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:قائمة المحتويات

أعضاء جملس االدارة  
لس   .رسالة رئيس ا

  حول الشركة-

حملة تارخيية  
الرؤية و الرسالة.  
الوضع التنافسي.  
تطوير األعمال.  
األهداف اإلسرتاتيجية.

  الحوكمة والمسؤولية المجتمعية-

مشاريعنا-

ملخص حول أداء املشاريع واالستثمارات.  
توجهاتنا املستقبلية.

مجلس اإلدارة- -:اإلدارة التنفيذية والمساهمين,   

لس   نبذة عن أعضاء ا
لس   .اجتماعات ا
ومصاريف أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أتعاب.  
لس واإلدارة لألسهم   .ملكية أعضاء ا
عام ومدراء الدوائراملدير ال  
كبار املسامهني  
توزيع املسامهني حسب الفئات

- 2011للعام األداء المالي تحليل 

م املؤشرات والنسب املاليةأه.  
حتليل األداء املايل.  

              : المدققةالبيانات المالية

تقرير مدققي احلسابات  
 بيان أ–2011كانون األول   31بيان امليزانية العمومية يف  
بيان ب–2011كانون   31الدخل واخلسائر املرتاكمة للسنة املنتهية يف بيان  
بيان ج–2011كانون   31نتهية يف بيان التغريات يف حقوق املسامهني للسنة امل    
 بيان د–2011كانون   31بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف  
حول البيانات املايلإيضاحات  
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  مجلس اإلدارة

:لس اإلدارةأسماء أعضاء مج

  رئيس مجلس اإلدارة

  .ممثل شركة فلسطني لإلستثمار الصناعي      نضال منري رضا سختيان/ السيد

  

  نائب رئيس مجلس اإلدارة

  ممثل شركة فلسطني للتنمية واالستثمار    اجمد يوسف حممود حسون/ السيد

  

  أعضاء مجلس اإلدارة

  . لإلستثمار الصناعيممثل شركة فلسطني  عبد احلكيم حسن قاسم الفقهاء / السيد

  .ممثل شركة فلسطني لإلستثمار الصناعي        مجيل حممد مجيل امحد      / الدكتور

  .ممثل شركة فلسطني لإلستثمار الصناعي    مجال حممد سليم ابو عمر/ الدكتور

  .ممثل شركة فلسطني لإلستثمار الصناعي              مازن عزت حممد غنام/ السيد

  .ممثل شركة فلسطني لإلستثمار العقاري    زهدي اخلواجازهدي فتحي / السيد

  .ممثل شركة ريف لالستثمار والتسويق الزراعي          سحاب مصطفى ديب شاهني/ ةالسيد

  .ممثل شركة بيت جاال لصناعة األدوية          محد مجال اسعد املصري/ السيد

  .ممثل عن نفسه              رامي حممد حسني برهوش/ السيد

  ممثل شركة سختيان اخوانن عصام مصطفى نور               عنا/ السيد 

  

  المدير العام المنتدب                                      

  .عبد احلكيم حسن قاسم الفقهاء/السيد

  

  المدير المالي        نائب المدير العام

  .د الرحيم حممد حممود خالدعب/السيدمين فتح اهللا أمني القدح                 أ/ السيد 

  

  مدققي الحسابات

  .إرنست ويونغ

  

  المستشار القانوني

.مكتب احملامي هيثم الزعيب
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  :رسالة رئيس مجلس االدارة

  م.ع.مساهمي شركة دواجن فلسطين محضرات السيدات والسادة 

ــــة باألصــــالة عــــن نفســــي وبالنيابــــة عــــن مجلــــس إدارة شــــركة دواجــــن فلســــطين أرحــــب بكــــم فــــي اجتمــــاع  الهيئ

ـــامين  ــة للعــــ ـــــ ــــة المقارن ـــغيلية والماليـــ ـــــــائج التشــــ ـــم النت ـــــة للشـــــــركة لنقـــــــدم لكــــ وبـــــــرامج 2011, 2010العاديــ

  .الشركة التطويرية

ــي وفــــي نمــــو معــــدالت الــــدخل واالســــتهالك فــــي 2011شــــهد العــــام  تراجعــــا فــــي مؤشــــرات االقتصــــاد الكلــ

الواضــــح أن التراجــــع الحــــاد ولكــــن مــــن ,ولعــــل األســــباب التــــي أدت إلــــى هــــذا التراجــــع متعــــددة , فلســــطين

ـــة الفلســـــطينية تقــــف علـــــى رأس هــــذه األســـــباب  ـــة الســــلطة الوطنيـ ـــي المــــنح والمســـــاعدات المقدمــــة لموازنــ فـ

ــــر ســــلبا فــــي قــــدرة األخيــــرة علــــى الوفــــاء بالتزاماتهــــا تجــــاه القطــــاع الخــــاص وفــــي قــــدرتها علــــى تنفيــــذ  ممــــا اث

. موازنتها التطويرية كما كان مخططا لها

ــة مــــن خــــالل مــــا ســــمي بــــالربيع 2011ل العــــام أمــــا عربيــــا فقــــد شــــك عالمــــة فارقــــة فــــي تــــاريخ هــــذه المنطقــ

العربـــي وآثـــاره االقتصـــادية الســـلبية علـــى اقتصـــادياتها فــــي األجـــل القصـــير وغيـــر واضـــح المعـــالم فـــي األجــــل 

ــــــدول  ــــتهلك فــــــي ال ــــنفط  المســ ــــيا للــ ـــكل مصــــــدر أساســ ـــذه المنطقــــــة تشـــ المتوســــــط والطويــــــل وحيــــــث أن هـــ

ـــرة المتقدمـــــة فـــــان عـــــدم ا ـــدول الفقيــ ـــه تبعـــــات اقتصـــــادية ســـــتكتوي بنارهـــــا الــ الســـــتقرار السياســـــي ســـــيكون لــ

  .وشعوبها ومنها شعوب منطقتها 

  ،،اإلخوة واألخوات

ــــــوب خــــــالل العــــــام  ــــتقرت علــــــى 2011شــــــهدت أســــــعار الحب ــة وبشــــــكل عــــــام فإنهــــــا اســ ــــ ــــــذبات معتدل تذب

ــة وبزيــــادة نســــبتها  وهــــذا بــــدوره ,2010ا للعــــام تقريبــــا مقارنــــة مــــع متوســــط أســــعاره% 20معــــدالت مرتفعــ

حيــــث أن هــــذه األعــــالف % 15ســــاهم فــــي ارتفــــاع تكــــاليف اإلنتــــاج لمنتجــــات الــــدواجن بمــــا ال يقــــل عــــن 

  .تمثل عنصر التكلفة الرئيسي لهذا القطاع

  ،،،اإلخوة واألخوات المساهمين 

ـــام  ـــافة للمؤشـــــرات االقتصـــــادية الســـــلبية أعـــــاله فقـــــد شـــــهد العــ ـــة 2011إضــ ـــا تشـــــغيلية بالغــ ـــعوبة ظروفــ الصــ

لقطــــاع الــــدواجن فــــي فلســــطين ولعــــل تفــــاقم ظــــاهرة تهريــــب المنتجــــات اإلســــرائيلية كانــــت مــــن أهــــم العوامــــل 

ــاقم خســــائر مربــــي الــــدواجن إضــــافة إلــــى األمــــراض التــــي أصــــابت قطعــــان الــــدواجن وكانــــت  التـــي أدت إلــــى تفــ
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ـــنهم إلــــى ــا هــــذه المــــرة مرتفعــــة بشــــكل ملمــــوس ممــــا دفــــع بــــالكثير مـ اإلحجــــام عــــن الوفيــــات الناتجــــة عنهــ

  .مواصلة نشاطهم لفترات طويلة مما أدى بدوره إلى انخفاض حاد في أسعار بيع منتجات الشركة

  ،،اإلخوة واألخوات 

ـــى تراجعـــــات  ـــة إلــ ـــد أدت هـــــذه الظـــــروف مجتمعــ ـــيا لقطـــــاع الـــــدواجن فـــــي فلســـــطين فقــ ـــــا رئيســ ـــفتنا مكون بصــ

وذلــــك بعــــد نجاحــــات غيــــر مســــبوقة 2011حــــادة فــــي المؤشــــرات التشــــغيلية والماليــــة للشــــركة خــــالل العــــام 

ــنوي   2009,2010للعــــامين  وحيــــث أن ,كمــــا يتضــــح  ذلــــك فــــي األجــــزاء الالحقــــة مــــن هــــذا التقريــــر الســ

ــود إلــــى عوامــــل خاصــــة بكفــــاءة األداء لشــــركتكم فإننــــا نعتقــــد أن هــــذه الظــــروف ســــتكون الهــــذا التراجــــع  يعــ

  .ل فترة محدودةمؤقتة وأن قوى السوق ستعيد حالة التوازن في العرض والطلب خال

  ،،اإلخوة واألخوات المساهمين

بتشـــغيل مســـلخ الـــدواجن الـــذي تـــم افتتاحـــه فـــي مطلـــع العـــام ومـــزارع 2011قامـــت شـــركتكم خـــالل العـــام 

ــم وقــــد ســــاهمت هــــذه االســــتثمارات بحصــــة جيــــدة مــــن إيــــرادات الشــــركة ونتوقــــع زيــــادة هــــذه  الــــدجاج الالحــ

  .الحصة تدريجيا خالل السنوات القادمة

كم وثقـــتكم بنـــا وبجهـــود كـــادر ومـــوظفي الشـــركة  فإننـــا علـــى ثقـــة تامـــة بـــان شـــركتكم ستســـتأنف قريبـــا بمـــؤازرت

  .مسيرتها الناجحة وتحقيق العوائد المجزية 

  

  نشكركم على حضوركم ونشكر لكم ثقتكم

  رئيس مجلس اإلدارة

  نضال سختيان
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حول الشركة
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  :لمحة تاريخية

، كإحـدى الشـركات التابعـة لشـركة فلسـطين المسـاهمة العامـة المحـدودة )عزيـزا(لسطينتأسست شركة دواجن ف

وتمــت زيادتــه مــن خــالل توزيــع ,مليــون دينــار10بــرأس مــال 1997م خــالل عــام . ع .لالســتثمار الصــناعي م 

  .مليون دينار أردني13.440االرباح على شكل أسهم مجانية ليصبح 

مــن تقلــلتخــدم القطــاع الزراعــي فــي فلســطين و تــوفير ســلعة وطنيــة الشــركة بتمثــل الغــرض االساســي فــي تأســيس 

وذلـك مـن خـالل انشـاء سلسـلة مـن المشـاريع ومـاكز االنتـاج , على هذا القطاع قدر االمكانالسيطرة اإلسرائيلية

.المتكاملة 

دجـاج عزيـزا الطـازج و الصوص الالحم عمر يـوم , بيض التفريخ,الحيوانية األعالفإنتاجيتركز نشاط الشركة في 

البضـائع ولمكافحةالتقنياتدث حلتزويد السوق الفلسطيني بمنتج صحي ذو جودة عالية باستخدام أوالمجمد 

  .وقطاع الدواجن بشكل خاص,في تطوير القطاع الزراعي بشكل عام الفاعلة والمشاركة اإلسرائيلية المهربة

الرؤية

تحقيق األمن الغذائي الفلسطينيومساهم رئيس في الدواجن صناعة الرواد في 

  : الرسالة

ورفـد السـوق الفلسـطيني بمنتجـات وطنيـة عاليـة قطـاع الـدواجن فـي فلسـطينوتطـويرلمساهمة الفَعالة في تنمية

  .وذوي العالقةابما يعود إيجابا على زبائننا ومساهمينمعايير الجودة المحلية والعالمية وأعلىالجودة  ضمن 

.يجيةاألهداف اإلسترات

فإنهـا واالسـتثمار فيـه قطـاع الـدواجن فـي فلسـطين تنميـةانطالقا من رؤية ورسالة الشركة والتي تتمحور حـول     

  : ااستثماراتهتسعى لتحقيق مجموعة من األهداف من خالل 

المشـــاريع تســـاهم فـــي تطـــوير أوالمشـــاريع القائمـــة مشـــاريع جديـــدة تتكامـــل مـــع االســـتثمار فـــي

.في الشركةاإلنتاجيةالتكميلية للسلسلة

 الوصول إلى أكبر عدد من شرائح المجتمع الفلسطينيتطوير شبكة التوزيع بهدف.

