي.

تتفاعل الشركة بشكل ايجابي مع أي قوانين أو
تشريعات جديدة يتم فرضها وتلتزم بها بشكل
تام ،إال أنها تسعى دائما لشرح وجهة نظرها
للمشرع لما لقطاع الزراعة بشكل عام وقطاع
الدواجن بشكل خاص من أهمية وحساسية
في األراضي الفلسطينية.

مخاطر التكنولوجيا

يرتبط نجاح الشركة واستمراريتها بالحفاظ
على خطوط إنتاجها مزودة بأحدث تكنولوجيا
اإلنتاج المتوفرة ،والحفاظ على هذه
التكنولوجيا وصيانتها بشكل دوري.

تمتلك الشركة خطوط إنتاج حديثة تم توريدها
من أشهر المصنعين العالميين ،كما تعمل الشركة
على االستثمار بشكل متواصل في تطوير خطوط
انتاجها كما أنها تمتلك كادر من المهندسين
والفنيين ذوي الكفاءة والخبرة الطويلة.
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تعمل الشركة على استغالل فترات انخفاض
أسعار المواد الخام (وبخاصة الحبوب)
وذلك لشراء كميات كبيرة وذلك تجنباً
النخفاض الربحية الذي ينتج عن ارتفاع
اسعار المواد الخام.
كما عملت الشركة خالل الفترة الماضية على
تمييز جودة منتجاتها مما يجعل المستهلك
على دفع سعر اعلى قليال ً للحصول على
منتجات عزيزا وهنا يعطي الشركة مجاال
للتحرك في تحديد سعر البيع.

المخاطرة

وصف المخاطرة

التغلب على المخاطر

المخاطر المالية
مخاطر السيولة

المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة نتيجة
عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة
األجل تجاه دائنيها ومورديها.

مخاطر اإلئتمان

قد تتعرض الشركة لمخاطر ناتجة عن تعثر
زبائنها وبالتالي عدم قدرتهم على سداد
التزاماتهم تجاه الشركة.

تمتلك الشركة سياسة بيع وتحصيل واضحة
تضع أسس منح االئتمان للزبائن وذلك
حسب مراكز االنتاج المختلفة في الشركة،
وتقوم الشركة بمتابعة هذه السياسة بشكل
دوري كما تقوم بدراسة السقوف الممنوحة
لزبائنها وتصنيفهم حسب المخاطر المتوقعة
لكل زبون وفقاً لتاريخ تعاملهم مع الشركة
وسمعتهم في السوق.

مخاطر أسعار الفائدة

إن تذبذب اسعار الفائدة في السوق يجعل
الشركة عرضة لتذبذب نتائجها المالية نتيجة
الرتفاع أو انخفاض تكاليف التمويل التي
تتكبدها خالل الفترة المالية.

تمتلك الشركة قدرة تفاوضية جيدة مع البنوك
فيما يخص اسعار الفائدة والتي تكتسبها
من سمعتها الجيدة والتزامها بالسداد وفق
الجداول الزمنية المحددة.

تواجه الشركة مخاطر السيولة التي تتعرض
لها من خالل االحتفاظ بمعدالت نقد تالئم
التزاماتها قصيرة االجل ،ومن أجل ذلك فان
الشركة تعمل على دراسة تدفقاتها النقدية
المتوقعة بشكل دوري على المدى القصير
لتجنب عجزها عن الوفاء بالتزاماتها.
وتحتفظ الشركة بعالقات جيدة مع البنوك
تمكنها من الحصول على تسهيالت ائتمانية
في الوقت الذي تحتاج اليه دون عوائق.

وتحاول الشركة التقليل من آثار ارتفاع
اسعار الفائدة من خالل وضع سقوف
ألسعار فوائد االقتراض.

اإلختالف بين البيانات المالية المدققة النهائية والبيانات الختامية األولية:
ال يوجد إختالف بين البيانات المالية المدققة النهائية والبيانات الختامية األولية لعام .2015
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الحوكمة
والمسؤولية اإلجتماعية
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مقدمة

المسؤولية االجتماعية

يتمثل هدف شركة دواجن فلسطين  /عزيزا بضمان تطبيق أعلى
مبادئ الحوكمة والسلوكيات األخالقية في الشركة بأكملها ،حيث
يتم مراعاة ان يكون مجلس اإلدارة ممث ً
ال لجميع المساهمين
بشكل عادل.كما يقوم مجلس إدارة الشركة بممارسة مهامه
وصالحياته المنبثقة من النظام األساسي للشركة والمتوافق مع
قواعد مدونة الحوكمة وبما ال يتعارض مع األنظمة والقوانين
األخرى ذات الصلة ،كما تحرص على تطبيق أفضل الممارسات
التي تتماشى ومتطلبات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسوق
فلسطني لألوراق المالية وانطالقاً من ايمان الشركة بأهمية
تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية فإنها عملت على:

عملت شركة دواجن فلسطين منذ تأسيسها على اعتماد وتطبيق
أفضل المعايير المحلية والعالمية لتوفير البيئة اآلمنة والصحية
لكافة موظفيها وعمالها وزبائنها من حيث:

• •التحديد والفصل الواضح للصالحيات والمسؤوليات
لكل من الهيئة العامة للمساهمين ومجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية.
• •وجود مدونة قواعد السلوك األخالقي ونظام تضارب
المصالح في الشركة.
• •وجود هيكل تنظيمي واضح يرسم بشكل دقيق خطوط
الصالحيات والمسؤوليات لدوائر الشركة المختلفة
ووجود وصف وظيفي واضح لكافة الوظائف المسكنة
على هذا الهيكل التنظيمي .
• •تطوير منظومة الصالحيات لإلدارة التنفيذية بمختلف
مستوياتها اإلدارية ،وبما ينظم العالقة بينها وبين
مجلس اإلدارة والهيئة العامة.
• •التخطيط واإلعداد الجيد الجتماعات الهيئة العامة
السنوية وبذل كافة الجهود لتزويد المساهمين
بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة للمشاركة
الفاعلة في االجتماعات.
• •التدقيق الداخلي على جميع أنظمة الشركة ضمن أعلى
معايير المهنية من قبل دائرة التدقيق الداخلي في شركة
فلسطين لإلستثمار الصناعي ،وضمن إشراف ومتابعة
مجلس إدارة الشركة ولجنة التدقيق الداخلي المنبثقة
عن مجلس إدارة شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي.

• •تطبيق الفحوصات الطبية الدورية والوقائية لكافة
طواقمها العاملة في مراكزها اإلنتاجية.
• •تطبيق انظمة االمن الحيوي والرقابة البيطرية الصارمة
والسالمة العامة فيما يخص قطعان الدواجن والتي يوجد
تواصل فيها مباشر مع طواقم الشركة الفنية واإلنتاجية.
• •تُوفر الشركة تأمين صحي لكافة موظفيها باإلضافة الى
وجود تأمين ضد اصابات العمل والعمال.
كما 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  2015قامت الشركة بصرف
ما مجموعه  18ألف دوالر أمريكي تقريبا على المسؤولية
االجتماعية موزعة كما يلي:
• •التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية بقيمة 2,400
دوالر أمريكي.
• •المساهمة في دعم األنشطة المجتمعية المختلفة
بمنتجات عزيزا بقيمة  10,950دوالر أمريكي.
• •التبرع لمدارس ومؤسسات تعليمية (نقدي وعيني)
بقيمة  4,000دوالر أمريكي.
• •تبرعات لمؤسسات وطنية متعددة تعمل في خدمة
المواطنين وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بقيمة 650
دوالر أمريكي.
• •رعاية مجموعة من مشاريع التخرج والتدريب لطلبة طلبة
الهندسة والزراعة والطب البيطري وكلية االقتصاد في
جامعة النجاح الوطنية وغيرها من الجامعات الفلسطينية.
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نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة:
السيد /عبد الحكيم حسن قاسم فقهاء
رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين لالستثمار الصناعي ,وعضو مجلس ادارة شركة مطاحن القمح الذهبي ,عضو مجلس إدارة شركة
مصانع الزيوت النباتية ,عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعة الكرتون سابقاً ،مدير مالي سابق لمجموعة شركات سختيان
فلسطين ،درجة الماجستير في االدارة والمحاسبة من الجامعة األردنية.
السيد /أمجد يوسف محمود حسون
نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس اإلدارة المالية لشركة فلسطين للتنمية واالستثمار  /باديكو ،و يمثل شركة باديكو في مجالس إدارات العديد من الشركات التابعة
والحليفة لباديكو.
الدكتور  /محمد عبد اهلل محمد حسونه
عضو مجلس إدارة

درجة الماجستير في الطب البيطري الوقائي من جامعة كاليفورنيا ،مدير عام الخدمات الطبية البيطرية سابقاً ,محاضر غير متفرغ
في جامعة النجاح الوطنية.
السيد  /غسان عبد العزيز عبد الرازق غانم
عضو مجلس إدارة

رجل اعمال وعضو مجلس االدارة لجمعية االغاثة الزراعية ،عضو مجلس ادراة شركة الريف لالستثمار ،وعضو مجلس ادراة لجمعية
دير الغصون الخيرية ،محاضر الخدمة االجتماعية في جامعة القدس وهو ناشط اجتماعي.
الدكتور  /جمال محمد سليم ابو عمر
عضو مجلس إدارة

محاضر في جامعة النجاح الوطنية وقد شغل منصب رئيس قسم اإلنتاج الحيواني في جامعة النجاح الوطنية وهو عضو في نقابة
المهندسين الزراعيين.
السيد  /غالب ساطي غالب فارس
عضو مجلس إدارة

درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية ،عمل كمستشار تطوير إداري وأعمال في فلسطين والمملكة العربية السعودية ،مدير دائرة
تطوير االعمال في شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي ،المدير العام المنتدب للشركة الوطنية لصناعة الكرتون.
السيد /زهدي فتحي زهدي الخواجا
عضو مجلس إدارة

درجة ماجستير في العلوم البيئية ،مدير مزارع األمهات عزيزا سابقاً ،والمدير الفني في الشركة الدولية للدواجن (تمام).
السيد  /فتحي توفيق محمد مصطفى
عضو مجلس إدارة

ماجستير إنتاج حيواني ،رئيس مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية  -مكتب فلسطين ،نائب مدير عام اإلرشاد الزراعي  -وزارة
الزراعة ،رئيس قسم االنتاج الحيواني للضفة الغربية و لمحافظتي رام اهلل وبيت لحم.
السيد /حمد جمال أسعد المصري
عضو مجلس إدارة

