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أعضاء مجلــس اإلدارة
السيد/نضال منير رضا سختيان

رئيس مجلس اإلدارة
ممث ً
ال عن شركة فلسطني للتنمية واإلستثمار
السيد/أمجد يوسف محمود حسون

نائب رئيس مجلس اإلدارة
ممث ً
ال عن شركة فلسطني للتنمية واإلستثمار (م.خ.م)
السيد/جمال صدقي صادق حوراني

عضو مجلس إدارة
ممث ً
ال عن البنك العربي
د .مازن «راسخ علي»ابراهيم حسني

عضو مجلس إدارة
ممث ً
ال عن شركة سختيان إلدارة اإلستثمار

قام املجلس بإنتخاب شركة النواة إلدارة اإلستثمار لعضوية مجلس
اإلدارة عوضا عن شركة صندوق اإلستثمار الفلسطيني بعد استقالة
األخيرة حلني انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة يف اجتماع الهيئة
العامة العادي القادم.
د .أحمد عبد احلفيظ داود رمحي
عضو مجلس إدارة
ممث ً
ال عن شركة فلسطني للتنمية واإلستثمار
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السيد/مهدي حياتي محمد املصري

السيد/حمد جمال أسعد املصري

عضو مجلس إدارة
ممث ً
ال عن شركة فلسطني للتنمية
واإلستثمار

عضو مجلس إدارة
ممث ً
ال عن شركة النواة إلدارة اإلستثمار
السيد/عبد املجيد محمد ملحم

عضو مجلس إدارة
ممث ً
ال عن شركة فلسطني للتنمية واإلستثمار
السيدة/عنود نضال منير سختيان

عضو مجلس إدارة
ممث ً
ال عن شركة النواة إلدارة اإلستثمار

مدقق احلسابات اخلارجي
أعضاء جلنة احلوكمة
د .مازن «راسخ علي» ابراهيم حسني (مقرر اللجنة)
السيد /أمجد يوسف محمود حسون
د .أحمد عبد احلفيظ داود رمحي
أعضاء اللجنة التنفيذية لإلستثمار
السيد/جمال صدقي حوراني (مقرر اللجنة)
السيد/أمجد يوسف محمود حسون
السيد/مهدي حياتي محمد املصري
أعضاء جلنة التدقيق
د .أحمد عبد احلفيظ داود رمحي (مقرر اللجنة)
د .مازن «راسخ علي» ابراهيم حسني

الرئيس التنفيذي
السيد/عبد احلكيم حسن فقهاء
املدير املالي للمجموعة
السيد/فادي عدلي جمعة
املدقق الداخلي
السيد/غسان أسامة أبو زهرة

ارنست ويونغ
عمارة باديكو هاوس ،الطابق السابع
ص.ب 1372
رام اهلل
هاتف022421011 :
املستشار القانوني
مكتب احملامي هيثم الزعبي
شارع غرناطة ،عمارة الدبس ،الطابق األول
ص.ب  79نابلس
هاتف092388388 :
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رسالة رئيس مجلــس اإلدارة