تعظيم حقوق مساهمي الشركة.  
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يلبـي و المهربـة مـن جهـة اإلسـرائيليةينـافس المنتجـات خلق منتج منـافس وطنـي فلسـطيني قـوي

.من جهة أخرىتطلعات وتوقعات زبائننا

 ــــة تخطــــط الشــــركة لخلــــق وظــــائف جديــــدة ودعــــم التعاونيــــات كجــــزء مــــن المســــؤولية االجتماعي

.والمؤسسات الخيرية وتسعى لتمكين المرأة في المجتمع الفلسطيني

  

:تطوير األعمال

مواكبــة التطــورات والمســتجدات التــي تــتم علــى هــذا القطــاع لغــرض تطــوير إلــىتســعى شــركة دواجــن فلســطين 

ل خاص والسوق الفلسطيني بشكل عـام لغـرض تقليـل الفجـوات القائمـة إعمالها وتحديد احتياجات زبائنها بشك

وتسعى الشركة بشكل متواصل الى استقطاب زبائن جدد والدخول الى أسـواق جديـدة مـن خـالل , المتوقعة  أو

كمــا ان الشــركة تقــدم االستشــارات , جمــع البيانــات والمعلومــات الالزمــة عــن هــذه األســواق واهــم المنافســين 

ات الالزمــة مــن خــالل ذوي الكفــاءات لــديها للجهــات المختصــة لغــرض النهــوض وتنظــيم هــذا القطــاع واالقتراحــ

  .بشكل سليم

وخالل السنتين الماضيتين قامت الشركة بإنشاء مسلخ للدواجن بأحدث خطـوط اإلنتـاج  والمواصـفات العالميـة 

.مليون دينار لكليهما10قاربت إنشاء ثالثة مزارع للدجاج الالحم ضمن أحدث المواصفات بكلفةإلىإضافة

:الوضع التنافسي

بغــرض تحســين ان شــركة دواجــن فلســطين رائــدة قطــاع الــدواجن فــي فلســطين تســعى الــى التكامليــة فــي اإلنتــاج 

حيـث ان منتجـات الشـركة , المنافسة الغير متكافئة مـع الجانـب اإلسـرائيلي والحد من مخاطر وضعها التنافسي

منتجاتها من األعالف فإنها وكغيرها من أمامن حاجة السوق المحلي% 60ما يقارب تغطي  التفريخمن بيض

مصانع األعالف الفلسطينية تعاني من المنافسة غير المتكافئة مع مصانع األعالف اإلسرائيلية حيث ان األخيـرة 

.ال تخضع ألي رقابة من الجانب الفلسطيني 

حقيقيــا لخطــط تهديــدا اإلســرائيلي للصــوص والــدجاج الالحــم عمليــات التهريــب التــي تــتم مــن الجانــبتشــكلو 

مــن المنافســة غيــر تحمــي المنــتج الــوطني تــدعم أو غيــاب التشــريعات والقــوانين التــيالشــركة التطويريــة وذلــك ل

  .العادلة
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:القضايا واإلجراءات القانونية

مسموعات ومالءة مالية جيدة وتحرص على انتقاء زبائن ذوي, تتبع الشركة سياسة ائتمانية متحفظة نسبيا 

وبالرغم من هذا التحوط فان , السجل التاريخي لهؤالء الزبائن في سجالت الشركة إلىإضافةللتعامل معهم  

التعاقد مع عدد من المحامين في عدد من محافظات الوطن ويتم التعامل إلىإضافةلدى الشركة مستشار قانوني 

  .ورفع قضايا لدى الجهات المختصة لغرض التحصيلهؤالء المحامين لسداد  من خالل مع الذمم متعثرة ا

  :-فروقات البيانات المالية في االفصاح االولي عنها في االفصاح النهائي

علما , ان الفروقات المالية ما بين االفصاح االولي والنهائي ناتجة عن إعادة تصنيف لبعض الحسابات فقط 

  .رباح الشركة أو مجموع موجوداتهابان هذه التصنيفات لم تؤثر على ا

:ملخص أداء المشاريع

إال ان هذا اإليـراد 2011لقد ساهمت جميع مراكز الشركة اإلنتاجية في توليد اإليرادات المتحققة خالل العام 

  .قد تباين ما بين مركز وآخر وبالتالي انعكس هذا التباين على أداء المراكز والقدرة على تحقيق ارباح او خسائر

أمــا , الحصــة األكبــر فــي تحقيــق اإليــرادات واإلربــاح خــالل العــامومــزارع االمهــات وقــد كــان لمصــنع االعــالف

لم تساهم في تحقيق أي ارباح خالل العام وذلـك نـاتج بشـكل أساسـي فمسلخ الدواجن ومزارع الدجاج الالحم 

  .جن سياسة تهريب البضائع االسرائيلية وانتشار االمراض بين قطعان الدواعن 

  

  2011وفيما يلي ملخص ألداء هذه المشاريع خالل العام 

  الف دينار-مجمل الدخل  دينارألف–مبلغ اإليراد   اسم المشروع

5,8972,088الرئيسي–مصنع األعالف 

742-3,088الفقاسة

3,7441,148مزارع االمهات

617-2,820المسلخ

146-3,120مزارع الالحم

18,6691,731  المجموع
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الحوكمة والمسؤولية االجتماعية
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  -:المسؤولية االجتماعية

وتنفيـذ مجموعـة كبيـرة مـن األنشـطة االجتماعيـة والـدورات اإلرشـادية قامـت الشـركة برعايـة2011خالل العام 

:لزبائنها وفيما يلي ملخص لبعض هذه األنشطة والدورات التدريبية 

العلمية بالتعاون مع جامعة النجاح الوطنية الرعاية الماسية للمؤتمرات.  

 الدعم المالي لمجموعة من األندية الرياضية في عدة محافظات.  

ودور األيتام وجمعيات الصم والبكم في محافظات الوطن الدعم المادي لعدد من الجمعيات النسوية  

 البيطريين عقد مجموعة من ورشات العمل والدورات اإلرشادية للمزارعين واألطباء.  

 تدريب عدد كبير من الطلبة الجامعيين أو الخريجين وفق اتفاقيات تعاون مع الجامعات الفلسطينية.

 تقديم أجهزة مكتبية لبعض المدارس والمؤسسات الحكومية في محافظتي طولكرم وقلقيلية.

  :الحوكمة
شــركة علــى  تطبيــق مبــادئ مدونــة م الراســخ بمبــدأ الشــفافية تعمــل ال.ع.ضــمن ايمــان شــركة دواجــن فلســطين م

حوكمة الشركات لضمان اتخاذ القرارات السليمة والموجهة نحـو تحقيـق اهـداف الشـركة وتطـوير ادائهـا وضـمان 

شفافية العالقـة بـين إدارة الشـركة مـن ناحيـة، وحملـة األسـهم وأصـحاب المصـالح أو األطـراف المرتبطـة بالشـركة 

  :من ناحية أخرى وذلك من خالل )دائنين، المستهلكينحملة السندات، العمال، الموردين، ال(

 الفصـــل والشـــفافية  التامـــة بـــين الصـــالحيات والمســـؤوليات لمجلـــس االدارة واالدارة التنفيذيـــة

.وجميع المستويات االدارية داخل الشركة

ايير الشــفافية والمهنيــة العاليــة فــي اعــداد التقــارير االداريــة والماليــة الدوريــة والســنوية ضــمن المعــ

.الدولية

 ــــد ــــذل كافــــة الجهــــود لتزوي التخطــــيط واالعــــداد الجيــــد لالجتماعــــات الهيئــــة العامــــة الســــنوية وب

.المساهمين بجميع البيانات والمعلومات المطلوبة لالتخاذ القرار

 التــدقيق الــداخلي علــى جميــع انظمــة الشــركة ضــمن اعلــى معــايير المهنيــة مــن قبــل دائــرة التــدقيق

كو القابضــة وضــمن اشــراف ومتابعــة مجلــس ادارة الشــركة ولجنــة التــدقيق شــركة بــادي/الــداخلي 

.الداخلي المنبثقة عن مجلس ادارة باديكو القابضة

 حرصـــت الشـــركة علـــى التـــزام بـــأعلى معـــايير اإلفصـــاح والشـــفافية وذلـــك بالتنســـيق والتعـــاون مـــع

تتبلغ منها الشركة عن الجهات الرقابية ذات العالقة وفي مقدمتها هيئة سوق رأس المال التي لن 

.2011أية مخالفة أو تجاوز لتعليماتها ذات العالقة خالل العام 
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  مشاريع الشركة
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مودي في ن من خالل استراتيجية التوسع العضمن ايمان الشركة الراسخ ان يكون االستثمار في قطاع الدواج

: ه الغاية قامت الشركة ببناء المراكز الربحية التالية بناء المراكز اإلنتاجية مجال الدواجن، ولتحقيق هذ

:مراكز االنتاج والربحیة 
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قامت الشركة خالل السنوات الماضية بإنشاء وتشغيل احدث واكبر مزارع امهات الدجاج الالحم في فلسطين 

فريخ الضفة الغربيةمن بيض تمن حاجة % 60مليون بيضة تفريخ سنويا ، تغطي 28بطاقة إنتاجية تصل إلى 

  .عزيزا

  

  

  

  

  محافظة جنين  الموقع

2م63,000  مساحة االرض

  1999-2005  تاريخ االنشاء

  2  عدد المزارع

  دورة/ أم 70,000  الطاقة االستيعابية

  2م12,000  مساحة المباني

  

  

  محافظة أريحا  محافظة جنين  الموقع

  2م254,000م215,000  مساحة االرض

  1999-2006  1998-2006  تاريخ االنشاء

  2  4  عدد المزارع

  دورة/ أم 56,000  دورة/ أم 140,000  الطاقة االستيعابية

  دورة/ مليون بيضة تفريخ عزيزا 9  دورة/ بيضة تفريخ عزيزا مليون  19  الطاقة االنتاجية

  2م15,000  2م24,000  مساحة المباني

:مزارع امھات الدجاج الالحم: اوال  

- :مزارع التربیة-1

  -:االنتاجمزارع -2
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دم احدث التقنيات في الرقابة على ظروف تمتلك الشركة واحدة من احدث الفقاسات في فلسطين وتستخ

.بأفضل المواصفات الصحية الصوص الالحم عمر يوم واحدإنتاجها من يتمتعبحيث التفريخ

  

  

  

  

  

  

احدث مصنع قامت الشركةبإنشاء اكبر و ، لإلنتاجحيث ان فكرة الشركة قامت اساسا على التكامل العمودي 

على ISO9001وضمن معايير الجودة وفق احدث انظمة الرقابةالمصنعيعملحيث .اعالف في فلسطين 

النباتية كمصدر وحيد للبروتين في منتجاته ، كما تم انشاء صوامع للغالل  االنتاج ويستخدم مدخالت االنتاج 

  .الف طن26بطاقة انتاجية تخزينية تصل الى 

  

  

  

  قرية كفرصور–محافظة طولكرم   :الموقع 

  2م10,400  :مساحة األرض

  2000  :تاريخ اإلنشاء 

مليون بيضة تفريخ عزيزا سنويا 22  :الطاقة االستيعابية

مليون صوص الحم 16.5تجوتن

  عزيزا سنويا

  قرية كفرصور–محافظة طولكرم   :موقع 

  2م10,129  :مساحة األرض

  2م6000  :مساحة البناء 

  1998  :تاريخ اإلنشاء 

  كافة خلطات عزيزا العلفية  :المنتج

  طن شهريا 6,000  :اإلنتاجيةالطاقة 

طن  26,000  الطاقة التخزينية للصوامع

:فقاسة عزیزا: ثانیا 

:مصنع أعالف عزیزا: ثالثا 
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يعتبر مختبرتحليل االعالف من احدث المختبرات الموجودة في فلسطين في مجال فحص الخلطات العلفية 

من خالل مجموعة من االجهزة المتخصصة بهذا المجال  حيث يتم فحص  نسب البروتين واالمالح 

يوم والدهون والطاقة والرماد اضافة الى الفسفور والمنغنيز والرطوبة  بهدف التأكد من جودة االعالف والكالس

    .المنتجة

ساعة قابل للزيادة الى / طير 3000بإنشاء مسلخ آلي متطور للدواجن بطاقة انتاجية ابتدائية قامت الشركة

–قسم الذبح والنتف (ي يتكون من عدة اقسام طير بالساعة ويشمل اضافة الى مسلخ الدواجن والذ6000

اضافة ) قسم التبريد–قسم التقطيع والتغليف –قسم الفرز والتوزين –قسم التجفيف –قسم نزع االحشاء 

الى وحدة خاصة لمعالجة المخلفات ومحطة لتنقية المياه وتم افتتاح المسلخ وبدء التسويق لمنتج عزيزا 

  .2011-1-5اريخ للدجاج الطازج او المجمد بت

  :ويمتاز هذا المشروع بما يلي 

.موردة من شركة مين الهولندية المتخصصة في مجال المسالخجميع معدات خط االنتاج.1

.جميع العمليات اإلنتاجية تتم بشكل آلي ما عدى الذبح الذي يكون يدويا وفقا للشريعة االسالمية.2

.أنظمة تحكم عالية في العمليات اإلنتاجية.3

.رقابة صحية وبيطرية قبل وخالل العمليات اإلنتاجية.4

شبكة توزيع كاملة.5

.المحافظة على البيئة بشكل كامل .6

.الدواجنأمراضمختبر متخصص في.7

.22000ISO- 2005و  HACCPحاصل على شهادة .8

:مختبر تحلیل أعالف عزیزا: خامسا 

:مسلخ دواجن عزیزا : سادسا 
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  :الطاقة االنتاجية  –المساحة –الموقع 

  عنبتا  –محافظة طولكرم   :الموقع 

  2م16000  مساحة االرض

  2م3000  :مساحة البناء 

  1/1/2011  :االنتاج تاريخ بداية 

  موظف80  :عدد الموظفين 

  ساعة/ طير 6000ساعة قابل للزيادة الى / طير 3000  :الطاقة االنتاجية 

  )عزيزا(دجاج طازج  ومجمد   :المنتج 

  :وحدة معالجة المخلفات 

  يوم/ طن 15  الطاقة االستيعابية

  زيت و مسحوق اللحم كمدخالت لالعالف  :المنتج 

  :وحدة معالجة المياه 

  ساعة/ كوب مياه   100  الطاقة االستيعابية 

  مياه صالحة للزراعة والري  :المنتج 
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طن سنويا 6000تعتبر الشركة من اكبر مربي الدجاج الالحم في فلسطين حيث تبلغ القدرة االنتاجية للشركة 

اضافة 2011والتي تم انشائها في العام ) وجيوس 2وكور1كور (مزارع الشركة من لحوم الدجاج من خالل 

ات الدجاج الالحم الى مزارع الحم في العام هوالتي تم تحويلهما من مزارع تربية ام4وعوجا 3مزرعتي عوجا 

2011.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الطاقة االنتاجية  مساحة البناء  مساحة االرض  تاريخ االنجاز  الموقع   اسم  المزرعة