مدير عام شركة سختيان إخوان ونائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة بيت جاال لصناعة األدوية وعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات
المساهمة.
السيد  /سليمان زكريا سعد الدين ضعيفي
عضو مجلس إدارة

ماجستير هندسة ميكانيكية من جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ,محاضر في جامعة النجاح الوطنية.
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اجتماعات مجلس اإلدارة:
عقد مجلس اإلدارة ( )6اجتماعات خالل العام  2015وهي حسب ما هو موضح أدناه:

االجتماع

تاريخ االنعقاد

الجلسة األولى
الجلسة الثانية
الجلسة الثالثة
الجلسة الرابعة
الجلسة الخامسة
الجلسة السادسة

2015/03/12
2015/05/16
2015/07/26
2015/09/12
2015/11/11
2015/12/26

أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة :
جلسة 1

جلسة 2

جلسة 3

جلسة 4

جلسة 5

جلسة 6

المجموع

اإلسم

350

350

350

350

350

350

2,100

350

350

350

350

350

350

2,100

السيد /حمد جمال أسعد المصري

350

350

350

X

350

الدكتور  /جمال محمد سليم ابو عمر

350

350

350

350

350

X
X

1,400
1,750

السيد /زهدي فتحي زهدي الخواجا

350

350

X

350

350

350

1,750

350

350

350

350

350

350

2,100

X

350

350

350

X

X

1,050

350

350

350

350

350

350

2,100

X

X

X

X

350

350

700

350

350

350

350

350

350

2,100

السيد /عبد الحكيم حسن قاسم فقهاء
السيد /أمجد يوسف محمود حسون

السيد  /سليمان زكريا سعد الدين ضعيفي
السيد  /فتحي توفيق محمد مصطفى
السيد  /غالب ساطي غالب فارس

السيد  /غسان عبد العزيز عبد الرازق غانم
الدكتور  /محمد عبد اهلل محمد حسونه
المجموع

17,150

اللجان الدائمة والمؤقتة المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
تمارس اللجان الدائمة والمؤقتة المنبثقة عن مجلس إدارة شركة فلسطين لالستثمار الصناعي «الشركة األم» مهامها وصالحياتها على
الشركات التابعة ،وهذه اللجان هي:
• •لجنة الحوكمة :هدفها وضع الخطط الكفيلة بالتطبيق األمين لمتطلبات مدونة الحوكمة ،واإلشراف على سالمة تطبيقها من
قبل إدارة الشركة.
• •لجنة التدقيق :هدفها التأكد من استقاللية ومهنية التدقيق الخارجي وأن دائرة التدقيق الداخلي في الشركة تقوم بمهامها
بأعلى مستوى من الكفاءة والحيادية.
• •اللجنة التنفيذية لإلستثمار :هدفها إيجاد آلية لمتابعة التزام إدارة الشركة بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن
مجلس اإلدارة واتخاذ القرارات أو رفع التوصيات بخصوص الفرص المتاحة ومناقشة تقارير أداء اإلدارة التنفيذية وتقارير
األداء بشكل دوري.
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ملكية اعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى بأسهم الشركة كما
في :2015 /12/31

اسم عضو مجلس اإلدارة

عدد
االسهم
التمثيل

عدد االسهم
المملوكة
له أو ألقاربه
من الدرجة
االولى*

ممثال عن

الجنسية

 1السيد عبد الحكيم حسن قاسم فقهاء

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

فلسطيني

0

 2السيد زهدي فتحي زهدي الخواجا

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

فلسطيني

0

 3السيد محمد عبد اهلل محمد حسونة

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

فلسطيني

 4السيد غالب ساطي غالب فارس

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

فلسطيني

0

 5السيد جمال محمد سليم ابو عمر

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

فلسطيني

0

 6السيد أمجد يوسف محمود حسون

شركة فلسطين للتنمية واالستثمار

فلسطيني

 7السيد فتحي توفيق محمد مصطفى

شركة فلسطين للتنمية واالستثمار

فلسطيني

10,297,155

1,605,100

4,102

0
0

 8السيد غسان عبد العزيز عبد الرازق غانم شركة الريف لالستثمار والتسويق الزراعي فلسطيني

80,640

0

 9السيد حمد جمال اسعد المصري

شركة بيت جاال لصناعة األدوية

فلسطيني

22,400

0

 10السيد سليمان زكريا سعد الدين ضعيفي

شركة النواة

فلسطيني

89,600

0

12,027,695

4,102

المجموع
* ويقصد بها الزوجة واألبناء
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القصر.

الحركة والنقل

الحراسة

العالقات العامة

الصندوق

قسم المحاسبة /
الملسخ

قسم المحاسبة /
اإلدارة العامة

الموارد البشرية

الدائرة اإلدارية

مخزن قطع
الغيار

الدائرة
الفنية

أنظمة المعلومات

نائب المدير العام
العمليات والمشاريع
والتطوير

الدائرة المالية

نائب المدير العام
للشؤون المالية
واإلدارية

الهيكل التنظيمي للشركة

دائرة
دائرة
المشتريات المبيعات
والتسويق

وحدة
كبار
العمالء

المدير العام

مجلس اإلدارة

دائرة
الفقاسة

مزرعة
عوجا 1و 2

مزرعة
رابا

مزرعة
جلبون

مزرعة
صير 1و 2

مزرعة
د غ 1و 2

مزارع
األمهات

مزرعة
عوجا 4

مزرعة
عوجا 3

مزرعة
جيوس

مزرعة
كور 2

مزرعة
كور 1

مزارع
الالحم

قسم
اإلنتاج

وحدة معالجة
المخلفات
والمياه

مختبر
أمراض
الدواجن

مخزن
المواد
األولية

مخزن
المواد
الجاهزة

قسم الجودة
والسالمة
الغذائية

مختبر
دائرة
تحليل
دائرة إنتاج مبيعات الملسخ
األعالف /
األعالف الملسخ
والتسويق
ضابط الجودة

المستشار الفني

ممثل اإلدارة للجودة

مكتب المدير العام

المدقق الخارجي
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اإلدارة التنفيذية

د .جميل احمد

م .ايمن القدح

نائب المدير العام للعمليات
والمشاريع والتطوير

نائب المدير العام للشؤون
المالية واإلدارية

بدء د .جميل عمله في الشركة في
العام  2014كمدير عام للشركة
وشغل عدة مناصب سابقا في
األمم المتحدة وكمدير عام في عدة
شركات متخصصة في قطاع الثروة
الحيواني والدواجن واألردن في
الخليج العربي.
د .جميل احمد يحمل درجة
البكالوريوس في الطب البيطري وهو
عضو في نقابة األطباء البيطرين
وشارك في مجموعة كبيرة من
الدورات المتخصصة.

بدأ المهندس ايمن القدح عمله منذ
تأسيس الشركة ،وشغل عدة مناصب
ادارية فيها ويعمل منذ تعيينه في منصبه
كنائب للمدير العام للعمليات والمشاريع
والتطوير ضمن اإلدارة التنفيذية للشركة.
المهندس القدح يحمل درجة البكالوريوس
في الهندسة الزراعية ولديه خبرات طويلة
في اإلدارة والتخطيط وانظمة المعلومات
والمشاريع وهو عضو في العديد من
المؤسسات والجمعيات منها جمعية رجال
االعمال ونقابة المهندسين الزراعيين.

عمل السيد أمجد أبو نبعة سابقا
بوظيفة مدير مالي لشركة فلسطين
لالستثمار الصناعي.
وتم تعيين السيد أمجد أبو نبعة
بعد ذلك في شركة دواجن فلسطين
كنائب للمدير العام للشؤون المالية
واإلدارية في شهر  12/2014ويعمل
السيد أمجد على تطبيق سياسات
الشركة المالية في الشركة ضمن
رؤية اإلدارة التنفيذية للشركة.

السيد زهران خروب

م .عمار اسعد

مدير مزارع األمهات

م .محمد حطاب

مدير مصنع االعالف

بدأ السيد زهران شريف عمله في
الشركة عام  ،2004وشغل منصب
مسؤول ملف الترويج وااليزو وتطور
عمله في الشركة الى مسؤول مبيعات
الصوص ومن ثم شغل منصب مدير
المبيعات والتسويق في عام ,2013
كما يعمل على التأكد من فاعليه
أنظمه الرقابة الداخلية والتنسيق
والتعاون مع الدائرة المالية خدمة ما
بعد البيع والمدير العام

بدأ المهندس عمار اسعد عمله منذ
تأسيس الشركة عام  ،1997وشغل
منصب مدير مزرعة امهات وتطور
عمله في الشركة الى مدير مزارع
االمات في العام 2004
السيد عمار اسعد حاصل على درجة
البكالوريوس في الهندسة الزراعية
ولديه خبرة كبيرة في مزارع االمهات
والالحم وشارك بالعديد من الدورات
التدريبية في مجال الدواجن في
هولندا واالردن وبلجيكا وهو عضو في
نقابة المهندسين الزراعيين.

بدأ المهندس محمد حطاب عمله
في الشركة في العام  ،2003كمدير
لمزرعة امهات وتطور عمله ليصبح
مدير لمصنع االعالف في العام
 ,2010حيث يعمل على االشراف
العام على أعمال مصنع االعالف
والعمل على رفع إنتاجية وربحية
المصنع كما يعمل على التأكد من
فاعليه أنظمه الرقابة الداخلية
ومتابعة تطبيق نظام االيزو 9001

المدير العام

مدير المبيعات
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السيد أمجد أبو نبعة

م.عثمان شحادة

م .جمال ضراغمة

السيد عزمي خلف

بدأ المهندس عثمان عمله في
الشركة عام  ،2009وشغل منصب
مدير مزارع الدجاج الالحم.
السيد عثمان حاصل على درجة
الماجستير في فوائد اإلضاءة
لمزارع أمهات الالحم ،ولديه
خبرة كبيرة في مزارع االمهات
والالحم وشارك بالعديد من
الدورات التدريبية في مجال
الدواجن وهو عضو في نقابة
المهندسين الزراعيين.

بدأ م .جمال دراغمة عمله في
الشركة عام  2015كمدير للدائرة
الفنية وتتضمن مهامه االشراف
على أعمال الدائرة والعمل على رفع
إنتاجية وربحية المراكز اإلنتاجية.
م .جمال يحمل درجة البكالوريوس
في الهندسة الميكانيكية .وشغل
عدة مناصب سابقة في مجموعة
من الشركات الكبرى في فلسطين.