السيد /نضال منير رضا سختيان

41
 54مليون دينار قيمة اإلستثمارات
 %6العائد على اإلستثمار

مليون دينار أردني حجم اإليرادات املوحدة

األخوة املساهمني ...األخوات املساهمات يف شركة
فلسطني لإلستثمار الصناعي م.ع.م
باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس
اإلدارة نرحب بكم يف اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع
والعشرين لشركة فلسطني لإلستثمار الصناعي م.ع.م
ونشكركم بداية على مشاركتنا يف هذا اللقاء السنوي
ويسرني ان أقدم لكم عرضاً موجزاً لألنشطة اإلستثمارية
والتشغيلية لشركتكم وأدائها املالي املقارن للعامني2017
 ،2018وخطط وبرامج الشركة لألعوام القادمة.
األخوات الفاضالت  ....األخوة األفاضل
لم يحدث أي تقدم خالل العام  2018يف الوضع السياسي
يف منطقتنا  ،بل إن الضغوط يف هذا املضمار تزداد ضراوة
مما انعكس سلباً على الكثير من املؤشرات االقتصادية
وخاصة معدالت البطالة ومعدل دخل الفرد احلقيقي
ومعدالت النمو يف الدخل احمللي والعجز يف ميزان التجارة
اخلارجية وغيرها من املؤشرات االقتصادية الرئيسية،
كما أن االنقسام بني شطري الوطن ما زال جاثماً على
صدورنا ومعاناة أهلنا يف غزة تشتد وطأة من عام آلخر،
وهذا يعني بالضرورة تراجعاً شديداً يف كافة املؤشرات
االقتصادية يف قطاع غزة وبالتالي سوقاً مهماً ملنتجاتنا
هناك.
تفاقمت حدة التراجع يف أسعار منتجات الدواجن وتدنت
إلى مستويات غير مسبوقة ولفترة طويلة هذه املرة مما
كبد املزارعني واملنتجني يف هذا القطاع خسائر كبيرة من
جهة وارتفاعاً كبيراً يف الشيكات الراجعة من البنوك من
جهة اخرى ،وقد انعكس كل ذلك سلباً وبشكل ملحوظ على
قطاع الدواجن «وهو قطاع النشاط الرئيسي للشركة» ،مما
ساهم يف تراجع األداء املالي والتشغيلي لشركتكم ،ولوال
التنويع يف مصادر الدخل التشغيلي للشركة والتعاطي
الفعال مع هذه املتغيرات السلبية لكان حجم التراجع يف
أداء شركتكم أكثر جسامة واشد وقعا ،وبناء على هذه
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التجارب واخلبرة املتراكمة يف التعامل مع مخاطر تركز
الدخل ،فإننا سنزيد من تنوع استثماراتنا ومصادر دخل
شركتنا ،كما سيرد الحقا.
السيدات والسادة
كما يظهر تفصي ً
ال يف األجزاء الالحقة من هذا التقرير
السنوي فقد حققت الشركة خالل العام  2018صايف
إيرادات موحدة من مختلف القطاعات بقيمة 41.05
مليون دينار اردني منخفضة عن العام املاضي بنسبة %12
نتيجة تراجع أسعار منتجات الدواجن كما ذكر سابقاً،
وهو األمر الذي أدى كذلك إلى تراجع مجمل دخل الشركة
الى  5.78مليون دينار أردني ،أما أرباح الشركة الصافية
بعد الضريبة فقد بلغت  3.38مليون دينار اردني يف عام
 2018مقابل  4.74مليون دينار اردني للعام  ،2017وبذلك
يكون نصيب السهم من أرباح العام  180فلساً للعام 2018
مقابل  253فلساً للعام .2017
األخوات واألخوة ...املساهمني
بلغت قيمة أصول الشركة يف نهاية عام  2018ما مجموعه
 74.10مليون دينار اردني مقارنة مع  76.69مليون دينار
اردني يف نهاية العام  2017موزعة على الشركة األم
وجميع استثماراتها يف الشركات التابعة واحلليفة ،وهذا
التراجع ناجت أساساً عن تراجع قيمة كل من الذمم املدينة
وأرصدة النقد والنقد املعادل يف الشركات التابعة.
كمــا بلغــت قيمــة حقــوق مســاهمي الشــركة يف نهايــة عــام
 2018مــا مجموعــه  37.81مليــون دينــار اردنــي لتبلــغ
القيمــة الدفتريــة للســهم  2.02دينــار اردنــي مقارنــة مــع
 2.07دينــار أردنــي للســهم يف نهايــة العــام  2017وذلــك
بســبب انخفــاض قيمــة احتياطــي فروقات ترجمــة العمالت
األجنبيــة .وتوظــف مجموعــة شــركاتنا مــا يزيــد عــن
خمســمائة موظــف بتخصصــات وخبــرات متنوعــة ،إضافــة
ألضعــاف هــذا الرقــم (آالف املوظفــن) كوظائــف غيــر
مباشــرة لــدى جهــات تقــدم خدماتهــا لشــركات املجموعــة.
األخوة املساهمني ...األخوات املساهمات
استكملت الشركة خالل هذا العام انشاء مزرعة منوذجية
لتربية األبقار إلنتاج جزء من حاجة شركة البينار للحليب
الطازج بسعة  500رأس بقر يف منطقة الكفريات من
محافظة طولكرم وبدأت املزرعة باإلنتاج الفعلي مطلع
العام  ،2019كما استكملت الشركة اعداد املخططات
واستصدار التراخيص إلنشاء مصنع جديد لشركة البينار
للتجارة العامة يف قرية النبي صالح-محافظة رام اهلل مبا