قرية كور  1مزرعة كور 

  محافظة طولكرم

  دورة/ طير  100,000  2م6,000  2م25,000  2/2011

قرية جيوس    مزرعة جيوس

  محافظة قلقيلية

  دورة/ طير  135,000  2م7,500  2م37,000  5/2011

قرية كور  محافظة   2مزرعة كور 

  طولكرم

  دورة/ طير  135,000  2م7,500  2م30,000  7/2011

العوجا محافظة   4مزرعة عوجا 

  يحاار 

  دورة/ طير  125,000  2م9,500  2م42,000  24/8/2011

العوجا محافظة   3مزرعة عوجا 

  اريحا

  دورة/ طير  100,000  2م6,000  2م32,000  2/11/2011

:ج الالحم مزارع الدجا:سابعا 
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وإيصال منتجاتها إلى المستهلك " عزيزا"لتعزيز عالمتها التجارية " عزيزا" في إطار جهود شركة دواجن فلسطين 

الفلسطيني في كل أماكن تواجده فقد بدأت الشركة بتنفيذ خطتها بافتتاح سلسلة من معارض مميزة لبيع 

لمنتجاتها في مختلف المدن والتجمعات السكانية في الضفة الغربية ، وبدأت في المرحلة األولى بتجهيز 

 ونابلس وطولكرم وجنين وقلقيلية لبيع منتجات  عزيزا من الدجاج خمسا من هذه المعارض في مدن رام اهللا

.2012المبرد والمجمد  ومن المتوقع افتتاحها خالل الربع االول من العام  الحالي 

  

  

استكملت شركة دواجن فلسطين كافة الدراسات والمخططات الهندسية إلضافة خط رش الزيوت في مصنع 

لتطوير منتجاتها وتقديم افضل خدماتها لقطاع المزارعين وسيتم االنتهاء من هذا األعالف وذلك في إطار سعيها 

  .2012من العام الحالي االولالمشروع خالل النصف 

  

  

  

  

:توسعة مصنع األعالف

:2013-2012مشاریع الشركة المستقبلیة للعام 

:افتتاح نقاط البیع لمنتجات عزیزا
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مساهمي الشركة
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  المساهمین والتداول على سهم الشركة

م كما في مساه208ابل ، مق31/12/2011مساهما  كما في 216بلغ عدد مساهمي الشركة 

وكان حجم التداول على اسهم الشركة في سوق فلسطين لالوراق المالية خالل العام , 31/12/2010

  :كما يلي   2011

534,840عدد األسهم المتداولة

2,123,983)دوالر(قیمة األسهم المتداولة 

303عدد العقود المنفذة

3.3أعلى سعر إغالق

2.3أدنى سعر إغالق

3.98%السهممعدل دوران 

20112.75سعر اإلفتتاح 

20112.45سعر اإلغالق 

  

  توزیع المساهمین حسب الفئات

عدد األسهمنسبة مساهمتهمعدد المساهمینفئة المساهمة

613.00%150.005فأقلسهم 100

17,441.00%620.130سهم500وحتى 101

31,417.00%460.234سهم1000وحتى 501

128,630.00%650.957سهم5000حتى و 1001

35,070.00%50.261سهم10000وحتى 5001

179,689.00%81.337سهم50000وحتى 10001

100000وحتى 50001

سهم

84.467%600,320.00

12,446,820.00%792.610سهم فأكثر100001

13,440,000%216100المجموع
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دناه یبین المساهمین الرئیسیین في الشركة وعدد أسهمهم كما في الكشف أ: كبار المساهمین

31/12/2011  

  

  آلیات إیصال المعلومات للمساهمین

:تهتم الشركة بإیصال المعلومات والتقاریر الصادرة عنها الى مساهمیها وذلك بوسائل متعددة منها

قبل بواسطة البریدع الهیئة العامة السنویة لكافة المساهمینیتم توجیه دعوة لحضور اجتما

.قل من تاریخ انعقاد االجتماعألسبوعین على اأ

 عالن دعوة انعقاد الهیئة العامة في الصحف المحلیة وذلك وذلك قبل أسبوعین من إیتم نشر

.انعقاد االجتماع

یسي للشركةیتم وضع التقریر السنوي لدى قسم المساهمین في المركز الرئ.

  

  

  

المساھمة من رأسمال% عدد االسھمالمساھم#

  %76.65  10,301,285,00شركة فلسطین لالستثمار الصناعي1

%9.24  1,242,220,00شركة فلسطین للتنمیة واالستثمار المحدودة2

  %1.94  260,841,00سطینيشركة صندوق االستثمار الفل3

%1.52  203,807.00شركة أسواق للمحافظ االستثماریة4

%1.26  169,867.00  شركة المال كابیتال 5

%1.00              134,400.00صبیح طاھر درویش مصري6

%1.00  134,400.00عادل سعید ابراھیم القاسم 7

%0.70  94,080.00رامي محمد حسن برھوش8

%0.67  89,600.00ركة النواة الدارة االستثمارات ش9

%80,640.000.60شركة الریف لالستثمار والتسویق الزراعي 10
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  المسائل التي أحیلت للتصویت من قبل المساهمین 

مناقشة 28/4/2011للشركة المنعقدة بتاریخ في اجتماع الهیئة العامة العادي وغیر العاديتم

  :واقرار البنود البنود التالیة بإجماع الحاضرین

.31/12/2010تالوة تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المنتهیة في )1(

.31/12/2010ة تقریر مدقق حسابات الشركة للسنة المالیة المنتهیة في تالو )2(

.31/12/2010مناقشة البیانات المالیة للشركة والمصادقة علیها للسنة المالیة المنتهیة في )3(

.31/12/2010ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتهیة في )4(

من رأس المال و توزیع % 8أرباح  نقدیة بنسبة بتوزیع مناقشة واقرار توصیة مجلس اإلدارة )5(

.من رأس المال على شكل أسهم مجانیة% 12أرباح بنسبة 

.2011انتخاب مدققي حسابات الشركة عن سنة )6(

  

  موعد اجتماع الهیئة العامة العادیة

  .ركةالهیئة العامة العادیة للشكموعد لعقد اجتماع3/5/2012تم تحدید یوم الخمیس الموافق 
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مجلس اإلدارة
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اإلدارةبذة عن أعضاء مجلسن

الخبرات العملية والعلميةالعضويةاإلسم

رئيس مجلس اإلدارة ممثل شركة نضال منير سختيان/ السيد

فلسطين لإلستثمار الصناعي

.رجل أعمال بارز* 

رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات سختيان * 

.العالمية

سس ونائب رئيس  مجلس ادارة شركة عضو مؤ * 

).باديكو(فلسطين للتنمية واإلستثمار 

.عضو مؤسس شركة اإلتصاالت الفلسطينية* 

نائب رئيس  مجلس اإلدارة ممثل أمجد يوسف محمود حسون/ السيد

شركة فلسطين للتنمية واالستثمار

رئيس اإلدارة المالية، لشركة فلسطين للتنمية * 

.وباديك–واإلستثمار

يمثل شركة باديكو في مجالس ادارات العديد من * 

.الشركات التابعة والحليفة لباديكو

ممثالً عن / عضو مجلس اإلدارةسحاب شاهين/ السيدة

شركة الريف لالستثمار والتسويق 

.الزراعي

.نائب رئيس مجلس االدارة لجمعية االغاثة الزراعية* 

.ةعضو المجلس االعلى لالمومة والطفول* 

.عضو مجلس االدارة لالتحاد المرأة الفلسطينية* 

.ناشطة في المجال السياسي واالجتماعي* 

عضو مجلس اإلدارة ممثل شركة حمد جمال أسعد المصري/ السيد

بيت جاال لصناعة األدوية

.مدير عام شركة سختيان اخوان* 

نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة بيت جاال لصناعة * 

  .األدوية

ضو مجلس ادارة في العديد من الشركات ع* 

.المساهمة
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رجل أعمال وعضو هيئة مديرين للشركة الدولية * عضو مجلس اإلدارة ممثل نفسهرامي محمد حسين برهوش/ السيد

  .للدواجن

عضو مجلس ادارة في العديد من الشركات * 

  .المساهمة

ل شركة عضو مجلس اإلدارة ممثجمال محمد سليم ابو عمر. د/ السيد

.فلسطين لالستثمار الصناعي

.محاضر في جامعة النجاح الوطنية*

شغل منصب رئيس قسم اإلنتاج الحيواني في جامعة * 

  .النجاح

.عضو في نقابة المهندسين الزراعيين* 

عضو مجلس اإلدارة ممثل شركة .د جميل محمد جميل حارة/ السيد

.فلسطين لالستثمار الصناعي

  .طباء البيطرينعضو في نقابة األ*

  .UNDPيعمل في * 

  .لديه خبرة كبيرة في مجال صناعة الدواجن* 

عضو مجلس اإلدارة ممثل شركة عبد الحكيم حسن الفقهاء/ السيد

.فلسطين لالستثمار الصناعي 

"المدير العام المنتدب"

–عمل كمدير مالي لمجموعة شركات سختيان * 

.فلسطين

.ثمار الصناعيمدير عام شركة فلسطين لإلست* 

عضو مجلس ادارة في العديد من الشركات التابعة * 

  .والحليفة لشركة فلسطين لإلستثمار الصناعي

.عضو جمعية رجال األعمال الفلسطينية* 

عضو مجلس اإلدارة ممثل شركة مازن عزت غنام/ السيد

فلسطين لإلستثمار الصناعي

  .متخصص في في بناء المؤسسات والتنمية البشرية* 

مستشار وطني في منظمة االغذية والزراعة التابعة * 

.لالمم المتحدة

عضو مجلس اإلدارة ممثل شركة زهدي فتحي زهدي الخواجا/ السيد

فلسطين لإلستثمارالصناعي

  عمل كمدير موقع في شركة الجزيرة الزراعية* 

)تمام(المدير الفني في الشركة الدولية للدواجن * 
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  :اجتماعات المجلس

:وهي حسب ما هو موضح أدناه2011اجتماعات خالل العام ) 6(عقد مجلس اإلدارة 

  24/2/2011  الجلسة األولى

  27/4/2011  الجلسة الثانية

  29/6/2011  الجلسة الثالثة

  19/9/2011  الجلسة الرابعة

  2/11/2011  الجلسة الخامسة

  13/12/2011  الجلسة السادسة

  :2011جلس اإلدارة لجلسات المجلس خالل العام الجدول التالي یبن سجل حضور أعضاء م

  

  

المجموع6جلسة   5جلسة 4جلسة 3جلسة 2جلسة 1جلسة اإلسم

جلساتOKOKOKOKOKOK6نضال سختيان/ السيد

جلسةOKOKOKOKOKOK6أمجد حسون/ السيد

جلسةOKOKOKOKOKOK6عبد الحكيم الفقهاء/السيد

جلساتOKOKOKOKOKOK6حمد المصري/ السيد

جلساتOKOKOKOKXOK5جمال أبو عمر/ الدكتور

ال يوجدXXXXXXرامي برهوش/ السيد

جلساتXXOKOKOKOK4زهدي الخواجا/ السيد

جلساتOKOKOKOKOKOK5مازن غنام/ السيد

جلسةXXXOKOKX2جميل أحمد/ الدكتور

جلساتOKOKOKXOKOK5سحاب شاهين/ السيدة 
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  :أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب ومصاریف

بـدل وذلـك، 2012العـامخـاللالشـركةإدارةمجلـسألعضـاءأردنـيدینـار13,650مبلـغدفعتم

جلسـة لكـل كـلعـندینـار350بمعـدل 2011عـامعـنأتعاب ومصـاریف حضـور جلسـات المجلـس

  .مرفق أعالهعضو وفق الجدول ال

اإلدارةمقابل حضور جلسات مجلس أتعابدب أیة تیتقاضى المدیر العام المنال  
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  .ویقصد بها الزوجة واألبناء القصر*

الجنسیةممثال عن   اسم عضو مجلس االدارة #
عدد االسھم 

التمثیل

عدد االسھم المملوكة لھ 
أو من الدرجة شخصیا

*االولى

فلسطیني.ستثمار الصناعيممثالً عن شركة فلسطین لالالسید نضال منیر رضا سختیان1

10
,30

1
,28

1

4,032

0فلسطینيممثالً عن شركة فلسطین لالستثمار الصناعيعبد الحكیم حسن قاسم فقھاالسید 2

0فلسطینيممثالً عن شركة فلسطین لالستثمار الصناعيالسید زھدي فتحي زھدي الخواجا3

0فلسطینيستثمار الصناعيممثالً عن شركة فلسطین لالمازن عزت غنامالسید 4

0فلسطینيممثالً عن شركة فلسطین لالستثمار الصناعيجمیل محمد جمیل حارةالسید 5

0فلسطینيممثالً عن شركة فلسطین لالستثمار الصناعيجمال محمد سلیم ابو عمر. دالسید 6

1,242,2000فلسطینيالستثمارممثالً عن شركة فلسطین للتنمیة واالسید امجد یوسف محمود حسون7

94,080اردني  ممثال عن نفسھالسید رامي محمد حسین برھوش8

ة سحاب عسلي دیب شاھینالسید9
شركة الریف لالستثمار والتسویق ممثالً عن 

.الزراعي
80,6400فلسطیني

22,4000فلسطیني.ممثالً عن شركة بیت جاال لصناعة األدویة السید حمد جمال اسعد المصري10

22,4000فلسطیني.ممثالً عن شركة سختیان اخوانعنان عصام عبدهالسید 11

11,668,92198,112المجموع 

: 2012/ 31/12ملكية اعضاء مجلس االدارة واقاربهم لالسهم الشركة كما في 
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التنفيذيةدارةاال
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االدارة التنفیذیة
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.2011اردني خالل العام دینار41,112تنفیذیة رواتب ومكافآت االدارة البلغت

  المجموع  المكافآت والحوافز  الرواتب  المسمى الوظيفي

  0  0  ---   المدير العام المنتدب

  23,600  0  23,600  نائب المدير العام

  17,512  0  17,512  المدير المالي

  

.تقع مكاتب الشركة الرئيسية  في قرية كفر صور محافظة طولكرم

موظفاً في 202موظف مقابل 236عدد 31/12/2011ي شركة دواجن فلسطين بتاريخ بلغ مجموع العاملين ف