بدأ السيد عزمي خلف عمله في
الشركة عام  ،1999وشغل منصب
مدير دائرة المبيعات والتسويق
لغاية العام  2011ومدير لمسلخ
الدواجن لغاية العام  2012ويشغل
حاليا مدير دائرة كبار العمالء حيث
تتضمن مهامه توطيد العالقة مع
كبار العمالء واستقطاب عمالء
استراتيجيين للشركة باإلضافة الى
متابعة ملفات الذمم المتعثرة مع
المستشارين القانونين للشركة.

السيد لؤي عبد الحفيظ

م.محمد غزال

د .عزام يحيى

بدأ السيد لؤي زعرور عمله في
الشركة عام  ،2003وشغل منصب
مسؤول المستودعات وتطور عمله
في الشركة إلى شغل منصب مدير
قسم المشتريات في عام 2013حيث
يعمل على تطبيق استراتيجيات
الشركة بمجال التخطيط للمشتريات
وإعداد التقارير الدورية والتنسيق
المستمر مع الدائرة المالية والمدير
العام بخصوص عمليات الشراء.

بدأ المهندس محمد غزال عمله منذ
تأسيس الشركة في عام  ،1997وشغل
منصب مدير الفقاسة ،حيث يعمل على
االشراف العام على أعمال الفقاسة
والعمل على رفع إنتاجية وربحية
الفقاسة كما يعمل على التأكد من
فاعليه أنظمه الرقابة الداخلية ومتابعة
تطبيق نظام االيزو. 9001

بدأ الدكتور عزام يحيى عمله في
الشركة في عام  ،2013كمسؤول جودة
في شركة الدواجن بمختلف أقسامها،
وتطور عمله ليصبح مشرفا لإلنتاج
داخل مسلخ عزيزا ،ثم في بداية عام
 2014تمت ترقيته ليشغل منصب مدير
مسلخ عزيزا ،حيث يعمل على اإلشراف
العام على أعمال مسلخ الدواجن
والعمل على رفع إنتاجية وربحية
المسلخ كما يعمل على التأكد من
فاعليه أنظمة الرقابة الداخلية ومتابعة
تطبيق نظام الجودة.

مدير مزارع الالحم

مدير المشتريات

المدير الفني

مدير الفقاسة

مدير دائرة كبار العمالء

ق.أ .مدير مسلخ عزيزا
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د.فادي أبو شمعه

د.قصي قشوع

مدير قسم صحة األمهات

مدير صحة الدجاج الالحم

بدأ الدكتور فادي ابو شمعه عمله في الشركة في عام 2001
كرئيس قسم صحة األمهات وتتضمن طبيعة عمله المتابعة
الصحية والوقائية لقطعان األمهات والتأكد من فاعلية أنظمة
االمن الحيوي.
د .فادي يحمل درجة البكالوريوس في الطب البيطري وهو
عضو في نقابة األطباء البيطرين وشارك في مجموعة كبيرة
من الدورات المتخصصة في اروبا.

بدأ الدكتور قصي قشوع عمله في الشركة في عام 2012
كرئيس قسم خدمة ما بعد البيع وتتضمن طبيعة عمله المتابعة
الصحية والوقائية لمزارع زبائن الشركة ومزارع تربية الالحم
التابعة للشركة.
د .قصي يحمل درجة البكالوريوس في الطب البيطري وهو
عضو في نقابة األطباء البيطرين وشارك في مجموعة كبيرة
من الدورات المتخصصة.

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية
بلغت رواتب ومكافآت اإلدارة العليا  120,945دينار أردني خالل العام 2015
المسمى الوظيفي

الرواتب

المدير العام

نائب المدير العام للعمليات والمشاريع والتطوير
نائب المدير العام للشؤون المالية واالدارية

المكافآت والحوافز

المجموع

42,000

4,333

46,333

30,300

4,212

34,512

34,500

5,600

40,100

* تم صرف المكافآت أعاله خالل عام  ،2015عن العام .2014

القضايا واإلجراءات القانونية:
تحرص الشركة على اعتماد سياسة ائتمانية متحفظة نسبيا ،وتقوم على انتقاء الزبائن ذوي المسموعات والمالءة المالية الجيدة كما
انها قامت خالل السنوات الطويلة الماضية بعملية فرز وتصنيف لمعتمديها وأصبحت لديها شبكة واسعة منهم ،كما تتعامل الشركة مع
مجموعة من مكاتب المحاماة في عدد من محافظات الوطن لمتابعة الذمم متعثرة السداد قانونيا من خالل الجهاز القضائي الفلسطيني
وتقوم بتحويل بعض الموردين أو المتعهدين الذين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية معها للقضاء  ،ومن ناحية أخرى هناك عدد محدود من
القضايا المرفوعة من آخرين على الشركة ولكنها ال تؤثر جوهريا على وضع الشركة او مالءتها المالية.
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مكاتب الشركة:
تقع مكاتب الشركة الرئيسية في قرية كفر صور محافظة طولكرم.

الموظفين في الشركة:
يبلغ عدد موظفي الشركة  265موظفاً موزعين على جميع مراكز اإلنتاج في الشركة «عزيزا» ومحافظات طولكرم وجنين وأريحا ،ويبلغ
عدد موظفي الشركة من حملة الشهادات الجامعية  87ومنهم  14مهندس زراعي و 7طبيب بيطري ،كما أن معظم موظفي اإلنتاج في
الشركة اكتسبوا مستوى عالياً من المهارة خالل سنوات عملهم الطويلة فيها.
2014

2015

5

5

60

63

15

17

40

38

اقل من توجيهي

136

142

المجموع

256

265

المؤهل العلمي

ماجستير

بكالوريوس
دبلوم

ثانوية عامه
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مساهمي الشركة
أداء السهم وبيانات التداول:
بلغ عدد مساهمي الشركة  205مساهما كما في  ،2015/12/31مقابل  204مساهم كما في  .2014/12/31وأغلق سهم شركة دواجن
فلسطين على سعر  2.48دينار أردني في العام  2015منخفضاً عن سعر إغالق عام  2014والذي بلغ  2.90دينار أردني.
وحقق سهم الشركة ارتفاعاً جيداً في مؤشرات العوائد خالل عام  ،2015وفيما يلي أهم مؤشرات السهم خالل السنوات الماضية:

سعر السهم مقارنة بمؤشر القدس

نقطة

دينار اردني

مؤشر القدس
سعر إغالق سهم الشركة
Dec. 2015

Dec. 2014

Dec. 2013

Dec. 2012

Dec. 2011

وفيما يلي أهم مؤشرات أداء السهم خالل السنوات الماضية.
عدد األسهم المكتتب بها

القيمة اإلسمية للسهم (دينار)

القيمة الدفترية للسهم (دينار)
القيمة السوقية للسهم (دينار)

القيمة السوقية لحقوق المساهمين (دينار)
القيمة السوقية الى القيمة الدفترية

2012

2013

2014

2015

13,440,000

13,440,000

13,440,000

13,440,000

1.0

1.0

1.0

1.0

1.45

1.81

1.67

1.78

2.46

2.96

2.90

2.47

33,062,400

39,782,400

38,976,000

33,196,800

1.7

1.6

1.7

1.4

مؤشرات التداول

عدد األسهم المتداولة

عدد المساهمين

عدد جلسات التداول خالل العام
عدد العقود

أعلى سعر إغالق

أدنى سعر إغالق

معدل دوران السهم

408,399

85,189

8,343

13,086

210

203

203

-

36

23

8

22

72

91

12

27

2.45

3.00

3.12

2.85

1.50

2.00

2.90

2.06

%3.0

%0.6

%0.1

%0.1

مؤشرات عوائد السهم
نصيب السهم من األرباح ()EPS

0.05

0.25

0.17

0.23

48.4

11.8

16.8

10.7

%2.1

%8.5

%6.0

%9.3

التوزيعات السنوية (دينار للسهم)

-

0.12

0.12

*0.15

عائد التوزيعات ()Dividend Yield

-

%4.1

%4.1

%6.1

-

%48.0

%69.5

%65.2

القيمة السوقية الى العائد ()Price Earnings Ratio
معدل عائد السهم ()Earnings yield

نسبة التوزيعات المدفوعة ()Dividend Pay-out Ratio

*بحسب توصية مجلس اإلدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/03/12
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كبار المساهمين:
الكشف أدناه يبين المساهمين الرئيسيين في الشركة وعدد أسهمهم كما في :2015/12/31

1
2
3
4
5

المساهم

عدد األسهم

 %المساهمة من
رأسمال

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

10,297,155

76.62%

1,605,100

11.98%

260,841

1.94%

245,274

1.82%

169,867

1.26%

شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة وشركاتها التابعه
شركة صندوق االستثمار الفلسطيني

شركة أسواق للمحافظ االستثمارية

شركة المال كابيتال

توزيع المساهمين حسب الفئات:
فئة المساهمة

 100سهم فأقل

 101وحتى  500سهم

 501وحتى  1،000سهم

 1،001وحتى  5،000سهم

 5،001وحتى  10،000سهم

 10،001وحتى  50،000سهم

 50،001وحتى  100،000سهم
 100،001سهم فأكثر
المجموع

نسبة مساهمتهم

عدد األسهم

عدد المساهمين
16

0.006%

847

61

0.12%

15,889

44

0.22%

30,086

59

0.88%

118,590

4

0.18%

23,614

6

1.04%

139,617

8

4.47%

600,320

7

93.09%

12,511,037

205

100%

13,440,000

آليات إيصال المعلومات للمساهمين:
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.

سياسة توزيع األرباح على للمساهمين:
يراعي مجلس إدارة الشركة في توصيته للهيئة العامة بخصوص توزيعات األرباح السنوية على المساهمين عاملين أساسين وهما:
• •التدفقــات النقديــة المتوقعة للشــركة خالل العام.
• •خطة الشــركة اإلســتثمارية ومصادر تمويلها ،مع مراعاة ان ال يؤثر قرار التوزيع على تمويل مشــاريع الشــركة المســتقبلية.
ويحرص مجلس اإلدارة على ان يحقق مساهم الشركة عائدًا مجز ًيا على استثماره في سهم الشركة ،مع ضمان قدرة الشركة على
تمويل خططها المستقبلية المجدية.
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المسائل التي أحيلت للتصويت من قبل المساهمين:
تم في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقدة بتاريخ  2015/4/20مناقشة وإقرار البنود التالية بإجماع الحاضرين:
• •تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في .2014/12/31
• •تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في .2014/12/31
• •مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في .2014/12/31
• •إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في .2014/12/31
• •انتخاب السادة شركة آرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة عن سنة .2015
• •توصية مجلس اإلدارة بتوزيع ما نسبته  12%من القيمة االسمية للسهم.