يف ذلك حتديث شامل خلطوط اإلنتاج ،وزيادة الطاقة
اإلنتاجية للشركة وتنويع منتجاتها من خالل ادخال
خطوط انتاج جديدة وذلك إرضا ًء لرغبات املستهلكني من
جهة ولتلبية الطلب املتنامي على منتجات الشركة من جهة
أخرى.
األخوة املساهمني ...األخوات املساهمات
اميانا منا بأهمية التشبيك والتعاون مع اجلامعات ومراكز
البحث العلمي وأهمية التطبيق العملي لنتائج هذه البحوث
العلمية فقد قامت شركاتنا بتوقيع مذكرات تفاهم
مع العديد من اجلامعات يف مجاالت متنوعة مثل دعم
البحوث العلمية للباحثني من أعضاء الهيئات التدريسية
والطلبة ،وكذلك التدريب العملي للطلبة بأعداد كبيرة
واملشاركة الفاعلة يف الكثير من ورش العمل التي تناقش
تطوير املناهج العلمية يف اجلامعات لتصبح أكثر مواءمة
ملتطلبات سوق العمل  ،وغيرها من املجاالت.
األخوة واألخوات احملترمني ،،
يف إطار توجه مجلس إدارة الشركة املضي قدما يف البحث
عن فرص استثمارية جديدة بغرض تعظيم حقوق مساهمي
الشركة من جهة وتنويع إضايف يف مصادر الدخل ،فقد
تقرر التركيز على توجيه اإلستثمارات باجتاه الصناعات
التي تعتمد على استثمار أكبر يف املعرفة والعقول البشرية
واخلبرات املتخصصة ألبناء شعبنا وذلك للتعويض عن
ندرة املوارد الطبيعية واملواد األولية املنتجة محلياً وارتفاع
تكلفتها ،خاصة أن هذا النوع من الصناعات يحقق
لالقتصاد الوطني قيمة مضافة عالية .كما قررنا التوجه
لالستثمار يف صناعات لديها قدرة على تصدير منتجاتها
إلى األسواق اخلارجية مثل صناعة األدوية واملستلزمات
الطبية ومت تكليف إدارة الشركة بإعداد الدراسات
اخلاصة لتحويل هذه التوجهات اإلستثمارية إلى خطط
واقعية واستثمارات جديدة للشركة يف املستقبل القريب.
ختاماً فإنني اتوجه جلميع مساهمينا وأعضاء مجالس
ادارات شركاتنا وجميع العاملني فيها بأسمى آيات الشكر
والتقدير على قيامهم بواجباتهم جتاه شركاتهم بأفضل
وجه وتفانيهم يف خدمة شركاتهم ومساهميها وخدمة
الوطن ،كما أكرر شكري لكم على ثقتكم بنا ودعمكم لنا.
شاكر ًا لكم حضوركم ومؤازرتكم...
رئيس مجلس اإلدارة
نضال منير رضا سختيان

حول الـشركة
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ملحة تاريخية
النشأة والتأسيس

تأسست شركة فلسطني لالستثمار الصناعي عام
 1995كشركة مساهمة عامة برأسمال قدره 15
مليون دينار اردني ،ومت رفعه مع مرور الوقت ليصل
الى  18.75مليون دينار أردني من خالل رسملة األرباح
وذلك ملواكبة التطور يف أعمال الشركة.
ويقــع مقــر الشــركة الرئيســي يف مدينــة نابلــس حيــث
متــارس أعمالهــا مــن خــال مجموعــة مــن الشــركات
التابعــة واحلليفــة املنتشــرة يف محافظــات مختلفــة.