:، موزعين حسب مؤهالتهم العلمية على النحو التالي 31/12/2010

20102011المؤهل العلمي   

11دكتوراه

23ماجستير

5052بكالوريوس

1010دبلوم

2030ثانوية عامه

129140اقل من توجيهي

202236المجموع

مكاتب الشركة

الموظفین 
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2011تحليل األداء المالي للعام 
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مقدمة

في كافة مؤشـرات األداء المـالي 2010-2008بعد نمو متواصل وبمعدالت جیدة خالل السنوات 

والتشغیلي للشركة تمكنت فـي حصـیلته مـن تحقیـق قفـزة فـي قیمـة اسـتثماراتها وحقـوق مسـاهمیها 

إال أن الظــروف القاســیة التــي , علــى التــوالي خــالل هــذه الفتــرة % 78و % 87التــي نمــت بنســبة 

تعرض لها قطاع الدواجن في فلسطین خاصة وفـي المنطقـة عامـة أثـرت سـلبا علـى كافـة الشـركات 

العاملة في هذا القطاع ومن بینها شركة دواجن فلسطین حیث تراجعت مؤشرات الربحیة بشكل حـاد 

.ظة على حجم إیراداتها التشغیلیة بینما استطاعت الشركة المحاف

  :اإلیرادات التشغیلیة 

ملیـون دینـار مقارنـة 18.7التـي بلغـت 2011خـالل العـام % 5حققت الشركة نموا في إیراداتها التشغیلیة بنسـبة 

مســلخ الــدواجن ومــزارع (مــع مراعــاة أن مراكــز اإلنتــاج الجدیــدة فــي الشــركة 2010ملیــون دینــار للعــام 17.8مــع 

.تقریبا من اإلیرادات التشغیلیة للشركة% 24وبلغت حصتها 2011بدأت إنتاجها مع مطلع العام ) م الالح
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:مؤشرات الربحیة: ثانیا

بعــد تحســن متواصــل خــالل الســنوات 2011تعرضــت كافــة مؤشــرات الربحیــة فــي الشــركة إلــى انتكاســة خــالل العــام 

كاسة یعـود إلـى الظـروف القاسـیة التـي تعـرض لهـا قطـاع الـدواجن الثالث السابقة وبشكل عام فان أسباب هذه االنت

  -:في فلسطین والمتمثلة بما یلي 

فائض العرض الكبیر في السوق اإلسرائیلیة وٕاغراق السوق الفلسطینیة بهذا الفـائض بأسـعار متدنیـة جـدا -1

.وبدون رقابة كافیة من الجانب الفلسطیني سواء من ناحیة صحیة أو ضریبیة

یة من األمراض أدت إلـى نسـب عالیـة مـن الوفیـات فـي المـزارع وبالتـالي تعـرض المـزارعین إلـى موجة قاس-2

.خسائر كبیرة وامتناعهم عن االستمرار في تربیة الدواجن 

ــام -3 ــوب خــالل الع ــاع الملمــوس فــي أســعار الحب ممــا رفــع 2010مقارنــة بمســتویاتها للعــام 2011االرتف

.تكالیف إنتاج العلف بشكل ملموس 

نخفاض الكبیر بسعر صـرف الشـیقل مقابـل العمـالت األجنبیـة ممـا أدى الـى رفـع كلفـة االنتـاج بالشـیقل اال -4

من جهة وارتفاع قیمة االلتزامـات النقدیـة بـالعمالت االجبیـة مـن جهـة اخـرى وفـي المحصـلة بلغـت خسـارة 

.2010ألف دینار للعام 400ألف دینار تقریبا مقارنة مع ربح بقیمة 600فرق العملة 

  

  المبالغ ب ألف دینار

  2011  2010  2009  2008  البیان 

  1731  5848  3433  1870  مجمل الربح

  واالستھالكات
1643  3598  5644  1126  

  537  4488  2617  1047  صافي الربح التشغیلي

  299-  4443  2624  887  صافي الربح بعد ضریبة الدخل

رائب  د والض ل الفوائ ربح قب افي ال ص
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صولمجموع اال: ثالثا

حیـث بلـغ مجمـوع أصـول , 2010مقارنة مع العام 2011خالل العام %  4نمت أصول الشركة االجمالیة بنسبة 

ملیون دینار أردني نهایة العـام 30,145مقارنة مع 2011ملیون دینار أردني في نهایة العام 31,270الشركة 

ابتــة والتــي تمثلــت فــي إنشــاء مــزارع الــدجاج وهــذا االرتفــاع نــاتج أساســا عــن ارتفــاع موجــودات الشــركة الث, 2010

  .اضافة الى التوسعة التي تمت على فقاسة الشركة بنفس العام, الالحم لتزوید جزء من احتیاجات مسلخ الدواجن
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رابعا:حقوق المساهمین

اردنــي ملیــون دینــار18.3لتصــبح 2011فــي نهایــة العــام % 11انخفضــت حقــوق المســاهمین فــي الشــركة بنســبة   

ألـف 960وهـذا التراجـع نـاتج عـن توزیـع أربـاح نقدیـة بقیمـة 2010ملیون دینـار اردنـي للعـام20.7تقریبا مقارنة مع 

ملیـون دینـار اردنـي بسـبب التراجـع الحـاد فـي سـعر 1.2دینار وانخفاض قیمـة فروقـات ترجمـة العمـالت األجنبیـة بمبلـغ 

.2011ة خالل العام صرف الشیقل االسرائیلي مقابل العمالت االجنبی

2008                          200920102011

12,460                        15,67620,70218,345
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  إلى مساهمي  تقرير مدققي الحسابات المستقلين
  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

  
  

قائمـة  والتي تتكـون مـن   ) الشركة(ة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشرك
وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكيـة   ٢٠١١كانون األول  ٣١ كما في المركز المالي

ـ  وقائمة التدفقات النقدية  اإليضـاحية  والمعلومـات بية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص ألهم السياسات المحاس
   .األخرى

  اإلدارة عن القوائم الماليةمجلس مسؤولية 
، عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدوليـة  مسؤولاإلدارة مجلس إن 

من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن  إلعداد قوائم مالية خالية الضروري ةباإلضافة إلى تحديد نظام الرقابة الداخلي
  .احتيال أو خطأ

  
  مسؤولية مدققي الحسابات

لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، .  إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استنادا إلى تدقيقنا
طيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن وتتطلب هذه المعايير منا االلتزام بقواعد السلوك المهني وتخ

  .القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية
  

 اختيـار إن .  للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية بإجراءاتيتضمن التدقيق القيام 
ي ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية سـواء  تلك اإلجراءات يستند إلى اجتهاد مدقق الحسابات بما ف

نظام الرقابة الداخلي للمنشـأة ذي   االعتبارعند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في . أو الخطأ االحتيالالناتجة عن 
وليس بهدف إبـداء  الصلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف 

يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقـة  . رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للمنشأة
 .  ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة، إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية

 
  .إلبداء الرأي أساساًحصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر  التدقيق التي أدلةفي اعتقادنا أن 

  الـــرأي
  

لشركة دواجن فلسطين المسـاهمة  من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي  ،في رأينا، إن القوائم المالية تُظهر بعدالة
المنتهية في ذلك التاريخ وفقـاً   ها المالي وتدفقاتها النقدية للسنةوأداء ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في  العامة المحدودة

  .لمعايير التقارير المالية الدولية
 
 

  إرنسـت ويـونغ 

 
  سائد عبداهللا

 
 
  
  
  

  ٢٠١٢آذار  ٢٦
  فلسطين –رام اهللا 

 

http://www.ey.com


 

 المالية  القوائممن هذه  اًجزء ٢٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر

  ١ 
  

  دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودةشركة 
  قائمة المركز المالي

  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 
      ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دينار أردني    ردنيدينار أ    إيضاح  

            الموجودات
            موجودات غير متداولة

  ٢١,٠٠٤,٢٤٩    ٢٢,٣٦٤,٢٧٨    ٣  عقارات وآالت ومعدات 
  ١,٣٥٠,٤٦٤    ١٧٠,٦٩٠    ٤  مشروع قيد اإلنشاء

  ٦,٩٧٠    ٧,١٠٠      موجودات مالية متوفرة للبيع
      ٢٢,٣٦١,٦٨٣    ٢٢,٥٤٢,٠٦٨  

            موجودات متداولة
  ١,٢٠٢,٦٢٥    ١,٠٠٣,٦٦٢    ٥  غير ناضجة –موجودات حية 
  ١,٢٨٧,٥٠٣    ٩٥٧,٧٢٣    ٥  ناضجة ومنتجة –موجودات حية 

  ٢,٤٩٠,١٢٨    ١,٩٦١,٣٨٥      مجموع الموجودات الحية
            

  ٢,٠٧٨,١٤٣    ١,٣٩٨,٦٤٣    ٦  مخزون
  ١,٨٨٤,٧١١    ٣,٤٠٤,٣٨٨    ٧  ذمم مدينة

  ٩٩٣,٦٨٢    ١,٨٠٢,٢٥٨    ٨  موجودات متداولة أخرى
  ٣٣٦,٨٨٣    ١٦٠,٩٣٦      لنقد المعادلالنقد وا

      ٥,٢٩٣,٤١٩   ٦,٧٦٦,٢٢٥ 
  ٣٠,١٤٥,٢٣٠    ٣١,٢٦٩,٦٧٨      مجموع الموجودات

            حقوق الملكية والمطلوبات 
            حقوق الملكية

 ١٢,٠٠٠,٠٠٠   ١٣,٤٤٠,٠٠٠    ١  رأس المال المدفوع 
 ٩١٥,٣٥٩   ٩١٥,٣٥٩    ٩  احتياطي إجباري

 ٢,٩٦٠,٣٧٧   ١,٨١٨,٣٨٥      ةفروقات ترجمة عمالت أجنبي
 ٤,٨٢٦,١٠٥   ٢,١٢٧,٣١٥      أرباح مدورة

 ٢٠,٧٠١,٨٤١   ١٨,٣٠١,٠٥٩      مجموع حقوق الملكية 

            مطلوبات غير متداولة
  ٣,٦٤٠,٨٠٩    ٥,٢٩٧,٢٧٣    ١١  قروض طويلة األجل

 ٢٩٤,٩٦٠    ٣٤٢,٠٣٥    ١٢  مخصص تعويض نهاية الخدمة
      ٣,٩٣٥,٧٦٩   ٥,٦٣٩,٣٠٨ 

            متداولةمطلوبات 
 ٣,٤٣٣,٢٣١   ٣,٩١٢,٩٥٣    ١٣  ذمم دائنة

  ١,٠٤٣,٣١٨    ١,٧٥٣,٨٣٧    ١١  الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل
  ٤١٩,٥١٤    ٨٣٠,٤٢١    ١٤  ائتمانيةتسهيالت 

 ٢٧٥,٦٠١    ٧٢,٧١١    ١٥  مخصص ضريبة الدخل
  ٣٣٥,٩٥٦    ٧٥٩,٣٨٩    ١٦  مطلوبات متداولة أخرى

      ٥,٥٠٧,٦٢٠   ٧,٣٢٩,٣١١ 
 ٩,٤٤٣,٣٨٩   ١٢,٩٦٨,٦١٩      مجموع المطلوبات 

  ٣٠,١٤٥,٢٣٠    ٣١,٢٦٩,٦٧٨      مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
  

   



 

 المالية  القوائممن هذه  اًجزء ٢٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر

  ٢ 
  

  دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة شركة

  قائمة الدخل
  ٢٠١١كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  
      ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دينار أردني    دينار أردني    إيضاح  

  ١٧,٨٤٣,٦٨٢    ١٨,٦٦٨,٥٢٦    ١٧  تالمبيعا 
  )١١,٩٩٥,٨٧٧(    )١٦,٩٣٧,٨٦٠(    ١٨  كلفة المبيعات

  ٥,٨٤٧,٨٠٥    ١,٧٣٠,٦٦٦      الربح مجمل
            

  )١,١٦٨,٦٢١(    )٨٧٢,٠٠١(    ١٩  امةمصاريف إدارية وع
  )١٣٤,٤٥٢(    )٢٦٣,٦٦٤(      صاريف تسويق وبيع وتوزيعم

  )٥٦,٤٧٩(    )٥٨,٢١٣(      استهالك عقارات وآالت ومعدات
      ٤,٤٨٨,٢٥٣    ٥٣٦,٧٨٨ 

 )٩١,٥٩٩(   )١٩٥,٧٦٧(     تمويلمصاريف 
   ٤٠٥,٤٤٥    )٥٢٣,٩٧٥(    ٢٠  إيرادات أخرى )مصاريف(
  ٤,٨٠٢,٠٩٩    )١٨٢,٩٥٤(     ربح السنة قبل ضريبة الدخل) خسارة(

  )٣٥٨,٨١٧(    )١١٥,٨٣٦(    ١٥  مصروف ضريبة الدخل
  ٤,٤٤٣,٢٨٢    )٢٩٨,٧٩٠(     ربح السنة ) خسارة(

            
ربح  )خسارة( الحصة األساسية والمخفضة للسهم من

  ٠,٣٣١    )٠,٠٢٢(    ٢١  السنة
  

   



 

 المالية  القوائممن هذه  اًجزء ٢٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر

  ٣ 
  

  
  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

  قائمة الدخل الشامل
  ٢٠١١كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 

  

    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دينار أردني    دينار أردني    

  ٤,٤٤٣,٢٨٢    )٢٩٨,٧٩٠(    بح السنةر) خسارة( 
          بنود الدخل الشامل األخرى

  ١,١٨١,٥٥٩    )١,١٤١,٩٩٢(    فروقات ترجمة عمالت أجنبية
  ٥٥٣    -    الموجودات المالية المتوفرة للبيعأرباح 