موعد إجتماع الهيئة العامة العادية:
سيتم عقدة إجتماع الهيئة العامة العادي خالل النصف الثاني من شهر نيسان للعام .2016
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تقرير مدققي الحسابات
شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
القوائم المالية
 31كانون األول 2015
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إرنست ويونغ
صندوق بريد 1373
الطابق السابع
مبنى باديكو هاوس  -الماصيون
رام هللا – فلسطين

هاتف +970 22421011 :
فاكس+970 22422324 :
www.ey.com

ب

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي

شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة (الشركة) والتي تتكون منن قائمنة المركنا المنالي

كما في  31كانون األول  2015وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات فني حقنوا الملكينة وقائمنة التندفقات النقدينة
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص ألهم السياسات المحاسبية والمعلومات اإليضاحية األخرى.

مسؤولية مجلس اإلدارة عن القوائم المالية
إن مجلس اإلدارة مسنؤول عنن إعنداد هنذل القنوائم المالينة وعرضنها بانورة عادلنة وفقنا لمعنايير التقنارير المالينة الدولينة ،باإلضنافة

إلى تحديد نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ.
مسؤولية مدققي الحسابات

إن مسننؤوليتنا هنني إبننداء ال نرأي حننول هننذل الق نوائم الماليننة اسننتنادا إلننى تنندقيقنا .لقنند قمنننا بتنندقيقنا وفقننا للمعننايير الدوليننة للتنندقيا،

وتتطلب منا هذل المعايير االلتاام بقواعد السلوك المهني وتخطنيط وتنيينذ أعمنال التندقيا للحانول علنى تأكيند معقنول بنأن القنوائم
المالية خالية من األخطاء الجوهرية.

يتضننمن التنندقيا القيننام بنناجراءات للحاننول علننى أدلننة مؤينندة للمبننالغ واإليضنناحات ال نواردة فنني الق نوائم الماليننة .إن اختيننار تلننك
اإلجراءات يستند إلى اجتهاد مدقا الحسابات بما في ذلك تقينيم مخناطر األخطناء الجوهرينة فني القنوائم المالينة سنواء الناتجنة عنن

االحتيننال أو الخطننأ .عننند تقيننيم منندقا الحسننابات للمخنناطر يأخننذ فنني االعتبننار نظننام الرقابننة الداخلي نة للمنشننأة ذي الاننلة باعننداد
وعنر

القنوائم الماليننة بانورة عادلننة وذلنك لتاننميم إجنراءات تنندقيا ملئمنة للظننروء ولنيس بهنندء إبنداء رأي حننول مندى فعاليننة

نظام الرقابة الداخلية للمنشنأة .يتضنمن التندقيا كنذلك تقينيم ملءمنة السياسنات المحاسنبية المطبقنة ومعقولينة التقنديرات المحاسنبية
التي قامت بها اإلدارة ،إضافة إلى تقييم العر

العام للقوائم المالية.

في اعتقادنا أن أدلة التدقيا التي حالنا عليها كافية وملئمة وتوفر أساسا إلبداء الرأي.
الـــرأي
فنني رأينننا ،إن القنوائم الماليننة تاظهننر بعدالننة ،مننن كافننة الننواحي الجوهريننة ،المركننا المننالي للشننركة كمننا فنني  31كننانون األول 2015

وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.
إرنست ويونغ – الشرق األوسط

رخاة رقم 2012/206
سائد عبداهلل

رخاة رقم 2003/105

 30آذار 2016

رام اهلل – فلسطين

عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية
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شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي
كما في  31كانون األول 2015

2015
دينار أردني

2014
دينار أردني

3
4

موجودات متداولة
موجودات حية – غير ناضجة
موجودات حية – ناضجة ومنتجة
مجموع الموجودات الحية

20.085.562
460.034
6.636
20.552.232

20.328.563
431.901
6.636
20.767.100

5
5

1.372.480
647.122
2.019.602

1.135.500
667.303
1.802.803

مخاون
ذمم مدينة
موجودات متداولة أخرى
النقد والنقد المعادل

6
7
8
9

1.859.144
5.621.711
301.815
1.546.993
9.329.663
31.901.497

2.532.370
5.704.328
393.102
505.299
9.135.099
31.705.002

إيضاح

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

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

1
10

13.440.000
1.861.493
1.183.683
7.416.926
23.902.102

13.440.000
1.552.130
1.161.561
6.245.456
22.399.147

مطلوبات غير متداولة
قرو طويلة األجل
مخاص تعوي نهاية الخدمة

12
13

مطلوبات متداولة
ذمم دائنة
الجاء قاير األجل من القرو
تسهيلت ائتمانية
مخاص ضريبة الدخل
مطلوبات متداولة أخرى

293.594
683.660
977.254

930.897
549.449
1.480.346

14
12
15
16
17

4.182.140
741.633
1.708.692
22.479
367.197
7.022.141
7.999.395
31.901.497

4.202.940
1.466.590
1.819.845
117.542
218.592
7.825.509
9.305.855
31.705.002

طويلة األجل

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جاءا من هذل القوائم المالية
1
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شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2015
2015
دينار أردني

2014
دينار أردني

المبيعات
كلية المبيعات
مجمل الربح

18
19

30.444.532
()24.384.316
6.060.216

29.532.749
()23.881.020
5.651.729

مااريء إدارية وعامة
مخاص تدني ذمم مدينة
مااريء تسويا وبيع وتوايع
استهلك عقارات وآالت ومعدات

20
7
21

()1.174.334
()139.494
()956.025
()49.959
3.740.404
()173.168
()40.317
3.526.919
()433.286

()1.031.227
()132.310
()977.936
()61.597
3.448.659
()208.211
()469.868
2.770.580
()448.339

3.093.633

2.322.241

0.230

0.173

إيضاح

مااريء تمويل
مااريء أخرى
ربح السنة قبل ضريبة الدخل
ماروء ضريبة الدخل

22
16

ربح السنة
23

الحاة األساسية والمخيضة للسهم من ربح السنة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جاءا من هذل القوائم المالية
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شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2015
2015

ربح السنة

بنود الدخل الشامل األخرى
بنود سيتم إعادة تانييها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:
فروقات ترجمة عملت أجنبية
مجموع بنود الدخل الشامل األخرى
صافي الدخل الشامل للسنة

دينار أردني

دينار أردني

3.093.633

2.322.241

22.122

()2.589.681

22.122

()2.589.681

3.115.755

()267.440

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جاءا من هذل القوائم المالية
3
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2014

شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2015
رأس المال
المدفوع

احتياطي
إجباري

فروقات ترجمة
عملت أجنبية

أرباح
مدورة

مجموع حقوا
الملكية

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2015

13.440.000

1.552.130

1.161.561

6.245.456

22.399.147

ربح السنة

-

-

-

3.093.633

3.093.633

بنود الدخل الشامل األخرى

-

-

22.122

-

22.122

اافي الدخل الشامل للسنة

-

-

22.122

3.093.633

3.115.755

أرباح نقدية مواعة (إيضاح )11

-

-

-

()1.612.800

()1.612.800

المحول للحتياطي اإلجباري

-

309.363

-

()309.363

-

الرصيد كما في  31كانون األول 2015

13.440.000

1.861.493

1.183.683

7.416.926

23.902.102

رأس المال
المدفوع

احتياطي
إجباري

فروقات ترجمة
عملت أجنبية

أرباح
مدورة

مجموع حقوا
الملكية

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2014

13.440.000

1.319.906

3.751.242

5.768.239

24.279.387

ربح السنة

-

-

-

2.322.241

2.322.241

بنود الدخل الشامل األخرى

-

-

()2.589.681

-

()2.589.681

اافي الدخل الشامل للسنة

-

-

()2.589.681

2.322.241

()267.440

أرباح نقدية مواعة (إيضاح )11

-

-

-

()1.612.800

()1.612.800

المحول للحتياطي اإلجباري

-

232.224

-

()232.224

-

الرصيد كما في  31كانون األول 2014

13.440.000

1.552.130

1.161.561

6.245.456

22.399.147

2015

2014

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جاءا من هذل القوائم المالية
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شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2015

2015
دينار أردني

2014
دينار أردني

3.526.919

2.770.580

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

1.198.225
173.168
139.494
188.200
()3.018
()6.458
5.216.530

1.276.822
208.211
132.310
94.817
4.482.740

()56.420
673.226
()216.799
91.287
()20.800
128.488
()53.548
()528.661
5.233.303

()962.234
()181.896
89.411
325.747
338.540
()124.538
()17.152
()714.221
3.236.397

أنشطة االستثمار
شراء عقارات وآالت ومعدات
بيع عقارات وآالت ومعدات
شراء موجودات مالية متوفرة للبيع
بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
الايادة في مشاريع قيد اإلنشاء
صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

()963.312
15.341
()36.408
39.426
()28.224
()973.177

()999.793
()282.872
()1.282.665

أنشطة التمويل
أرباح نقدية مواعة
سحوبات قرو طويلة األجل
تسديدات قرو طويلة األجل
تسهيلت ائتمانية
مااريء تمويل مدفوعة

()1.592.683
76.982
()1.439.242
()111.153
()173.168

()1.521.121
()1.543.995
705.616
()208.211

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

()3.239.264
1.020.862
20.832
505.299

()2.567.711
()613.979
()387.904
1.507.182

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

1.546.993

505.299

أنشطة التشغيل
ربح السنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت
استهلك عقارات وآالت ومعدات
مااريء تمويل
مخاص تدني ذمم مدينة
مخاص تعوي نهاية الخدمة
أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
أرباح بيع عقارات وآالت ومعدات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  28جاءا من هذل القوائم المالية
5

 48شركة دواجن فلسطين

شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

 31كانون األول 2015
.1

الشركة ونشاطها

تأسست شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة (الشركة) ،ومركاها الرئيسي في مدينة نابلس ،كشركة مساهمة عامة

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

يتألء رأسمال الشركة المارح به والمكتتب كما في  31كانون األول  2013و 2014من  13.440.000سهما بقيمة إسمية
دينار أردني واحد.
يتركا نشاط الشركة الرئيسي في إنشاء واقامة ماانع أعلء وماارع دجاج وانتاج وبيع البي

والعلء والحبوب األخرى.

تعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين للستثمار الاناعي المساهمة العامة المحدودة (الاناعية) والتي تملك ما نسبته %76.61

من رأسمال الشركة .يتم توحيد القوائم المالية للشركة مع القوائم المالية الموحدة للاناعية وشركة فلسطين للتنمية واالستثمار
(باديكو) والتي تعتبر الشركة األم للاناعية.

تم إقرار القوائم المالية للشركة كما في  31كانون األول  2015من قبل مجلس إدارة الشركة في  30آذار .2016
1.2

أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الاادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
تمثل عملة الشيقل اإلسرائيلي عملة األساس للشركة ويتم إظهار القوائم المالية بعملة الدينار األردني.
تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ الكلية التاريخية.
2.2

التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية للشركة كانت متيقة مع تلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية كما في

 31كانون األول  2014باستثناء قيام الشركة بتطبيا بع

التعديلت على معايير التقارير المالية الدولية والتي أابحت نافذة

الميعول إبتداء من أول كانون الثاني  ،2015لم ينتج عن تطبيا التعديلت أي أثر على القوائم المالية للشركة.

تعديلت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )24اإلفااح عن معاملت مع جهات ذات العلقة

يوضح هذا التعديل أن منشآت تقديم خدمات إدارة شؤون الموظيين الرئيسيين هي من الجهات ذات العلقة لغايات اإلفااح عن
المعاملت مع جهات ذات العلقة ،وباإلضافة إلى ذلك ،يجب اإلفااح عن المااريء التي تكبدتها الشركة لقاء الخدمات

اإلدارية .ال تتلقى الشركة خدمات إدارية وعليه ان هذا التعديل ال يؤثر على الشركة.
تعديلت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )13قياس القيمة العادلة

يتم تطبيا هذا التعديل بشكل مستقبلي ويوضح ان استثناءات المحيظة االستثمارية الواردة في معيار التقارير المالية الدولي رقم

( ) 13يمكن تطبيقها ليس فقط على الموجودات والمطلوبات المالية ،ولكن أيضا على عقود أخرى ضمن نطاا معيار التقارير

المالية الدولي رقم ( .)39ال تقوم الشركة بتطبيا استثناءات المحيظة االستثمارية الواردة في معيار التقارير المالية الدولي رقم
(.)13
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أادر مجلس معايير المحاسبة الدولية بع

المعايير والتعديلت والتي ال تاال غير نافذة الميعول ولم يتم تبنيها بعد من قبل

الشركة .إن المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكون لتطبيقها ،عند سريان ميعولها ،أثر على المركا أو األداء المالي أو
حول افااحات القوائم المالية للشركة .سيتم تطبيا هذل المعيار عندما يابح نافدة الميعول.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9االدوات المالية
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية باادار معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )9االدوات المالية" بكامل مراحله خلل تموا

 ، 2014ويبين هذا المعيار المعالجة المحاسبية لتانيء وقياس الموجودات المالية وااللتاامات المالية وبع

العقود لبيع أو

شراء االدوات غير المالية .وقد تم إادار هذا المعيار الستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم (" )39تانيء وقياس االدوات

المالية" .سيابح هذا المعيار نافذ الميعول للسنوات المالية التي تبدأ في  1كانون الثاني  2018والذي سيكون له أثر على

تانيء وقياس الموجودات المالية.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15االيرادات من العقود مع العملء
يحدد معيار رقم ( ) 15المعالجة المحاسبية لكل انواع االيرادات الناشئة من العقود مع العملء ،وينطبا هذا المعيار على جميع

المنشآت التي تدخل في عقود لتوريد السلع والخدمات للعملء باستثناء العقود الخاضعة لمعايير اخرى مثل معيار المحاسبة

الدولي رقم ( )17االيجارات.

يحل هذا المعيار بدال من المعايير والتيسيرات التالية:
-

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )11عقود االنشاء

-

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )18االيراد

-

تيسير لجنة معايير التقارير ( )13برامج والء العملء

-

تيسير لجنة معايير التقارير ( )15اتياقيات انشاء العقارات

-

تيسير لجنة معايير التقارير ( )18عمليات نقل االاول من العملء

-

التيسير ( )31االيراد – عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات اعلنية.

يجب تطبيا المعيار لليترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2018مع السماح بالتطبيا المبكر.
تعديلت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عر

القوائم المالية

تشمل هذل التعديلت تحسينات محدودة تتركا على األمور التالية:
-

الجوهرية

-

التانييات والتجميع

-

هيكل االيضاحات

-

عر

بنود الدخل الشامل األخرى الناتجة عن االستثمارات التي تتبع طريقة حقوا الملكية.

ال يتوقع أن تؤثر هذل التعديلت على المركا المالي أو األداء المالي للشركة وال تتوقع الشركة أن يكون لهذل التعديلت أثر جوهري

على ايضاحات القوائم المالية للشركة .يتم تطبيا هذل المعايير اعتبا ار من  1كانون الثاني  ،2016مع السماح بالتطبيا المبكر.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية

3.2

األسس والتقديرات
إن إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وافتراضات محاسبية تؤثر على مبالغ
االلتاامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية .نظ ار الستخدام هذل

اإليرادات والماروفات والموجودات والمطلوبات وعر

التقديرات واالفتراضات ،قد تختلء النتائج اليعلية عن التقديرات وقد يستدعي ذلك تعديل القيمة الدفترية للموجودات أو
المطلوبات في المستقبل.

فيما يلي تياايل االجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة:
تدني قيمة المخاون
تقوم إدارة الشركة بتقدير اافي قيمة المخاون المتوقع تحقيقها في تاريخ القوائم المالية بناء على الخبرات السابقة ،ويتم تخيي

القيمة الدفترية للمخاون ،إن لام األمر.
مخاص تدني ذمم مدينة

تقدم الشركة خدماتها للعملء ضمن شروط تسهيلت معينة .يوجد لدى إدارة الشركة أدلة موضوعية بأن بع

يتم تحايلها .تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة ،بناء على خبرات سابقة ،لتحديد مبالغ الذمم المدينة المتدنية.

هذل الديون لن

األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات

تقوم إدارة الشركة باعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات وتقوم بتعديلها ،إن لام األمر ،في نهاية كل سنة

مالية.
تحقق اإليرادات

تتحقا إيرادات المبيعات عند انتقال المخاطر الهامة ومنافع الملكية للمشتري ويابح باإلمكان قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية.

تحقق المصاريف

يتم تحقا المااريء عند حدوثها وفقا لمبدأ االستحقاا.
مصاريف التمويل

تتم رسملة مااريء التمويل ذات العلقة المباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج موجودات تحتاج ليترة امنية لتابح جاهاة
للستعمال أو البيع كجاء من تكلية هذل الموجودات .يتم قيد جميع مااريء التمويل األخرى كمااريء عند حدوثها .تتكون
مااريء التمويل من اليوائد والتكاليء األخرى التي تتكبدها الشركة للحاول على التمويل.
تصنيفات المتداول وغير المتداول
تقوم الشركة بعر

الموجودات والمطلوبات في قائمة المركا المالي على اساس تانييها كمتداولة أو غير متداولة .تكون

الموجودات متداولة في الحاالت التالية:


من المتوقع أن تتحقا أو تهدء إلى بيعها أو استهلكها في عمليات التشغيل العادية



محتيظ بها لغر



من المتوقع أن تتحقا خلل فترة اثني عشر شه ار بعد تاريخ القوائم المالية



المتاجرة

النقد والنقد المعادل باستثناء النقد المقيد ألغ ار

التبادل أو المستخدم لتقسيط مطلوبات ال تتجاوا فترة اثني عشر شه ار

بعد تاريخ القوائم المالية
أما باقي الموجودات األخرى فيتم تانييها موجودات غير متداولة
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تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية:





من المتوقع تسديدها ضمن عمليات التشغيل العادية

محتيظ بها لغر

المتاجرة

مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شه ار بعد تاريخ القوائم المالية

ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات بمدة ال تتجاوا اثني عشر شه ار بعد تاريخ القوائم المالية

أما باقي المطلوبات األخرى فيتم تانييها مطلوبات غير متداولة
ضريبة الدخل

تقوم الشركة باقتطاع مخاص لضريبة الدخل وفقا لقانون ضريبة الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )12والذي يقتضي
االعتراء باليروقات الامنية المؤقتة ،كما بتاريخ القوائم المالية كموجودات أو مطلوبات ضريبية مؤجلة.

يمثل ماروء ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي تم احتسابها بناء على الربح الضريبي للشركة .قد يختلء الربح
الضريبي عن الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو مااريء ال
يمكن تنايلها من ضريبة الدخل .إن مثل هذل اإليرادات /المااريء قد تكون خاضعة /يمكن تنايلها في السنوات اللحقة.
عقارات وآالت ومعدات

تظهر العقارات والمعدات بالكلية بعد تنايل االستهلك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة ،إن وجدت .تشمل كلية العقارات
والمعدات الكلية المتكبدة الستبدال أي من مكونات العقارات والمعدات ومااريء التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا
تحققت شروط االعتراء .يتم إثبات جميع النيقات األخرى في قائمة الدخل عند تحققها .ال يتم استهلك األراضي .يتم احتساب
االستهلك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:
العمر اإلنتاجي
(سنوات)
25
20-15
7-4
7
4

مباني وانشاءات
معدات وآالت
أثاث وأجهاة مكتبية
سيارات
أجهاة وبرامج الحاسب اآللي

يتم شطب أي بند من العقارات والمعدات وأي أجااء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منيعة اقتاادية متوقعة
من استخدام األال أو التخلص منه .يتم قيد أي ربح او خسارة ناتجة عن شطب البند ،والذي يمثل اليرا بين العائد من
التخلص واافي القيمة الدفترية للبند ،في قائمة الدخل.
تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرا االستهلك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقا إن لام األمر.
مشروع قيد اإلنشاء

يمثل هذا البند كافة تكاليء إنشاء مشروع ماارع الدجاج اللحم ،والتي تشمل تكاليء التااميم واإلنشاء والمواد المباشرة
واإلشراء ومااريء اليوائد 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 هذل األدلة ،يتم تخيي القيمة الدفترية للمشروع للقيمة المتوقع استردادها.
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موجودات مالية متوفرة للبيع

يتم قيد الموجودات المالية المتوفرة للبيع عند الشراء بالقيمة العادلة مضافا إليها مااريء االقتناء.
يتم قيد عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ الايقة وهو تاريخ االلتاام بشراء أو بيع الموجودات المالية.