نطاق العمل

يقوم نظام أعمال الشركة على االستثمار يف مشاريع
الصناعات اخلفيفة واملتوسطة والثقيلة يف مختلف
قطاعات الصناعة ،مع التركيز على التصنيع الزراعي
والغذائي بشكل يسهم يف حتقيق التنمية االقتصادية،
واألمن الغذائي ،وتطوير الصناعات الفلسطينية فنياً
وإدارياً.
وشركة فلسطني لإلستثمار الصناعي هي شركة قابضة
متتلك حصص مسيطرة يف مجموعة من الشركات
التابعة ،حيث كانت بداياتها من خالل تأسيس شركتني
مساهمتني عامتني وهما شركة دواجن فلسطني م.ع.م
وهي متخصصة يف قطاع الدواجن وتصنيع األعالف،
وشركة فلسطني لصناعات اللدائن م.ع.م املتخصصة
يف الصناعات البالستيكية ،لتقوم الشركة يف مرحلة
الحقة برفع حصتها يف الشركة الوطنية لصناعة
الكرتون ليتم تصنيفها كشركة تابعة ،ومن ثم استحوذت
الشركة على شركة البينار للتجارة العامة يف بداية عام
 2016وهي شركة متخصصة يف تصنيع األلبان.
ومتتلــك الشــركة كذلــك حصــص مؤثــرة يف شــركات
حليفــة وهــي شــركة مصانــع الزيــوت النباتيــة م.ع.م

الرؤية

رواد اإلستثمار الصناعي يف فلسطني ورافعة الصناعات
الفلسطينية يف املنطقة والعالم.

الرسالة

تعزيز وتنويع استثماراتنا يف القطاع الصناعي والزراعي،
وتعزيز تنافسية الصناعة والزراعة الفلسطينية ،وتبني

وشــركة مطاحــن القمــح الذهبــي م.ع.م كمــا متتلــك
محفظــة أوراق ماليــة.
منذ التأسيس أولت الشركة أهمية بالغة لإلستثمار
يف رأس املال البشري وعمدت إلى إستقطاب الكوادر
البشرية املؤهلة واملدربة ومن أصحاب اخلبرة والكفاءات،
وذلك لتحقيق أهداف الشركة اإلستراتيجية.
الشركة األم

تعتبـــر شـــركة فلســـطني لإلســـتثمار الصناعـــي الـــذراع
االســتثماري يف قطــاع الصناعــة لشــركة فلســطني للتنميــة
واإلســـتثمار (بايكـــو القابضـــة) والتـــي متتلـــك محفظـــة
متنوعـــة مـــن االســـتثمارات يف مختلـــف القطاعـــات
(الصناع ــة ،التطوي ــر العق ــاري ،الس ــياحة ،واخلدم ــات).

إدارة االستثمار

تدير الشركة استثماراتها يف شركاتها التابعة من خالل
رسم اخلطط االستراتيجية والتطويرية ومتابعتها مع
االدارات التنفيذية يف هذه الشركات والتي تشكل االغلبية
يف مجالس ادارتها ،كما تشارك الشركة بشكل فعال يف
مجالس ادارات شركاتها احلليفة ،وحتصل على تقارير
مالية وادارية دورية تتابع من خاللها اداء استثماراتها
التخاذ االجراءات التصويبية الالزمة ويف الوقت املناسب.

وقد قامت الشركة بإستقطاب الكفاءات من ذوي اخلبرة
املتميزة والعمل على توظيفهم لتقدمي الدعم واملساندة
لهذه الشركات من ناحية وتسريع خطوات الوصول الى
أهداف الشركة اإلستراتيجية من ناحية أخرى.
بلغ حجم احملفظة اإلستثمارية للشركة يف نهاية عام
 2018ما مجموعه  53مليون دينار أردني ،كما بلغت
قيمة ايرادات الشركة التشغيلية  41مليون دينار أردني،
وارباحها الصافية املوحدة بعد الضريبة  3.50مليون دينار
اردني.
املبادرات اخلالقة والعمل على تطبيقها ،وخدمة مجتمعنا
ومساهمينا ومعتمدينا.

القيم

» »املصداقية :الوفاء مبا نلتزم به ركن أساسي مييز
تعامالتنا مع الغير.
» »اجلودة :رضى املتعاملني معنا ركيزة أساسية لعطائنا
املتميز من خالل التحسني املستمر جلودة منتجاتنا.
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» »الش ــفافية :الوضوح يف كل قراراتنـــا وتعامالتنـــا
وتقاريرنـــا قاعـــدة مهمـــة ألداء عملنـــا.

أي من السلع التي تنتجها بحيث ْتدد األسعار من خالل
عوامل السوق.