  ١,١٨٢,١١٢    )١,١٤١,٩٩٢(    مجموع بنود الدخل الشامل األخرى
  ٥,٦٢٥,٣٩٤    )١,٤٤٠,٧٨٢(    صافي الدخل الشامل للسنة



 

 المالية  القوائممن هذه  اًجزء ٢٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر

  ٤ 
  

  واجن فلسطين المساهمة العامة المحدودةشركة د
  الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

  ٢٠١١كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
 

  
رأس المال 

    المدفوع
احتياطي 
    إجباري

فروقات ترجمة 
    عمالت أجنبية

حتياطي ا
موجودات 

مالية متوفرة 
  للبيع

  أرباح
    مدورة

مجموع حقوق 
 الملكية

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   دينار أردني  ٢٠١١
 ٢٠,٧٠١,٨٤١   ٤,٨٢٦,١٠٥   -   ٢,٩٦٠,٣٧٧    ٩١٥,٣٥٩ ١٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١١الرصيد كما في أول كانون الثاني 

  )١,٤٤٠,٧٨٢(    )٢٩٨,٧٩٠(    -    )١,١٤١,٩٩٢(    -    -  صافي الدخل الشامل للسنة
  )٩٦٠,٠٠٠(    )٩٦٠,٠٠٠(    -    -    -    -  )١٠إيضاح ( موزعة نقدية أرباح

  -    )١,٤٤٠,٠٠٠(    -    -    -   ١,٤٤٠,٠٠٠  )١٠إيضاح (توزيعات أسهم 
 ١٨,٣٠١,٠٥٩   ٢,١٢٧,٣١٥    - ١,٨١٨,٣٨٥    ٩١٥,٣٥٩ ١٣,٤٤٠,٠٠٠  ٢٠١١كانون األول  ٣١الرصيد في 

 

  
رأس المال 

    المدفوع
احتياطي 
    إجباري

فروقات ترجمة 
    عمالت أجنبية

 احتياطي
موجودات 

مالية متوفرة 
  للبيع

  أرباح
    مدورة

مجموع حقوق 
 الملكية

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني   دينار أردني  ٢٠١٠
  ١٥,٦٧٦,٤٤٧   ٣,٤٢٧,١٥١  )٥٥٣(  ١,٧٧٨,٨١٨   ٤٧١,٠٣١  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٠الرصيد كما في أول كانون الثاني 

  ٥,٦٢٥,٣٩٤    ٤,٤٤٣,٢٨٢    ٥٥٣    ١,١٨١,٥٥٩    -    -  شامل للسنةصافي الدخل ال
  -    )٤٤٤,٣٢٨(    -    -    ٤٤٤,٣٢٨    -  المحول لالحتياطي اإلجباري

  )٦٠٠,٠٠٠(    )٦٠٠,٠٠٠(    -    -    -    -  )١٠إيضاح ( موزعة نقدية أرباح
  -    )٢,٠٠٠,٠٠٠(    -    -    -   ٢,٠٠٠,٠٠٠  )١٠إيضاح (توزيعات أسهم 

 ٢٠,٧٠١,٨٤١   ٤,٨٢٦,١٠٥   -   ٢,٩٦٠,٣٧٧    ٩١٥,٣٥٩ ١٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٠ألول كانون ا ٣١الرصيد في 
   



 

 المالية  القوائممن هذه  اًجزء ٢٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر

  ٥ 
  

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
  التدفقات النقدية  قائمة

  ٢٠١١كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دينار أردني    دينار أردني    

          أنشطة التشغيل
 ٤,٨٠٢,٠٩٩    )١٨٢,٩٥٤(    ل ضريبة الدخلربح السنة قب) خسارة(

          تعديالت
  ٧٦٥,٨٩٨    ١,١١٣,٥٨٩    اتاستهالك

  ١,١٧٥    -    خسائر بيع عقارات وآالت معدات 
  )١,٣٤٧(    -    موجودات مالية متوفرة للبيعبيع أرباح 

  ٩١,٥٩٩    ١٩٥,٧٦٧    مصاريف تمويل
  ٨٢,٣٤٤    ٨٦,٣٩٣    مخصص تعويض نهاية الخدمة

    ٥,٧٤١,٧٦٨    ١,٢١٢,٧٩٥  
          :التغير في رأس المال العامل

  )٣٩٦,٨٢٥(    )١,٤٦٧,٢١٣(    الذمم المدينة
  )١,١٣٧,١٠١(    ٦٧٩,٥٠٠    المخزون

  )٧٩٣,٤٠٥(    ٥٢٨,٧٤٣    الموجودات الحية
  )٨٧,٠٣٠(    )٨٠٨,٥٧٦(    الموجودات المتداولة األخرى

  ١,١٤٠,٧٠٦    ٧٤٣,٥٥٨    الذمم الدائنة
  ٣٠٧,٠٧٠    )٢١٠,٠٣٢(    األخرىالمطلوبات المتداولة 

  )٢١,٩١٦(    )١٦,٩٦٨(    دفعات تعويض نهاية الخدمة
  )٣٠٨,١٦٢(    )٣١٣,٩٤٠(    ضريبة دخل مدفوعة

  ٤,٤٤٥,١٠٥   ٣٤٧,٨٦٧   أنشطة التشغيل النقد من صافي
          أنشطة االستثمار

  ٢٧,٤٥١    -    بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
  )٦,٩٧٠(   -   يعشراء موجودات مالية متوفرة للب

  ٩,٢٥١    -    بيع عقارات وآالت ومعدات
  )٢٤٩,٥٤٩(    )٨٧٣,١٩٩(    شراء عقارات وآالت ومعدات

  )٤,٩١٧,٢٦٩(    )١,٦٤٠,٧٠٧(    ع قيد اإلنشاءيرامشالزيادة في 
  )٥,١٣٧,٠٨٦(    )٢,٥١٣,٩٠٦(    االستثمارصافي النقد المستخدم في أنشطة 

          أنشطة التمويل
  )٥٨٣,٣٠٧(    )٣٢٦,٥٣٥(    عةأرباح نقدية موز

   ٩٤٣,٢٥٧    ٣,٢١٤,٩٤٣    مسحوبات قروض طويلة األجل
  )٩٩١,٤٠٥(    )٨٤٧,٩٦٠(    تسديدات قروض طويلة األجل

   ٤١٩,٥١٤    ٤١٠,٩٠٧    تسهيالت ائتمانية
  )٩١,٥٩٩(    )١٨٧,١٨٨(    مصاريف تمويل مدفوعة

  )٢٣١,١٦٣(    )٢٧٢,٤١٥(    مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة
  )٥٣٤,٧٠٣(    ١,٩٩١,٧٥٢    أنشطة التمويل) المستخدم في( النقد من صافي

  )١,٢٢٦,٦٨٤(    )١٧٤,٢٨٧(    في النقد والنقد المعادل) النقص(
   ٤٣٢,٤٣٩    )١,٦٦٠(    فروقات ترجمة عمالت أجنبية 

  ١,١٣١,١٢٨     ٣٣٦,٨٨٣    النقد والنقد المعادل في بداية السنة 
   ٣٣٦,٨٨٣    ١٦٠,٩٣٦    سنةالنقد والنقد المعادل في نهاية ال



 

 

٦  

  شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة
  المالية يضاحات حول القوائمإ

  ٢٠١١كانون األول  ٣١

  نشاطها لشركة وا .١
، ومركزها الرئيسي في مدينة نابلس، )الشركة(دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة  تأسست شركة

وسجلت لدى مراقب الشركات في فلسطين تحت رقم ، ١٩٩٧ ساهمة عامة محدودة خالل عامكشركة م
)٥٦٣٢٠١١٠٢(.  
  

 ٢,٠٠٠,٠٠٠ بمبلغ من خالل توزيع أسهم مجانيةزيادة رأسمال الشركة  ٢٠١١و ٢٠١٠ يخالل عامتم 
، ليصبح رأسمال الشركة المصرح والمكتتب به أردني على التوالي دينار ١,٤٤٠,٠٠٠و

   .٢٠١١كانون األول  ٣١ما في دينار أردني ك ١٣,٤٤٠,٠٠٠والمدفوع
  

 البيض والعلف وبيع إنتاجوأعالف ومزارع دجاج  مصانعإنشاء وإقامة يتركز نشاط الشركة الرئيسي في 
  .والحبوب األخرى

  

والتي تملك ) الصناعية( الصناعي المساهمة العامة المحدودة لالستثمارتعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين 
يتم توحيد القوائم المالية للشركة مع القوائم المالية الموحدة  .مال الشركة في رأس% ٧٦,٦٥ما نسبته 

   .التي تعتبر الشركة األم للصناعيةو) باديكو(للصناعية وشركة فلسطين للتنمية واالستثمار 
  

آذار  ٢٦الشركة في مجلس إدارة  من قبل ٢٠١١كانون األول  ٣١للشركة كما في القوائم المالية إقرار تم 
٢٠١٢.  

   أسس إعداد القوائم المالية  ١,٢
 .تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

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

  .ية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخيةتم إعداد القوائم المال

  التغيرات في السياسات المحاسبية   ٢,٢
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية للشركة مطابقة لتلك التي تم استخدامها إلعداد 

  :السنة القوائم المالية للسنة السابقة، باستثناء قيام الشركة بتطبيق المعايير المعدلة التالية خالل
  ) المعدل(اإلفصاح عن الجهات ذات العالقة : ٢٤معيار المحاسبة الدولي رقم 
  )المعدل(العرض : األدوات المالية: ٣٢معيار المحاسبة الدولي رقم 

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

  :أثر على المركز أو األداء المالي أو حول إفصاحات القوائم المالية للشركة
  

  * عرض بنود الدخل الشامل األخرى) ١(معيار المحاسبة  الدولي رقم 
  **األدوات المالية ) ٩(معيار التقارير المالية الدولية رقم 

  ***قياس القيمة العادلة ) ١٣(معيار التقارير المالية الدولية 
   



 

 

٧  

في بنود الدخل الشامل األخرى  طريقة عرضإلى تغيير ) ١(في معيار المحاسبة الدولي رقم  التعديليقضي   *
خل في المستقبل عن بأن يتم فصل تلك البنود التي يمكن قيدها أو إعادة تصنيفها في قائمة الد ،مجموعات

 وأيؤثر على أداء الشركة  سيؤثر هذا التعديل على العرض ولن. البنود األخرى التي ال يمكن إعادة تصنيفها
   .٢٠١٢تموز  ١سيصبح هذا التعديل نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في . مركزها المالي

  

غته الحالية المرحلة األولى لإلحالل محل معيار المحاسبة بصي) ٩(يمثل معيار التقارير المالية الدولية رقم   **
عيار أثر على تصنيف وقياس الموجودات مسيكون لتطبيق المرحلة األولى من هذا ال). ٣٩(الدولي رقم 

ستعمل الشركة على تحديد . المالية للشركة، ومن غير المحتمل أن يكون لتطبيقه أثر على المطلوبات المالية
. لتزامن مع صدور المراحل التالية من المعيار وذلك إلظهار صورة شاملة عن أثر التطبيقأثر التطبيق با

  .٢٠١٥كانون الثاني  ١سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في 
  

دلة وفقا كيفية قياس القيمة العا حولمعلومات على تزويد  )١٣(يعمل معيار التقارير المالية الدولية رقم   ***
ثر هذا أدراسة حالياً على الشركة  عملت. المالية الدولية في حال كونها ملزمة أو مسموحة التقاريرلمعايير 

سيصبح هذا المعيار نافذ المفعول للسنوات  .المعيار على أداء الشركة ووضعها المالي في حال تطبيقه
  .٢٠١٣كانون الثاني  ١المالية التي تبدأ في 

 
 

  هم السياسات المحاسبيةملخص أل  ٣,٢
  األسس والتقديرات 

فتراضات اإن إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات و
تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات وعرض االلتزامات المحتملة محاسبية 

، قد تختلف النتائج الفعلية عن واالفتراضات نظراً الستخدام هذه التقديرات .ليةالما القوائمكما في تاريخ 
  .القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات في المستقبل تعديلوقد يستدعي ذلك  التقديرات

  

  :الجوهرية التي قامت بها الشركة االجتهاداتفيما يلي تفاصيل 
  

  مخزونالتدني قيمة 
بناء على الخبرات  ةماليال ائموقالالمتوقع تحقيقها في تاريخ  مخزونالقدير صافي قيمة تقوم إدارة الشركة بت

  .، إن لزم األمرمخزونلل، ويتم تخفيض القيمة الدفترية السابقة
  

 مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
ية بأن يوجد لدى إدارة الشركة أدلة موضوع .تقدم الشركة خدماتها للعمالء ضمن شروط تسهيالت معينة

تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة، بناء على خبرات سابقة، لتحديد  .هابعض هذه الديون لن يتم تحصيل
  .مبالغ الديون المشكوك في تحصيلها

  

   للعقارات واآلالت والمعداتاألعمار اإلنتاجية 
وتقوم بتعديلها، إن لزم  للعقارات واآلالت والمعداتتقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية 

  .نهاية كل سنة ماليةاألمر، في 

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

 .اإليرادات بموثوقية

  تحقق المصاريف
  .االستحقاقوفقاً لمبدأ عند حدوثها يتم تحقق المصاريف 

 
   



 

 

٨  

  مصاريف التمويل
تتم رسملة مصاريف التمويل ذات العالقة المباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصول تحتاج لفترة زمنية 

يتم قيد جميع مصاريف التمويل األخرى . لتصبح جاهزة لالستعمال أو البيع كجزء من تكلفة هذه األصول
األخرى التي تتكبدها الشركة  كاليفوالتتتكون مصاريف التمويل من الفوائد . كمصاريف عند حدوثها

  .للحصول على التمويل
  

  ضريبة الدخل
تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقاً لقانون ضريبة الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