إن عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية هي تلك التي يتم فيها تحويل الموجودات المالية خلل اليترة المحددة وفقا

للقوانين أو وفقا لما هو متعارء عليه في أنظمة السوا.

إن أدوات الملكية المانية كموجودات مالية متوفرة للبيع هي تلك التي لم يتم تانييها كموجودات مالية للمتاجرة .الحقا لإلثبات

المبدئي ،ياعاد 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 حقوا الملكية إلى أن:





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

يتم إثبات إيرادات أرباح األسهم من هذل االستثمارات في قائمة الدخل عند نشوء حا الستلمها.
يتم إدراج الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالكلية عند عدم إمكانية تحديد قيمتها العادلة باورة يعتمد عليها.
القيمة العادلة لألدوات المالية

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

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة لليائدة بناء على التدفقات النقدية المتوقعة المخاومة باستخدام نيس أسعار اليائدة
لبنود تحمل نيس الشروط وايات المخاطر.
يتم تحديد القيمة العادلة للستثمارات غير المدرجة في أسواا مالية بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمارات مماثلة أو وفقا
للتدفقات النقدية المتوقعة المخاومة.
تدني قيمة الموجودات المالية
يتم إجراء تقييم في تاريخ القوائم المالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجودات مالية محددة .إذا وجد

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


الموجودات الظاهرة بالكلية المطيأة ،يمثل التدني اليرا بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة بمعدل



القيمة الجوهري أو طويل

اليائدة اليعلي األالي.

أدوات الملكية المانية كموجودات مالية متوفرة للبيع  ،يتضمن الدليل الموضوعي انخيا

األمد .يتم قياس جوهرية االنخيا

بالرجوع إلى الكلية األالية للستثمار ،ويتم قياس طول أمد االنخيا

بالرجوع إلى

اليترة التي انخيضت خللها القيمة العادلة عن القيمة األالية .يمثل التدني اليرا بين الكلية األالية والقيمة العادلة ،بعد

تنايل أية خسارة تدني معترء بها سابقا ضمن قائمة الدخل.


أدوات الدين المانية كموجودات مالية متوفرة للبيع  ،يمثل التدني اليرا بين الكلية المطيأة والقيمة العادلة ،بعد تنايل أية

خسارة تدني معترء بها سابقا ضمن قائمة الدخل.
الموجودات الحية

يتم قياس الموجودات الحية ،في تاريخ الحااد بقيمتها العادلة بعد تنايل مااريء 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 فانه يتم قياسها بالكلية بعد تنايل أي خسارة ناتجة عن التدني في قيمتها.

تظهر الموجودات الحية الناضجة وغير الناضجة بالكلية بعد تنايل أية خسارة ناتجة عن التدني في القيمة الدفترية وذلك بسبب
عدم القدرة على قياس قيمتها العادلة بموضوعية كافية.
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المخزون

تظهر المنتجات الاراعية بالكلية بعد تنايل أي خسائر ناتجة عن التدني في القيمة الدفترية وذلك بسبب عدم القدرة على قياس
قيمتها العادلة بموثوقية كافية.
يتم إظهار مخاون المواد الخام واألعلء بالكلية ،باستخدام طريقة الوارد أوال اادر أوال ،أو القيمة المتوقع تحقيقها أيهما أقل.
تمثل الكلية كافة النيقات التي تتكبدها الشركة من أجل إياال المواد إلى حالتها وموقعها الحاليين.
يتم إظهار مخاون الموجودات الحية المتوفرة للبيع بالكلية ،باستخدام طريقة الوارد أوال اادر أوال ،أو القيمة المتوقع تحقيقها
أيهما أقل .تمثل الكلية كافة النيقات التي تتكبدها الشركة من أجل إياال المواد إلى حالتها وموقعها الحاليين.
الذمم المدينة

يتم قيد الذمم المدينة حسب المبلغ األالي للياتورة بعد تنايل أي مخاص لتدني الذمم المدينة .يتم تقدير مخاص تدني الذمم
المدينة عندما يابح تحايل هذل الذمم غير محتمل .يتم شطب الذمم المدينة المتدنية عند عدم وجود إمكانية لتحايلها.
النقد والنقد المعادل

لغر قائمة التدفقات النقدية ،يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الاندوا وأرادة لدى البنوك وودائع قايرة األجل تستحا
خلل فترة ثلثة شهور أو أقل ،بعد تنايل النقد مقيد السحب منه.

ذمم دائنة ومستحقات

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

مخصصات

يتم إثبات المخااات إذا كان على الشركة أي التاام (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابا وعندما تكون كلية تسوية
االلتاام محتملة ويمكن قياسها بموثوقية.
العمالت األجنبية

يمثل الشيقل اإلسرائيلي عملة األساس للشركة .يتم تحويل المعاملت التي تتم بالعملت األخرى غير الشيقل اإلسرائيلي خلل
السنة إلى الشيقل اإلسرائيلي وفقا ألسعار الارء كما في تاريخ المعاملة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي
تستحا القب أو الدفع بالعملت األخرى في نهاية السنة إلى الشيقل اإلسرائيلي وفقا ألسعار الارء كما في تاريخ القوائم
المالية .تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة في قائمة الدخل.
ألغ ار إعداد القوائم المالية بعملة الدينار األردني ،تم تحويل بنود الموجودات والمطلوبات من عملة الشيقل اإلسرائيلي إلى
عملة الدينار األردني وفقا ألسعار الارء السائدة في تاريخ القوائم المالية وتم تحويل بنود حقوا الملكية باستخدام أسعار
الارء التاريخية ،كما تم تحويل بنود قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل باستخدام معدل أسعار الارء خلل السنة .تظهر
فروقات ترجمة العملت األجنبية في بند مستقل ضمن حقوا الملكية.
الربح لكل سهم
يتم احتساب الحاة األساسية للسهم في األرباح من خلل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة على
المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خلل العام.
يتم احتساب الحاة المخيضة للسهم من خلل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة (بعد تنايل اليوائد
المتعلقة باألسهم الممتااة القابلة للتحويل) على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خلل العام مضافا إليه المعدل المرجح لعدد
األسهم العادية التي كان يجب إادارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
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3.403.119

-

-

3.403.119

2.929.991
474.682
()1.554

أراضي
دينار أردني

9.933.807

5.033.750

4.532.290
503.107
()1.647

14.967.557

14.911.999
55.740
()182

مباني وانشاءات
دينار أردني

6.153.030

5.018.982

4.478.562
542.194
()1.774

11.172.012

10.862.341
310.687
()1.016

معدات وآالت
دينار أردني

115.796

297.324

262.607
34.832
()115

413.120

355.897
57.411
()188

أثاث وأجهاة
مكتبية
دينار أردني

384.647

686.259

652.634
115.987
()82.253
()109

1.070.906

1.097.164
64.792
()91.136
86

سيارات
دينار أردني

95.163

63.461

61.360
2.105
()4

158.624

158.624
-

20.085.562

11.099.776

9.987.453
1.198.225
()82.253
()3.649

31.185.338

30.316.016
963.312
()91.136
()2.854

أجهاة برامج
الحاسب اآللي
دينار أردني

المجموع
دينار أردني
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القرو طويلة األجل (إيضاح  ،)12قامت الشركة برهن سبعة ماارع لتربية الدواجن تعود للشركة في منطقة جنين وطولكرم ورهن أر المسلخ وما عليها من إنشاءات
وفقا التياقيات بع
وممتلكات لاالح بنوك محلية .بلغت القيمة الدفترية لهذل األراضي وما عليها من إنشاءات وممتلكات كما في  31كانون األول  2015مبلغ  10.226.338دينار أردني (إيضاح .)12

بلغت قيمة العقارات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما االت تستخدم في عمليات الشركة كما في  31كانون األول  2015مبلغ  1.222.456دينار أردني .تم خلل عام  2015تحميل
مبلغ  1.106.498و 41.768دينار أردني من ماروء االستهلك على حساب كلية المبيعات ومااريء بيع وتسويا وتوايع على التوالي.

كما في  31كانون األول 2015

صافي القيمة الدفترية

كما في  31كانون األول 2015

كما في  1كانون الثاني 2015
استهلك السنة
استبعادات
فروقات عملة

اإلستهالك المتراكم

كما في  31كانون األول 2015

كما في  1كانون الثاني 2015
إضافات
استبعادات
فروقات عملة

2015
الكلفة

.3

عقارات وآالت ومعدات
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2.929.991

-

-

2.929.991

3.269.757
5.549
()345.315

أراضي
دينار أردني

10.379.709

4.532.290

4.501.481
556.063
()525.254

14.911.999

16.661.973
7.818
()1.757.792

مباني وانشاءات
دينار أردني

6.383.779

4.478.562

4.437.538
559.881
()518.857

10.862.341

11.321.704
808.019
()1.267.382

معدات وآالت
دينار أردني

93.290

262.607

262.524
30.543
()30.460

355.897

371.158
26.267
()41.528

أثاث وأجهاة
مكتبية
دينار أردني

444.530

652.634

599.395
128.095
()74.856

1.097.164

1.149.528
75.745
()128.109

سيارات
دينار أردني

97.264

61.361

66.318
2.240
()7.197

158.624

99.686
76.396
()17.457

20.328.563

9.987.454

9.867.256
1.276.822
()1.156.624

30.316.017

32.873.806
999.794
()3.557.583

أجهاة برامج
الحاسب اآللي
دينار أردني

المجموع
دينار أردني
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وممتلكات لاالح بنوك محلية .بلغت القيمة الدفترية لهذل األراضي وما عليها من إنشاءات وممتلكات كما في  31كانون األول  2014مبلغ  10.233.640دينار أردني (إيضاح .)12

وفقا التياقيات بع

القرو

طويلة األجل (إيضاح  ،)12قامت الشركة برهن سبعة ماارع لتربية الدواجن تعود للشركة في منطقة جنين وطولكرم ورهن أر

المسلخ وما عليها من إنشاءات

بلغت قيمة العقارات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما االت تستخدم في عمليات الشركة كما في  31كانون األول  2014مبلغ  1.124.999دينار أردني .تم خلل عام  2014تحميل
مبلغ  1.170.172و 45.053دينار أردني من ماروء االستهلك على حساب كلية المبيعات ومااريء بيع وتسويا وتوايع على التوالي.

كما في  31كانون األول 2014

صافي القيمة الدفترية

كما في  31كانون األول 2014

كما في  1كانون الثاني 2014
استهلك السنة
فروقات عملة

اإلستهالك المتراكم

كما في  31كانون األول 2014

كما في  1كانون الثاني 2014
إضافات
فروقات عملة

2014
الكلفة

عقارات وآالت ومعدات (تابع)
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.4

مشروع قيد اإلنشاء

يمثل هذا البند كما في  31كانون األول  2015التكاليء التي تكبدتها الشركة إلقامة مشروع ماارع الدجاج اللحم الجاري إنشاؤل
في منطقة طولكرم .يهدء المشروع إلى تنظيم قطاع الدواجن والعمل على تاويد السوا اليلسطيني بالدجاج اللحم عالي الجودة.

عند االنتهاء من إنشاء المشروع سيتم تحويل كافة التكاليء إلى حساب العقارات واآلالت والمعدات .من المتوقع أن تال كلية
المشروع اإلجمالية إلى حوالي  6مليون دينار أردني.

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

2015

2014

دينار أردني

دينار أردني

رايد بداية السنة

431.901

189.825

اإلضافات

فروقات عملة

28.224

()91

282.872

رايد نهاية السنة

460.034

431.901

.5

موجودات حية

تشمل الموجودات الحية ما يلي:

المشتريات/

تحويل إلى ماارع

بداية السنة

ماارع التربية

خلل السنة

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

1.135.500

1.934.200

()1.697.220

1.372.480

رايد

موجودات حية – غير ناضجة

موجودات حية – ناضجة ومنتجة

تحويل من

1.697.220

667.303

اإلنتاج /إطياء

()1.717.401

1.802.803
.6

()40.796

رايد

نهاية السنة

647.122

2.019.602

مخزون

مواد خام

2015

2014

دينار أردني

دينار أردني

916.583

1.440.355

285.546

341.342

مخاون أعلء

351.105

مخاون بي

255.488

مخاون دجاج

50.422

مخاون أدوية

1.859.144

366.910
362.304
21.459

2.532.370
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.7

ذمم مدينة

ذمم العملء

شيكات برسم التحايل

2015

2014

دينار أردني

دينار أردني

3.487.264

3.719.101

6.858.542

6.802.122

3.371.278

مخاص تدني ذمم مدينة

3.083.021

()1.236.831

()1.097.794

5.621.711

5.704.328

بلغ إجمالي قيمة الذمم المدينة متدنية القيمة  1.236.831دينار أردني كما في  31كانون األول  2015مقابل
 1.158.203دينار أردني كما في  31كانون األول .2014

فيما يلي ملخص الحركة على حساب مخاص الذمم المدينة متدنية القيمة كما في  31كانون األول  2015و2014

والمخاص لها بشكل جماعي:

2015

2014

دينار أردني

دينار أردني

1.097.794

1.125.583

ديون معدومة خلل السنة

-

()457

()32.310

()127.789

رايد نهاية السنة

1.236.831

1.097.794

رايد بداية السنة

139.494

إضافات خلل السنة
فروقات عملة

132.310

فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة التجارية غير متدنية القيمة كما في  31كانون األول  2015و:2014
الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة

ذمم غير
مستحقة وغير

90- 1

180 – 91

 – 181فأكثر

متدنية القيمة

يوم

يوم

يوم

المجموع

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

2015

3.677.045

1.484.431

460.235

-

5.621.711

2014

3.083.021

1.790.702

711.786

58.410

5.643.919

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

موجودات متداولة أخرى
2015

2014

دينار أردني

دينار أردني

دفعات مقدمة لموردين ومقاولين

124.514

145.115

مستحا من جهات ذات علقة

67.431

63.687

اعتمادات مستندية

377

89.555

ذمم موظيين

19.938

مااريء مدفوعة مقدما

مستحا من ضريبة القيمة المضافة
.9

29.484
21.885

-

119.212

301.815

393.102

النقد والنقد المعادل

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

نقد في الاندوا وحسابات جارية لدى البنوك

2015

2014

ديننار أردني

ديننار أردني

546.993

ودائع قايرة األجل*

*

13.719

505.299

1.000.000

-

1.546.993

505.299

بلغ معدل اليائدة خلل العام على الودائع قايرة األجل بالشيقل االسرائيلي نسبة .%4.8
 .10االحتياطي اإلجباري
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة  %10من األرباح السنوية الاافية وفقا لقانون الشركات وهو غير

قابل للتوايع على المساهمين.
 .11توزيعات أرباح نقدية

سيتقدم مجلس إدارة الشركة بال تواية إلى الهيئة العامة خلل اجتماعها الذي سيعقد خلل عام  2016بتوايع أرباح نقدية بمبلغ
 0.15دينار أردني لكل سهم بمجموع  2.016.000دينار أردني.

قررت الهيئة العامة للشركة بتاريخ  20نيسان  2015توايع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار  0.12دينار أردني لكل سهم

بمجموع  1.612.800دينار أردني.

قررت الهيئة العامة للشركة بتاريخ  17نيسان  2014توايع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار  0.12دينار أردني لكل سهم

بمجموع  1.612.800دينار أردني.
 .12قروض طويلة األجل

2015
دينار أردني
قرو

طويلة األجل من بنوك محلية

الجاء قاير األجل من القرو

طويلة األجل

2014
دينار أردني

1.035.227

2.397.487

293.594

930.897

()741.633

()1.466.590
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فيما يلي جدول استحقاا رايد القرو
ما يستحا خلل عام

:

2016

741.633

2018

118.650

174.944

2017

1.035.227
وقعت الشركة خلل العام على اتياقيات قرو

هذل القرو

مع بنوك محلية بأسعار فوائد تتراوح بين  % 3.5إلى  .%5.5تتراوح فترات سداد

من سنة إلى  3سنوات .تم منح هذل القرو

وقعت الشركة خلل األعوام السابقة عدة اتياقيات لقرو
وانشاء وتجهيا المسلخ .تم منح بع

هذل القرو

بكيالة شركة فلسطين للستثمار الاناعي.

طويلة األجل مع بنوك محلية وذلك إلنشاء ماارع تربية الدجاج اللحم

بكيالة شركة فلسطين للستثمار الاناعي والبع

اآلخر تم منحه من خلل

رهن عقارات وآالت ومعدات بقيمة دفترية  10.226.338و 10.233.640دينار أردني كما في  31كانون األول  2015و،2014

على التوالي .يستحا على هذل القرو

فائدة سنوية بمعدل سعر االق ار

في أسواا لندن (ليبور) مضافا إليه .%2

 .13مخصص تعويض نهاية الخدمة
فيما يلي ملخص الحركة على حساب مخاص تعوي

نهاية الخدمة خلل السنة:

رايد بداية السنة

2015

2014

دينار أردني

دينار أردني

549.449

512.872

()53.548

()17.152

إضافات خلل السنة

188.200

فروقات عملة

()441

دفعات خلل السنة

683.660

رايد نهاية السنة

94.817

()41.088
549.449

 .14ذمم دائنة
2015

2014

دينار أردني

دينار أردني

ذمم الموردين

2.712.069

2.523.133

مستحا لجهات ذات علقة

8.303

9.045

1.461.768

شيكات آجلة

4.182.140

1.670.762
4.202.940

 .15تسهيالت ائتمانية
يمثل هذا البند حسابات جاري مدين بالدوالر األمريكي والشيقل اإلسرائيلي حالت عليها الشركة من أحد البنوك المحلية بسقء
إجمالي  2.299.955دينار أردني .بلغ الرايد المستحا من هذل التسهيلت كما في  31كانون األول  2015مبلغ
 1.708.692دينار أردني .يخضع حساب الجاري مدين بالدوالر األمريكي ليائدة سنوية بمعدل سعر اإلق ار في أسواا لندن
(ليبور) مضافا إليه  .%2يخضع حساب الجاري مدين بالشيقل اإلسرائيلي ليائدة سنوية بمعدل  .%5.5تم منح هذل التسهيلت
بكيالة شركة فلسطين للستثمار الاناعي.
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 .16مخصص ضريبة الدخل
وفقا لقانون تشجيع االستثمار اليلسطيني وقرار اإلعياء الذي حالت عليه الشركة في السنوات السابقة ،يخضع الربح الضريبي
للشركة إلعياء جائي بمقدار  %50من نسبة الضريبة القانونية حتى  31كانون األول .2022
حالت الشركة خلل عام  2011على إعياء من ضريبة الدخل على مشروع مسلخ الدواجن وفقا لقانون تشجيع االستثمار
اليلسطيني لمدة خمس سنوات تنتهي في  31كانون األول  .2015الحقا ،سيخضع الربح الضريبي لمشروع المسلخ لضريبة دخل
بمعدل  %50من نسبة الضريبة القانونية حتى  31كانون األول .2031
فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب مخاص ضريبة الدخل خلل السنة:
2015

ديننار أردني

117.542
371.794
61.492
()528.661
312

رايد بداية السنة
مخاص ضريبة الدخل للسنة
ماروء ضريبة سنوات سابقة*
دفعات خلل السنة
فروقات عملة

22.479

رايد نهاية السنة

فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

2015
ديننار أردني

2014

ديننار أردني

408.540
411.994
36.345
()714.221
()25.116
117.542

2014
ديننار أردني

الربح المحاسبي قبل ضريبة الدخل
مااريء غير مقبولة ضريبيا
إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل

3.526.919
8.914.691
()7.484.357

2.770.580
8.342.016
()7.007.651

ماروء الضريبة
معدل ضريبة الدخل اليعلي

371.794
%11

411.994
%15

4.957.253

الربح الضريبي

4.104.945

* توالت الشركة خلل عام  2015إلى مخالاة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها لألعوام من  2012وحتى
عام  ،2014نتج عنها قيد مخاص اضافي بمبلغ  61.492دينار أردني.
 .17مطلوبات متداولة أخرى
2015
دينار أردني

161.393
82.871
65.128
28.665
14.232
14.908
367.197

مكافآت مستحقة
توايعات أرباح مستحقة
مااريء مستحقة
مستحا لضريبة القيمة المضافة
مستحا للشركة األم
أخرى

2014
دينار أردني

129.764
62.754
18.668
7.406
218.592
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 .18المبيعات
2015