، كضرائب مؤجلة، ةالمالي ئمواقالوالذي يقتضي االعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة، كما بتاريخ ) ١٢(
ارتأت إدارة الشركة عدم تسجيل هذه  ،لذلك قد يترتب قيد موجودات أو مطلوبات ضريبية مؤجلة نتيجة

  .الضرائب المؤجلة بسبب عدم التيقن من إمكانية االستفادة من هذه المنافع خالل فترة زمنية محددة
قد  .ي للشركةيمثل مصروف ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي تم احتسابها بناء على الربح الضريب

يختلف الربح الضريبي عن الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة 
المصاريف قد / إن مثل هذه اإليرادات .لضريبة الدخل أو مصاريف ال يمكن تنزيلها من ضريبة الدخل

 .يمكن تنزيلها في السنوات الالحقة/ تكون خاضعة

  دات عقارات وآالت ومع
. إن وجدت ،المتراكم وخسائر التدني المتراكمة االستهالكتظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل 
أي من مكونات الممتلكات والمعدات ومصاريف  الستبدالتشمل كلفة الممتلكات والمعدات الكلفة المتكبدة 

يتم إثبات جميع النفقات األخرى في . التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا تحققت شروط االعتراف
باستخدام طريقة القسط الثابت  االستهالكيتم احتساب . ال يتم استهالك األراضي. قائمة الدخل عند تحققها

  :المتوقع كما يلي اإلنتاجيوفقاً للعمر 
  العمر اإلنتاجي    
  )سنوات(    

  ٢٥    ومبانيإنشاءات 
  ٢٠- ١٥    معدات وآالت

  ٧-٤    ةأثاث وأجهزة مكتبي
  ٧    سيارات

  ٤    أجهزة وبرامج الحاسب اآللي
  

يتم شطب أي بند من الممتلكات والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود 
يتم قيد أي ربح او خسارة ناتجة عن شطب . متوقعة من استخدام األصل أو التخلص منه اقتصاديةمنفعة 

  .بين العائد من التخلص وصافي القيمة الدفترية لألصل، في قائمة الدخلاألصل، والذي يمثل الفرق 
  

في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقا  االستهالكتتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية وطرق 
  . إن لزم األمر

 مشروع قيد اإلنشاء
، والتي تشمل تكاليف التصاميم واإلنشاء الحممزارع الدجاج ال يمثل هذا البند كافة تكاليف إنشاء مشروع

  .والمواد المباشرة واإلشراف ومصاريف الفوائد المتعلقة بالمشروع
  

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

  .استردادهاللقيمة المتوقع 

 
   



 

 

٩  

 

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

  .م إمكانية تحديد قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليهايتم إدراج الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالكلفة عند عد

  تدني قيمة الموجودات المالية
يتم إجراء تقييم في تاريخ القوائم المالية لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت تدني موجودات  −

  . إذا وجد مثل هذا الدليل، فإنه يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن قائمة الدخل. مالية محددة
الموجودات الظاهرة بالكلفة المطفأة، يمثل التدني الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات  −

 .النقدية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي

يتضمن الدليل الموضوعي انخفاض القيمة  –أدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع  −
بالرجوع إلى الكلفة األصلية لالستثمار، ويتم  االنخفاضيتم قياس جوهرية . الجوهري أو طويل األمد

. قياس طول أمد االنخفاض بالرجوع إلى الفترة التي انخفضت خاللها القيمة العادلة عن القيمة األصلية
 يمثل التدني الفرق بين الكلفة األصلية والقيمة العادلة، بعد تنزيل أية خسارة تدني معترف بها سابقاً

 .ضمن قائمة الدخل

يمثل التدني الفرق بين الكلفة المطفأة والقيمة  –أدوات الدين المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع  −
 .العادلة، بعد تنزيل أية خسارة تدني معترف بها سابقاً ضمن قائمة الدخل

   القيمة العادلة لألدوات المالية
المالية التي لها  لألدواتأسواق مالية نشطة تمثل القيمة العادلة  إن أسعار اإلغالق بتاريخ القوائم المالية في

  .أسعار سوقية
يتم تقدير القيمة العادلة للبنود الخاضعة للفائدة بناء على التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام نفس 

  .أسعار الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر
ة لالستثمارات غير المدرجة في أسواق مالية بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمارات يتم تحديد القيمة العادل

  . مماثلة أو وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة

  الموجودات الحية 
يتم قياس الموجودات الحية، في تاريخ الحصاد بقيمتها العادلة بعد تنزيل مصاريف البيع المتوقعة، ويتم قيد أية 

وفي الحاالت التي  .اح أو خسائر ناجمة عن التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل في فترة حدوث التغيرأرب
ال يمكن بها قياس القيمة العادلة للموجودات الحية بموضوعية فإنه يتم قياسها بالكلفة بعد تنزيل أي خسارة 

  .ناتجة عن التدني في قيمتها
  

وغير الناضجة بالكلفة بعد تنزيل أية خسارة ناتجة عن التدني في القيمة تظهر الموجودات الحية الناضجة 
  .كافيةبموضوعية  قيمتها العادلةالدفترية وذلك بسبب عدم القدرة على قياس 

  المخزون 
ر ناتجة عن التدني في القيمة الدفترية وذلك بسبب عدم ئالزراعية بالكلفة بعد تنزيل أي خسا المنتجاتتظهر 

   .العادلة بموثوقية كافية قيمتهاقياس القدرة على 
يتم إظهار مخزون المواد الخام واألعالف بالكلفة، باستخدام طريقة المتوسط المرجح، أو القيمة المتوقع 

تمثل الكلفة كافة النفقات التي تتكبدها الشركة من أجل إيصال المواد إلى حالتها وموقعها  .تحقيقها أيهما أقل
  .الحاليين

   



 

 

١٠  

 ينةالذمم المد
يتم  .يتم قيد الذمم المدينة حسب المبلغ األصلي للفاتورة بعد تنزيل أي مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها

يتم شطب الذمم  .تقدير مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها عندما يصبح تحصيل هذه الذمم غير محتمل
 .المشكوك في تحصيلها عند عدم وجود إمكانية لتحصيلها

  ادل النقد والنقد المع
وودائع  لغرض قائمة التدفقات النقدية، يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

  .قصيرة األجل تستحق خالل فترة ثالثة شهور أو أقل

  مخصص تعويض نهاية الخدمة 
   .يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة الموظفين وفقاً لقانون العمل ساري المفعول في فلسطين

  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
ناتج عن حدث سابق وعندما تكون ) قانوني أو متوقع(يتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام 

  .محتملة ويمكن قياسها بموثوقية االلتزاملفة تسوية ك

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

تم تحويل ي .وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملةالشيقل اإلسرائيلي خالل السنة إلى  اإلسرائيلي
الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية السنة إلى 

تظهر فروقات التحويل من ربح أو  .القوائم الماليةوفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ  الشيقل اإلسرائيلي
   .خسارة في قائمة الدخل

  

ة بعملة الدينار األردني، تم تحويل بنود الموجودات والمطلوبات من عملة الشيقل ألغراض إعداد القوائم المالي
وتم تحويل بنود  القوائم الماليةاإلسرائيلي إلى عملة الدينار األردني وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ 

 قائمة الدخل الشاملو تم تحويل بنود قائمة الدخل كما ،أسعار الصرف التاريخية باستخدامحقوق الملكية 
 ضمنتظهر فروقات ترجمة العمالت األجنبية في بند مستقل  .معدل أسعار الصرف خالل السنة باستخدام

   .حقوق الملكية

  الربح لكل سهم 
للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية  ةاألساسي الحصة احتسابيتم 

   .مرجح لعدد األسهم العادية خالل العامللشركة على المعدل ال
  

بعد (للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة  ةالمخفض الحصة احتسابيتم 
على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام ) الفوائد المتعلقة باألسهم الممتازة القابلة للتحويلتنزيل 

العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة  األسهممعدل المرجح لعدد مضافاً إليه ال
   .للتحويل إلى أسهم عادية



 

 

١١  

  عقارات وآالت ومعدات .٣

    آالت معدات و    إنشاءات ومباني    أراضي  
 وأجهزةأثاث 

    سيارات    مكتبية
برامج أجهزة 

  المجموع    الحاسب اآللي
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    يدينار أردن    دينار أردني  
                            كلفةال

   ٢٧,٠٧٠,٤٥٣    ٦٦,٨٣٠    ٨٢٧,٦٨٧   ٢٥٩,٢٢٦   ٩,٩٢٥,٤٩٩    ١٣,١٤٧,٦٣١   ٢,٨٤٣,٥٨٠  ٢٠١١كما في أول كانون الثاني 
  ٣,٦٩٣,٦٨٠    ١١,٩٢٧   ٦٤,٠٢٤   ٤٩,٦٢٧   ٨٥١,٣٣٣   ٢,٣٩٥,٨٣٥   ٣٢٠,٩٣٤  إضافات

  )١,٦٦٠,٤٥٥(    )٤,١٠٠(   )٥٠,٧٦٨(   )١٥,٩٠٠(    )٦٠٨,٨١٣(    )٨٠٦,٤٥٣(    )١٧٤,٤٢١(  فروقات عملة
  ٢٩,١٠٣,٦٧٨    ٧٤,٦٥٧   ٨٤٠,٩٤٣   ٢٩٢,٩٥٣   ١٠,١٦٨,٠١٩   ١٤,٧٣٧,٠١٣   ٢,٩٩٠,٠٩٣  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 

                            اإلستهالك المتراكم
  ٦,٠٦٦,٢٠٤    ٤٩,٠٠٩   ٣٢٨,١٣٦   ١٧٤,٦٨١   ٢,٦٩١,٥٥٢   ٢,٨٢٢,٨٢٦   -  ٢٠١١كما في أول كانون الثاني 

  ١,١١٣,٥٨٩    ٧,٠٥٩   ٩٨,٧٨١   ٢٦,٢٧٧   ٥٢٥,٣٨٩   ٤٥٦,٠٨٣   -  استهالك السنة
  )٤٤٠,٣٩٣(    )٣,٤٣٩(    )٢٦,١٨٦(    )١٢,٣٢٦(   )١٩٧,٣٢٠(   )٢٠١,١٢٢(      فروقات عملة

  ٦,٧٣٩,٤٠٠    ٥٢,٦٢٩   ٤٠٠,٧٣١   ١٨٨,٦٣٢   ٣,٠١٩,٦٢١   ٣,٠٧٧,٧٨٧   -  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 
                            صافي القيمة الدفترية 

  ٢٢,٣٦٤,٢٧٨    ٢٢,٠٢٨   ٤٤٠,٢١٢   ١٠٤,٣٢١   ٧,١٤٨,٣٩٨   ١١,٦٥٩,٢٢٦   ٢,٩٩٠,٠٩٣  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في 
   ٢١,٠٠٤,٢٤٩    ١٧,٨٢١    ٤٩٩,٥٥١   ٨٤,٥٤٥   ٧,٢٣٣,٩٤٧    ١٠,٣٢٤,٨٠٥   ٢,٨٤٣,٥٨٠  ٢٠١٠كانون األول  ٣١كما في 
  

على  دينار أردني ٤٢٤,٢٢٠و ٥٧٩,٩٦٩مبلغ  ٢٠١٠و ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في  زالت تستخدم في عمليات الشركةوالتي ما والمعدات المستهلكة بالكامل  التاآلو العقاراتبلغت قيمة 
  .)١٨إيضاح ( من مصروف االستهالك على حساب كلفة المبيعات ، على التواليدنيدينار أر ٧٠٩,٤١٩و ١,٠٥٥,٣٧٦تحميل مبلغ  ٢٠١٠و ٢٠١١خالل عامي  تم .التوالي

  
ورهن أرض المسلخ وما عليها من إنشاءات  مزارع لتربية الدواجن تعود للشركة في منطقة جنين خمسةرهن ب، قامت الشركة )١١إيضاح ( وفقاً التفاقيات بعض القروض طويلة األجل

  ).١١إيضاح (دينار أردني  ٩,٥٧٦,٦٣٩مبلغ  ٢٠١١كانون األول  ٣١عليها من إنشاءات وممتلكات كما في  لقيمة الدفترية لهذه األراضي ومابلغت ا. وممتلكات لصالح بنوك محلية



 

١٢ 

 

  مشروع قيد اإلنشاء .٤
ري مشروع مزارع الدجاج الالحم الجاالتكاليف التي تكبدتها الشركة إلقامة  ٢٠١١نون أول اك ٣١كما في  يمثل هذا البند

 الدجاج الالحمعمل على تزويد السوق الفلسطيني بيهدف المشروع إلى تنظيم قطاع الدواجن وال. إنشاؤه في منطقة طولكرم
من المتوقع . من إنشاء المشروع سيتم تحويل كافة التكاليف إلى حساب عقارات وآالت ومعدات االنتهاءعند . الجودةعالي 

 .مليون دينار أردني ٦ حواليأن تصل كلفة المشروع اإلجمالية 
 

إلى حساب عقارات ا وتم تحوليه دينار أردني ٢,٨٢٠,٤٨١بكلفة إجمالية  ثالث مزارعتم خالل السنة االنتهاء من إنشاء 
 .وآالت ومعدات

 
 :خالل السنة كما يلي المشروع قيد اإلنشاءلقد كانت الحركة على 

 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
  دينار أردني   دينار أردني 

  ٣,٠٧١,٣٥٩  ١,٣٥٠,٤٦٤ لسنةرصيد بداية ا
 ٤,٩١٧,٢٦٩   ١,٦٤٠,٧٠٧ اإلضافات

  )٦,٦٣٨,١٦٤(   )٢,٨٢٠,٤٨١( المحول إلى العقارات واآلالت والمعدات
 ١,٣٥٠,٤٦٤  ١٧٠,٦٩٠ رصيد نهاية السنة