دينار أردني

15.168.800
8.045.427
7.550.917
1.871.056
204.274

مبيعات أعلء ومواد خام
مبيعات دجاج
مبيعات المسلخ
مبيعات بي
مبيعات أخرى

32.840.474
()2.395.942

مرتجعات وخام على المبيعات

30.444.532

2014

دينار أردني

14.199.402
8.049.585
7.073.698
2.162.344
193.491

31.678.520
()2.145.771
29.532.749

 .19كلفة المبيعات
2015

كلية اإلنتاج:
مواد خام
استهلك عقارات وآالت ومعدات
أجور ورواتب
كهرباء وماء
أدوية وعلجات ولقاحات
وقود وغاا ومحروقات
ايانة وتنظيء
تأمين
نقل وشحن
مواد تغليء وكرتون
مااريء تشغيلية أخرى غير مباشرة

كلية المبيعات

19.314.864
1.106.498
979.285
932.866
369.118
535.401
353.492
168.624
71.684
127.272
432.989

17.896.286
1.170.172
1.070.172
974.673
482.408
729.184
301.555
123.619
98.626
108.714
777.652

24.384.316
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ديننار أردني

ديننار أردني

24.392.093
445.080
()452.857

بضاعة جاهاة في بداية السنة
بضاعة جاهاة في نهاية السنة

2014

23.733.061
593.039
()445.080
23.881.020

 .20مصاريف إدارية وعامة
2015

الرواتب واألجور ومنافع الموظيين
مااريء سيارات وتنقل وسيريات
أتعاب مهنية
ضيافة
مااريء تأمين
بريد وهاتء وفاكس
رسوم ورخص واشتراكات
قرطاسية ومطبوعات
ايانة عامة
مااريء أعضاء مجلس االدارة
تبرعات
غرامات ومخاليات
ميال وكهرباء
أخرى

2014

دينار أردني

دينار أردني

1.174.334

1.031.227

682.322
151.119
62.549
48.070
33.398
27.207
26.428
23.682
23.483
18.617
12.747
12.265
7.510
44.937

562.156
154.546
24.079
47.481
30.314
27.711
26.048
24.205
15.465
43.053
14.000
3.325
15.638
43.206

 .21مصاريف تسويق وبيع وتوزيع
2015

دينار أردني

541.166
246.871
49.577
41.768
40.748
14.748
14.412
6.735

مااريء سيارات وتنقل وسيريات
الرواتب واألجور ومنافع الموظيين
إيجارات محلت تجارية
استهلك عقارات وآالت ومعدات
عموالت بيع وتوايع
أتعاب مهنية
دعاية واعلن
بريد وهاتء وفاكس

956.025

2014

دينار أردني

543.740
203.095
35.008
45.053
64.805
13.005
68.079
5.151
977.936

 .22مصاريف أخرى
2015

دينار أردني

()63.446
6.458
3.018
13.653

خسائر تقييم عملت أجنبية
أرباح بيع عقارات وآالت ومعدات
أرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
أخرى

()40.317

2014

دينار أردني

()492.417
22.549

()469.868
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 .23الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
لقد كانت الحاة األساسية والمخيضة للسهم من ربح السنتين المنتهيتين في  31كانون األول  2015و 2014كما يلي:
2015

ربح السنة

3.093.633

2014

2.322.241

المعدل المرجح لرأس المال المكتتب به

13.440.000

13.440.000

الحاة األساسية والمخيضة للسهم من ربح السنة

0.230

0.173

 .24معامالت مع جهات ذات عالقة
يمثل هذا البند أرادة الجهات ذات علقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات
يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها .يتم اعتماد سياسات األسعار والشروط المتعلقة باألرادة والمعاملت مع الجهات
ذات العلقة من قبل إدارة الشركة.
تشمل قائمة المركا المالي أرادة مع جهات ذات علقة كما يلي:

 31كانون األول
2015

 31كانون األول
2014

مستحا من جهات ذات علقة

شركة شقيقة

67.431

63.687

مستحا لجهات ذات علقة

الشركة األم

14.232

-

ذمم موردين

شركة شقيقة

8.303

9.045

طبيعة

العلقة

تشمل قائمة الدخل المعاملت التالية مع جهات ذات علقة:

دينار أردني

 31كانون األول
2015

 31كانون األول
2014

84.667

111.532

دينار أردني

مشتريات

شركة شقيقة

دينار أردني

دينار أردني

مصروفات:
تعويضات اإلدارة العليا:
رواتب ومكافآت اإلدارة العليا

73.407

17.519

نهاية الخدمة

2.598

387

18.617

43.053

تعوي

مااريء أعضاء مجلس اإلدارة
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 .25القيمة العادلة لألدوات المالية
إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية .تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات
المالية وفقا للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك ،باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو التايية.


إن القن ن ننيم العادلن ن ننة للن ن ننذمم المدين ن ن ننة والموجن ن ننودات المالين ن ننة األخ ن ن ننرى والن ن ننذمم الدائنن ن ننة والمطلوب ن ن ننات المالين ن ننة األخن ن ننرى هن ن ن ني



الخاض ن ننعة لليائ ن نندة م ن ننن خ ن ننلل خا ن ننم الت ن نندفقات النقدي ن ننة المتوقع ن ننة باس ن ننتخدام ني ن ننس

مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحايل قايرة األجل.
ت ن ننم تق ن نندير القيم ن ننة العادل ن ننة للق ن ننرو

أسعار اليائدة لبنود تحمل نيس الشروط وايات المخاطر.

 .26أهداف وسياسات إدارة المخاطر
إن المخاطر األساسية الناجمة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر أسعار اليائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة

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

تتلخص بما يلي:

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

ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار اليائدة مساوي ومعاكس ألثر الايادة المبينة أدنال:

التغير في سعر

األثر على

(نقطة مئوية)

دينار أردني

اليائدة

2015

20 +

دوالر أمريكي

2014

20 +

دوالر أمريكي

قائمة الدخل

()6.646

()8.435

مخاطر االئتمان
تقوم الشركة ببيع منتجاتها لعدد كبير من العملء .إن الحد األقاى لتعر

الذمم المدينة لمخاطر االئتمان هو مبلغ الذمم

بالنسبة لمخاطر االئتمان الناجمة عن الموجودات المالية األخرى ،فان تعر

الشركة لمخاطر االئتمان قد ينجم عن عجا

المدينة المبينة في إيضاح (.)7

الطرء اآلخر عن الوفاء بالتااماته والتي تساوي القيمة الدفترية لهذل الموجودات المالية.
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مخاطر السيولة
تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريا التأكد من توفر التسهيلت البنكية ومتابعة تحايل الذمم المدينة.
يبين الجدول التالي أرادة المطلوبات المالية غير المخاومة للشركة كما في  31كانون األول  2015و 2014حسب فترة
االستحقاا:
من  3شهور
أقل من
تحت
 31كانون األول 2015
المجموع
 5 – 1سنوات
إلى  12شهر
 3شهور
الطلب
دينار أردني
دينار أردني
دينار أردني
دينار أردني
دينار أردني
126.613 1.337.324
2.718.203
ذمم دائنة
4.182.140
3.586.437
803.826 1.125.367 1.579.130
78.114
قرو وتسهيلت ائتمانية
367.197
367.197
مطلوبات أخرى
المجموع
8.135.774
803.826 1.251.980 2.916.454
3.163.514
تحت
الطلب

 31كانون األول 2014

دينار أردني

2.501.059
1.864.752
218.592

ذمم دائنة
قرو وتسهيلت ائتمانية
مطلوبات أخرى
المجموع

4.584.403

أقل من
 3شهور

دينار أردني

1.593.164
387.019
1.980.183

من  3شهور
إلى  12شهر

 5 – 1سنوات

108.717
1.109.922
-

992.904
-

دينار أردني

1.218.639

دينار أردني

992.904

المجموع

دينار أردني

4.202.940
4.354.597
218.592
8.776.129

مخاطر التغير في أسعار العمالت األجنبية
فيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في سعر ارء الشيقل اإلسرائيلي والذي يمثل عمله األساس للشركة مقابل
العملت األجنبية على قائمة الدخل وحقوا الملكية ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في
أسعار ارء العملت األجنبية مساوي ومعاكس ألثر الايادة المبينة أدنال.
التغير في سعر
ارء الدوالر
األمريكي مقابل
الشيقل اإلسرائيلي
%

2015

10 +

2014

10 +

األثر على
قائمة الدخل
دينار أردني

()314.898
()254.913

التغير في سعر
ارء الدينار
األردني مقابل
الشيقل اإلسرائيلي
%
10 +
10 +

األثر على
قائمة الدخل
دينار أردني

71.628
203

األثر على حقوا
الملكية
دينار أردني
2.390.210
2.239.915

إدارة رأس المال
ويعظم حقوا
الشركة
نشاط
يدعم
بشكل
ملئمة
مال
أس
ر
نسب
على
الحياظ
هو
الشركة
مال
أس
ر
ة
ر
إدا
من
ئيسي
إن الهدء الر
ا
الملكية.
تقوم الشركة بادارة هيكلة رأس المال واجراء التعديلت اللامة عليها في ضوء تغيرات ظروء العمل .هذا ولم تقم الشركة بأية
تعديلت على األهداء والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خلل السنة الحالية والسنة السابقة .إن البنود المتضمنة
في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطيات األخرى واألرباح المدورة والبالغ مجموعه  23.902.102دينار
أردني كما في  31كانون األول  2015مقابل  22.399.147دينار أردني كما في  31كانون األول .2014
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 .27التزامات محتملة
تظهر الشركة كمدعى عليها في عدة قضايا مقامة ضدها بقيمة إجمالية  210.678دينار أردني وفي رأي المستشار القانوني
للشركة أن هذل القضايا ال تاال في طور تقديم البيانات ولن يترتب على الشركة أي التاامات جوهرية نتيجة هذل القضايا .باإلضافة
إلى ذلك ،تعتقد إدارة الشركة وبناء على كتاب المستشار القانوني بأنه لن يترتب على الشركة أية التاامات جوهرية تؤثر على
بياناتها المالية وبالتالي لم يتم إثبات أي مخاص مقابل هذل القضايا في القوائم المالية.
 .28تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
تمارس الشركة كافة أنشطتها في فلسطين .إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتاادي في المنطقة يايد من خطر ممارسة
الشركة ألنشطتها وقد يؤثر سلبا على أدائها.

24

التقرير السـنوي 2015

67

 68شركة دواجن فلسطين