 موجودات حية .٥
  :تشمل الموجودات الحية ما يلي

  
  رصيد

    بداية السنة

/ المشتريات
تحويل من 
    مزارع التربية

يل إلى مزارع تحو
 إطفاء/ اإلنتاج

    خالل السنة
  رصيد 

  نهاية السنة
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

  ١,٠٠٣,٦٦٢  )٢,٧٨٨,٥٢٠(  ٢,٥٨٩,٥٥٧    ١,٢٠٢,٦٢٥  غير ناضجة –موجودات حية 
  ٩٥٧,٧٢٣  )٣,١١٨,٣٠٠(  ٢,٧٨٨,٥٢٠    ١,٢٨٧,٥٠٣  ناضجة ومنتجة –موجودات حية 

  ١,٩٦١,٣٨٥          ٢,٤٩٠,١٢٨  

 مخزونال .٦
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دينار أردني    دينار أردني  
  ١,٣٣٤,٧٩٢    ٥٣٢,١٨٢  مواد خام

  ٣٨٤,٣١٣    ٤١١,٩٠٩  مخزون بيض
  ١٦١,٠٠٢    ٢٤٧,٨٧٥  مخزون دجاج

  ١٩٨,٠٣٦    ٢٠٦,٦٧٧  مخزون أعالف
  ٢,٠٧٨,١٤٣    ١,٣٩٨,٦٤٣  

  ذمم مدينة .٧
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دنيدينار أر    دينار أردني  
  ١,٥٢٧,٢٩١    ٢,٢٩٩,٣١٣  ذمم العمالء

  ١,١٦٣,١٦٢    ١,٨٦٧,٤٠٤  شيكات برسم التحصيل
  ٢,٦٩٠,٤٥٣    ٤,١٦٦,٧١٧  

  )٨٥٥,٣١٩(    )٨٠٢,٨٥٥(  مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
  ١,٨٣٥,١٣٤    ٣,٣٦٣,٨٦٢  

  ٤٩,٥٧٧    ٤٠,٥٢٦  مستحق من جهات ذات عالقة
  ١,٨٨٤,٧١١    ٣,٤٠٤,٣٨٨  

  
   



 

١٣ 

 

 ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في  الذمم المشكوك في تحصيلهامخصص كة على حساب فيما يلي ملخص الحر
  :٢٠١٠و

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٨١٧,٧٦١    ٨٥٥,٣١٩  رصيد بداية السنة
  )١٢,٠٤٥(    -  المشطوب خالل السنة

  ٤٩,٦٠٣    )٥٢,٤٦٤(  فروقات عملة
  ٨٥٥,٣١٩    ٨٠٢,٨٥٥  رصيد نهاية السنة

  
  : ٢٠١٠و ٢٠١١ كانون األول ٣١كما في  متدنية القيمةغير  المدينة التجارية عمار الذممأل تحليلي فيما يل

  

  
ذمم غير 

مستحقة وغير 
  متدنية القيمة

  متدنية القيمةالذمم المستحقة وغير   
  

٩٠- ١  
    يوم

١٨٠ – ٩١ 
    يوم

  فأكثر – ١٨١
  المجموع    يوم 

  دنيردينار أ    دنيردينار أ    دنيردينار أ    دنيردينار أ    دنيردينار أ  
                    

٣,٣٦٣,٨٦٢    ١٣٠,٥٥٥    ٦٢,٣٣٣    ٢٣٨,٧٦٣    ٢,٩٣٢,٢١١  ٢٠١١  
١,٨٣٥,١٣٤    ١٤٥,٦٧٦    ٣٧,٧٠٥    ٦٨,٧١٨    ١,٥٨٣,٠٣٥  ٢٠١٠  

  

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

  موجودات متداولة أخرى .٨
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دينار أردني    دينار أردني  
  ٤٠٩,٩٩٧    ١,٢٥١,٨٨٥  مستحق من ضريبة القيمة المضافة 

  ٥٣٧,٩٤٥    ٤٩٦,٠٣٥  دفعات مقدمة لموردين ومقاولين
  ٣٥,٥٩٣    ٤٧,٣٢٦  مصاريف مدفوعة مقدماً

  ١٠,١٤٧    ٧,٠١٢  ذمم موظفين
  ٩٩٣,٦٨٢    ١,٨٠٢,٢٥٨  

  االحتياطي اإلجباري .٩
وهو غير  وفقاً لقانون الشركات من األرباح السنوية% ١٠تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة 

   .على المساهمين قابل للتوزيع

  نقدية أسهم وأرباحتوزيعات  .١٠
دينار أردني لكل  ٠,٠٨ توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار ٢٠١١نيسان  ٢٨قررت الهيئة العامة للشركة بتاريخ 

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

دينار أردني لكل  ٠,٠٦ توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار ٢٠١٠نيسان  ٢٥لهيئة العامة للشركة بتاريخ قررت ا
كذلك قررت الهيئة العامة غير العادية بنفس التاريخ توزيع أسهم مجانية بنسبة . دينار أردني ٦٠٠,٠٠٠سهم بمجموع 

 .  ية دينار أردني واحد لكل سهممن رأس مال الشركة بإجمالي مليوني سهم بقيمة اسم% ٢٠
 

   



 

١٤ 

 

  قروض طويلة األجل .١١
٢٠١١    ٢٠١٠    

    دينار أردني    دينار أردني

  قروض طويلة األجل من بنوك محلية  ٦,١٤٢,٩٣٢    ٤,٦٨٤,١٢٧
  الصناعي ستثمارلالقرض شركة فلسطين   ٩٠٨,١٧٨    -

٧,٠٥١,١١٠    ٤,٦٨٤,١٢٧    
  ن القروض طويلة األجل الجزء قصير األجل م  )١,٧٥٣,٨٣٧(    )١,٠٤٣,٣١٨(

٥,٢٩٧,٢٧٣    ٣,٦٤٠,٨٠٩    
  

  :فيما يلي جدول استحقاق رصيد القروض
  مستحق وغير مدفوع   ١٢٧,٨٨٣

  ٢٠١٢        ما يستحق خالل عام       ١,٦٢٥,٩٥٤
٢٠١٣  ٢,٦٩٥,٩٩٩  
٢٠١٤  ١٫٠٨٦٫٩٤٢  
٢٠١٥  ١,٠٠٥,٢٧٢  

٢٠١٦  ٥٠٩,٠٦٠  
٧,٠٥١,١١٠    

 

دوالر  ٤,٠٠٠,٠٠٠على اتفاقية قرض طويل األجل مع بنك محلي بمبلغ  ٢٠٠٩ر آب وقعت الشركة خالل شه •
 .لتمويل شراء مزارع لتربية الدجاج الالحم في منطقة العوجا) دينار أردني ٢,٨٣٦,٠٠٠ما يعادل (أمريكي 

لقرض ويسدد ا% ٢مضافاً إليه ) ليبور(يستحق على القرض فائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسوق لندن 
تم منح القرض بكفالة شركة فلسطين  .٢٠١١شباط  ٢األول منها في  القسط استحققسطاً شهرياً  ٤٨بموجب 

 .لالستثمار الصناعي

 ٩٥٠,٠٠٠على اتفاقية قرض طويل األجل مع بنك محلي بمبلغ  ٢٠٠٩وقعت الشركة خالل شهر تشرين ثاني  •
إنشاؤه في  الذي تملمسلخ الدواجن  إنتاجل استيراد خطوط لتموي) دينار أردني ٦٧٣,٥٥٠ما يعادل (دوالر أمريكي 

% ٢مضافاً إليه ) ليبور(يستحق على القرض فائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسوق لندن  .طولكرممنطقة 
   .٢٠١١آب  ١٢األول منها في  القسط استحققسطاً ربع سنوي  ٢٠ويسدد بموجب 

 

 ١,٤٥٠,٠٠٠على اتفاقية قرض طويل األجل مع نفس البنك بمبلغ  ٢٠٠٩وقعت الشركة خالل شهر تشرين ثاني  •
إنشاؤه في  تمالذي لتمويل جزء من كلفة إنشاء مسلخ الدواجن ) دينار أردني ١,٠٢٨,٠٥٠ما يعادل (دوالر أمريكي 

% ٢مضافاً إليه ) ليبور(يستحق على القرض فائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسوق لندن . طولكرم منطقة
  .٢٠١١تشرين ثاني  ١٦األول منها في  القسط استحققسطاً ربع سنوي  ٢٠يسدد القرض بموجب و

   



 

١٥ 

على اتفاقية قرض طويل األجل مع نفس البنك بمبلغ  ٢٠١٠ آذارباإلضافة إلى ذلك، وقعت الشركة خالل شهر  •
مزارع  مشروعاء لتمويل جزء من كلفة إنش) دينار أردني ٣,٨٣٦,٠٠٠ما يعادل (دوالر أمريكي  ٤,٠٠٠,٠٠٠
مليون دينار  ٦الجاري إنشاؤه في منطقة طولكرم والذي من المتوقع أن تصل كلفة إنشاءه إلى  الدجاج الالحم

و يسدد % ٢مضافاً إليه ) ليبور(يستحق على القرض فائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسوق لندن . أردني
بكفالة  القروض الثالثةتم منح . ٢٠١٢ كانون ثاني ١في ستحق األول منها اسنوي  ثلثقسطاً  ١٢القرض بموجب 

مزارع لتربية الدواجن وما عليها من إنشاءات وممتلكات تعود  خمسةورهن شركة فلسطين لالستثمار الصناعي 
بلغت القيمة الدفترية لهذه  .عليها من إنشاءات وممتلكاتوما ورهن أرض المسلخ  للشركة في منطقة جنين

 دينار أردني ٩,٥٧٦,٦٣٩مبلغ  ٢٠١١كانون األول  ٣١ها من إنشاءات وممتلكات كما في األراضي وما علي
دوالر أمريكي من  ٢,٣٠٦,٧٦٥مبلغ  استغالل ٢٠١١كانون األول  ٣١تم خالل السنة المنتهية في  .)٣إيضاح (

 .إجمالي قيمة القرض

الصناعي  ستثمارلالكة فلسطين األجل مع شر قصيرقرض ل إلى مذكرة تفاهم ٢٠١١الشركة خالل عام  وصلتت •
مبلغ  باإلضافة إلى). دينار أردني ٧٠٨,١٧٨(دوالر أمريكي  ١,٠٠٠,٠٠٠بمبلغ  المساهمة العامة المحدودة

ط قسبموجب  نضيقراليسدد %. ٥بمعدل ثابتة فائدة سنوية  ينستحق على رصيد القرضي .دينار أردني ٢٠٠,٠٠٠
حتى  .٢٠١٢ نيسان ٢٥في القرض الثاني ستحق يو ،٢٠١١ ولاألكانون  ٢٥في القرض األول استحق  .واحد

  . تاريخ القوائم المالية، لم يتم سداد أي من األقساط مستحقة الدفع

  مخصص تعويض نهاية الخدمة .١٢
  :فيما يلي ملخص الحركة على حساب مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنة

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٢١٧,٥٠٦    ٢٩٤,٩٦٠  السنة رصيد بداية
  ٨٢,٣٤٤    ٨٦,٣٩٣  إضافات خالل السنة
  )٢١,٩١٦(    )١٦,٩٦٨(  دفعات خالل السنة

  ١٧,٠٢٦    )٢٢,٣٥٠(  فروقات عملة
  ٢٩٤,٩٦٠    ٣٤٢,٠٣٥  رصيد نهاية السنة

 ذمم دائنة .١٣
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دينار أردني    دينار أردني  
 ٣,٠٤٣,٥٥١   ٣,٧٨٧,١٠٩  ذمم الموردين
 ٣٨٩,٦٨٠   ١٢٥,٨٤٤  ت ذات عالقةمستحق لجها

  ٣,٤٣٣,٢٣١   ٣,٩١٢,٩٥٣ 

 ئتمانيةاتسهيالت  .١٤

بالدوالر األمريكي والشيقل اإلسرائيلي منحت للشركة من أحد البنوك المحلية بسقف  حسابات جاري مدينيمثل هذا البند 
 ٩٥٨,٣٠٤مبلغ  ٢٠١١ كانون األول ٣١بلغ الرصيد المستحق من السقف كما في  .دينار أردني ٦٧٠,٥٩٥إجمالي 

) ليبور(بالدوالر األمريكي لفائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسواق لندن  حساب الجاري مدينخضع ي .دينار أردني
تم منح التسهيالت  .%١٢بالشيقل اإلسرائيلي لفائدة سنوية بمعدل يخضع حساب الجاري مدين  .%٢مضافاً إليه 

   .الصناعي ستثمارلالة شركة فلسطين ئتمانية بكفالاال
   



 

١٦ 

 مخصص ضريبة الدخل .١٥

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

  
وفقاً لقانون تشجيع على مشروع مسلخ الدواجن  من ضريبة الدخل إعفاء على ٢٠١١حصلت الشركة خالل عام 

لمشروع يخضع الربح الضريبي س الحقاً،. ٢٠١٥ كانون األول ٣١تنتهي في  االستثمار الفلسطيني لمدة خمس سنوات
  .٢٠٣١ كانون األول ٣١حتى  من نسبة الضريبة القانونية% ٥٠ لضريبة دخل بمعدل المسلخ

  
 :ي ملخص الحركة التي تمت على حساب مخصص ضريبة الدخل خالل السنةفيما يل

  

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دينـار أردني    دينـار أردني  

  ٢٢٤,٩٤٦    ٢٧٥,٦٠١  رصيد بداية السنة
 ٣٥٨,٨١٧   ١١٥,٨٣٦  مخصص ضريبة الدخل للسنة

  )٣٠٨,١٦٢(    )٣١٣,٩٤٠(  دفعات خالل السنة
  -    )٤,٧٨٦(  فروقات عملة
  ٢٧٥,٦٠١    ٧٢,٧١١  سنةرصيد نهاية ال

  

  :فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دينـار أردني    دينـار أردني  
  ٤,٨٠٢,٠٩٩    )١٨٢,٩٥٤(   قبل ضريبة الدخل الربح المحاسبي) الخسارة(

 ٣٧٦,٧٩٣   ٤,٦٥٩,٥٦٩  مصاريف غير مقبولة ضريبياً

  )٣٩٤,٦٦٢(    )٢,٩٣٢,١٣٦(  لإيرادات غير خاضعة لضريبة الدخ
 ٤,٧٨٤,٢٣٠   ١,٥٤٤,٤٧٩  الربح الضريبي

 ٣٥٨,٨١٧   ١١٥,٨٣٦  %)٧,٥معدل ضريبة الدخل (مصروف الضريبة 

 %٧,٥   -  معدل ضريبة الدخل الفعلي

  
  .٢٠١٠و ٢٠٠٩ لعاميإلى مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها  ٢٠١١توصلت الشركة خالل عام 

  
  

   



 

١٧ 

  

  مطلوبات متداولة أخرى .١٦
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دينار أردني    دينار أردني  
  ١٦,٦٩٣    ٦٥٠,١٥٨  مستحقة  توزيعات أرباح
  ٣٠٠,٠٠٠    -  مكافآت مستحقة

  -    ٦٩,٠٥٢  مستحقة  رواتب
  ١١,٠١٧    ١٤,١٢٤  مصاريف مستحقة 

  ٨,٢٤٦    ٢٦,٠٥٥  أخرى
  ٣٣٥,٩٥٦    ٧٥٩,٣٨٩  

  المبيعات .١٧
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دينار أردني    يدينار أردن  
  ٨,١٢٤,٦٠٠    ٦,٨٣٨,٥٤٧  مبيعات أعالف ومواد خام 

  ٦,٤١٠,٥٤٧    ٦,٣٣٢,٨٠٧  مبيعات دجاج
  ٤,٢٤١,٩٧٦    ٣,٧٧٦,٣٠٨  مبيعات بيض

  ١٠٩,٨٨٧    ٢,٨٥٧,٦٧١  مبيعات المسلخ
  ٥٤,٩٠٨    ٢٤,٤٩١  مبيعات أخرى

  ١٨,٩٤١,٩١٨    ١٩,٨٢٩,٨٢٤  
  )١,٠٩٨,٢٣٦(    )١,١٦١,٢٩٨(  مرتجعات وخصم على المبيعات 

  ١٧,٨٤٣,٦٨٢    ١٨,٦٦٨,٥٢٦  

 كلفة المبيعات .١٨
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دينـار أردني    دينـار أردني  
        :كلفة اإلنتاج
  ٨,٦١٥,٤٣٤    ١٢,٠٨١,٤٩٣  مواد خام
  ٧٠٩,٤١٩    ١,٠٥٥,٣٧٦  عقارات وآالت ومعدات استهالك

  ٦٤٥,٣٨١    ٧٢٢,٩٤٥  مصاريف كهرباء وماء
  ٤٨٩,٣٣٥    ٦٩٠,٢٢١  مصاريف وقود وغاز ومحروقات

  ٦٣٥,٤٨٥    ٦٥٤,٩٠٨  أجور ورواتب
  ٢٦٠,٣٨٤    ٤٤١,٧٩٣  لقاحاتوأدوية وعالجات مصاريف 

  ٢١٧,٤٩٣    ٢٧٩,٦٠٢  مصاريف فحص وتجارب
  ١٢٧,٠٨١    ١٢٧,٠٨٢  مصاريف نقل وشحن

  ٣٥,٢٠٦    ١٥٣,١٢٢  مصروف مواد تغليف وكرتون
  ١٤٩,٥١٧    ١٥٤,٣٦٣  تنظيفو صيانة  مصاريف

  ٩٥,٦١٤    ٦٥,٤٦٠  مصاريف تأمين
  ٢٣٦,٧٤٥    ٤٨٩,٢٤٦  غير مباشرة أخرىمصاريف تشغيلية 

  ١٢,٢١٧,٠٩٤    ١٦,٩١٥,٦١١  
  ١٣٧,٨١٠    ٣٥٩,٠٢٧  بضاعة جاهزة في بداية السنة
  )٣٥٩,٠٢٧(    )٣٣٦,٧٧٨(  بضاعة جاهزة في نهاية السنة

  ١١,٩٩٥,٨٧٧    ١٦,٩٣٧,٨٦٠  كلفة المبيعات

  



 

١٨ 

 

 امةعومصاريف إدارية  .١٩
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دينار أردني    دينار أردني  
  ٨٥٨,٩١١    ٥٠٨,٤٢٩  الرواتب واألجور ومنافع الموظفين
  ٦٥,١٢٤    ٦٧,٩٧٢  مصاريف سيارات وتنقل وسفريات

  ٤٤,٤٩٧    ٤٤,٣٢٥  أتعاب مهنية
  ٣٠,٨٠٠    ٣٩,٣٧٨  ضيافة

  ٢١,٨٤٠    ٢٨,٠٤٢  مصاريف تأمين
  ١٥,٥١٣    ٢٣,٥٨٨  بريد وهاتف وفاكس
  ١٥,٤٢٣    ٢٤,٢٥٤  قرطاسيه ومطبوعات

  ٢٩,٨٦٠    ١٢,٧٨٩  صيانة عامة
  ١٤,٨٣٦    ١,٣٤٥  تبرعات

  ١٣,٧٠٦    ٩,٣٣٢  رسوم ورخص واشتراكات
  ٩,٠٩٦    ٤,١٤٤  مياه وكهرباء

  ٦,٩٠٢    ٤,٤١٠  إيجارات
  ٤٢,١١٣    ١٠٣,٩٩٣  أخرى

  ١,١٦٨,٦٢١    ٨٧٢,٠٠١  

 .شركةتشمل هذه المصاريف مصاريف إدارية وعامة تخص مراكز الكلفة المختلفة لل

  إيرادات أخرى) مصاريف( .٢٠
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دينار أردني    دينار أردني  
  ٣٩٤,٦٦٢    )٥٩٨,٤٤٠(  أرباح تحويل عمالت أجنبية) خسائر(

  )١,١٧٥(    -  خسائر بيع عقارات وآالت ومعدات
  ١١,٩٥٨    ٧٤,٤٦٥  إيرادات أخرى 

  )٤٠٥,٤٤٥    )٥٢٣,٩٧٥  

  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة .٢١
 ٢٠١٠و ٢٠١١كانون األول  ٣١ربح السنتين المنتهيتين في ) خسارة(لقد كانت الحصة األساسية والمخفضة للسهم من 

  : كما يلي
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  ٤,٤٤٣,٢٨٢    )٢٩٨,٧٩٠(  )دينار أردني(ربح السنة ) خسارة(
  ١٣,٤٤٠,٠٠٠    ١٣,٤٤٠,٠٠٠  المعدل المرجح لرأس المال المكتتب به 

  ٠,٣٣١    )٠,٠٢٢(  )دينار أردني(ربح السنة  )خسارة( والمخفضة للسهم منالحصة األساسية 

  



 

١٩ 

  معامالت مع جهات ذات عالقة .٢٢
يمثل هذا البند أرصدة الجهات ذات عالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 

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

  

  :أرصدة مع جهات ذات عالقة كما يلي قائمة المركز الماليتشمل 
  ٢٠١٠    ٢٠١١  

  دينار أردني    دينار أردني  

  ٤٩,٥٧٧    ٤٠,٥٢٦  ذمم مدينة مستحقة من شركات شقيقة
 ٢٠٥,٨٦٢   ١٢٥,٨٤٤  دائنة مستحقة لمساهمين رئيسيين ذمم

 -   ٩٠٨,١٧٨  قرض طويل األجل مستحق لمساهم رئيسي

  ١٨٣,٨١٨    -  ذمم دائنة مستحقة لشركات شقيقة
  

  :تشمل قائمة الدخل المعامالت التالية مع جهات ذات عالقة    
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  دينار أردني    دينار أردني  

 ٦,٤٧٣   -  مجلس اإلدارةمصاريف تنقالت أعضاء 
  

 على ها مباشرةليتحم تم ارة العليا على حساب الشركة وإنمادتحميل رواتب ومنافع اإل ٢٠١١و ٢٠١٠ يخالل عام لم يتم
    .الشركة األم

  القيمة العادلة لألدوات المالية  .٢٣

  .األدوات المالية تشمل الموجودات والمطلوبات المالية

الذمم المدينة وبعض الموجودات المتداولة األخرى وبينما تتألف لنقد والنقد المعادل ومالية من اتتألف الموجودات ال
  .ئتمانية وبعض المطلوبات المتداولة األخرىاألجل والتسهيالت اال القروض طويلةو الذمم الدائنة المطلوبات المالية من

  . ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية جوهرياً عن قيمتها الدفترية

 سياسات إدارة المخاطروأهداف  .٢٤

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

  :تتلخص بما يليالمخاطر والتي 

  مخاطر أسعار الفائدة 
تنجم مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئيسي عن التغيرات في أسعار الفائدة على المطلوبات المالية الخاضعة ألسعار فوائد 

  .متغيرة
   



 

٢٠ 

  

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

  

/ الزيادة 
النقص في 
    سعر الفائدة

  األثر على
  قائمة الدخل 

  دينار أردني    )مئويةنقطة (  
٢٠١١        

  )١٥,٧٦٣(   ٢٠+   دوالر أمريكي
       

٢٠١٠       
  )١٠,٢٠٧(   ٢٠ +  دوالر أمريكي

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

  .)٧(المبينة في إيضاح المدينة 
 

قد ينجم عن عجز  ئتماناالالناجمة عن موجودات مالية أخرى، فإن تعرض الشركة لمخاطر  االئتمانبالنسبة لمخاطر 
  .الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية

  مخاطر السيولة
ومتابعة تحصيل الذمم  تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية

  .المدينة
  

حسب  ٢٠١٠و ٢٠١١ل كانون األو ٣١للشركة كما في  غير المخصومة ة المطلوبات الماليةيبين الجدول التالي أرصد
  :فترة االستحقاق

  ٢٠١١كانون األول  ٣١
  تحت
    الطلب

  أقل من
    شهور ٣

شهور  ٣من 
    شهر ١٢إلى 

٥ – ١ 
  المجموع    سنوات

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  
 ٣,٩١٢,٩٥٣    -    -   ١,٧٨٤,٥٣٩   ٢,١٢٨,٤١٤  نةذمم دائ

  ٨,٤٥٤,٧٦٦    ٤,٦٤٦,٣٧٢    ١,٠٣٦,٦٧٦    ٢٨٠,٨٥٧    ٢,٤٩٠,٨٦١  قروض وتسهيالت ائتمانية
  ٧٥٩,٣٨٩    -    -    -    ٧٥٩,٣٨٩  مطلوبات أخرى

  ١٢,١٢٧,١٠٨    ٤,٦٤٦,٣٧٢    ١,٠٣٦,٦٧٦    ٢,٠٦٥,٣٩٦    ٥,٣٧٨,٦٦٤  المجموع
  

  ٢٠١٠كانون األول  ٣١
  تحت
    الطلب

  أقل من
    شهور ٣

شهور  ٣من 
    شهر ١٢إلى 

٥ – ١ 
  المجموع    سنوات

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  
 ٣,٤٣٣,٢٣١    -    -   ٣٨٩,٦٨٠   ٣,٠٤٣,٥٥١  ذمم دائنة

  ٥,٤٢٤,٩١٣    ٣,٩٢٢,٠٥٢    ١,٢٢٩,٨٨٦    ٢١٣,٧٢٠    ٥٩,٢٥٥  قروض وتسهيالت ائتمانية
  ٣٣٥,٩٥٦    -    -    -    ٣٣٥,٩٥٦  رىمطلوبات أخ

  ٩,١٩٤,١٠٠    ٣,٩٢٢,٠٥٢    ١,٢٢٩,٨٨٦    ٦٠٣,٤٠٠    ٣,٤٣٨,٧٦٢  المجموع
   



 

٢١ 

 

  األجنبيةمخاطر التغير في أسعار العمالت 
 والذي يمثل عمله األساس للشركة الشيقل اإلسرائيليفيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في سعر صرف 

إن أثر النقص  .، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتةالملكيةوحقوق  ة على قائمة الدخلمقابل العمالت األجنبي
   .المتوقع في أسعار صرف العمالت األجنبية مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه

  

  

في سعر  الزيادة
صرف الدوالر 
األمريكي مقابل 
    الشيقل اإلسرائيلي

  األثر على
    قائمة الدخل

في سعر  الزيادة
صرف الدينار 

مقابل  األردني
    الشيقل اإلسرائيلي

  األثر على
  قائمة الدخل

  

األثر على حقوق 
  الملكية

 دينار أردني   دينار أردني   %    دينار أردني    %  

                    
١,٨٣٠,١٠٦    )١٦٧,٤٥٦(    ١٠+     )٦٥٨,٩١٧(    ١٠+    ٢٠١١  

                    
٢,٠٧٠,١٨٤    )٣,١٨٤(    ١٠+     )٤٨١,٥٣٩(    ١٠+    ٢٠١٠  

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

  .حقوق الملكية
  

قم هذا ولم ت .تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات  ظروف العمل
 الشركة بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة الحالية والسنة السابقة

من خالل توزيع أسهم  دينار أردني ١,٤٤٠,٠٠٠بمبلغ  ٢٠١١باستثناء زيادة رأسمال الشركة المكتتب به خالل عام 
واألرباح المدورة  األخرى واالحتياطيات المال تتمثل في رأس المال المدفوع إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس .مجانية

كما في  أردنيدينار  ٢٠,٧٠١,٨٤١ مقابل ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في  أردنيدينار  ١٨,٣٠١,٠٥٩ والبالغ مجموعها
  .٢٠١٠كانون األول  ٣١

  تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية .٢٥
إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر  .فلسطين تمارس الشركة كافة أنشطتها في

  .ممارسة الشركة ألنشطتها وقد يؤثر سلباً على أدائها
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