» »اإلستمرارية والنمو :احملافظة على أصولنا وتنميتها
أداة أساسية لتعزيز إمكانياتنا.

وحترص شركات املجموعة على تعزيز نقاط قوتها يف
األسواق التي تعمل فيها لكسب ثقة ووالء املستهلك من
خالل اإلرتقاء بجودة منتجاتها ،وتنظر املجموعة الى
البضائع اإلسرائيلية كمنافس غير شرعي يف السوق
الفلسطيني وخاصة يف ظل سياسات اغراق السوق
الفلسطيني ببعض املنتجات من فائض العرض يف السوق
اإلسرائيلي مما يسبب خلل يف منظومة السوق ينتج عنه
ضرر جلميع الشركات احمللية.

» »اإلستقامة :األمانة إلتزام أساسي يف تأدية كافة
أعمالنا مبهنية عالية.
» »االهتمام بالعنصر البشري :العاملون لدينا أهم
مواردنا ونسعى لنوفر لهم بيئة عمل داعمة ومحفزة
ومعززة للتعلّم واإلبداع والنمو الوظيفي والشخصي
املستمر.
» »املسؤولية االجتماعية :التواصل والتفاعل املستمر مع
مجتمعنا عنصر أساسي يف سعينا لتحقيق أهدافنا.
التوجهات اإلستراتيجية

انطالقا من رؤية ورسالة الشركة والتي تتمحور حول تعزيز
اإلستثمار يف فلسطني ،فإنها تسعى لتحقيق مجموعة من
األهداف من خالل استثماراتها:
» »اإلستثمار يف تطوير املشاريع الصناعية والزراعية
القائمة يف فلسطني.
» »تعزي ــز القاع ــدة الصناعي ــة م ــن خ ــال اإلس ــتثمار يف
مش ــاريع جدي ــدة ل ــم يت ــم اإلس ــتثمار به ــا س ــابقاً يف
فلس ــطني.
» »تعظيم حقوق مساهمي الشركة والشركات التابعة
واحلليفة.
» »خلق منتج وطني قوي قادر على منافسة البضائع
واملنتجات اإلسرائيلية واملستوردة.
» »استفادة أكبر شريحة من املجتمع الفلسطيني من
استثمارات الشركة من خالل خلق فرص عمل
للكفاءات الفلسطينية وذلك كنوع من املسؤولية
االجتماعية التي تضعها الشركة نصب أعينها وتسعى
لتحقيقها.

الوضع التنافسي

متارس شركة فلسطني لإلستثمار الصناعي أعمالها يف
قطاعات صناعية متنوعة من خالل مجموعة إستثماراتها
يف الشركات التابعة واحلليفة ،وتقوم سياسة هذه الشركات
على دعم توفير بيئة تنافسية عادلة بعيداً عن اإلحتكار يف

وفيما يلي عرض ألهم القطاعات التي تعمل فيها الشركة:
قطاع الدواجن
تعمل شركة دواجن فلسطني كمكمل وداعم للمزارع
الفلسطيني من جهة ،كما تعمل على النهوض يف مستوى
السلعة النهائية املقدمة للمستهلك من جهة أخرى ،وقد
عملت الشركة خالل السنوات املاضية على تعزيز حصتها
يف السوق الفلسطيني على حساب حصة املنتج اإلسرائيلي
يف غالبية القطاعات بإستثناء قطاع األعالف الذي ما
زالت تسيطر املنتجات اإلسرائيلية على احلصة األكبر
فيه نتيجة ظروف املنافسة غير العادلة والتي فرضتها
السيطرة اإلسرائيلية على املعابر وإستيراد احلبوب.
وخالل األعوام القليلة املاضية تنامت حصة الشركة من
سوق الدجاج املبرد نتيجة تنامي الثقافة الصحية لدى
املستهلك وإدراكه لتفوق جودة منتجات «عزيزا» على
نظيراتها يف السوق.
وقد عانت الشركة خالل عام  2018من إغراق سوق الضفة
الغربية بفائض إنتاج بيض التفريخ والدجاج الالحم من
السوق اإلسرائيلي وهو ما سبب تدهور يف األسعار أثرت
على الشركة وجميع العاملني يف هذا القطاع ،وسببت
خسائر فادحة للمزارعني.
وحتافظ شركة دواجن فلسطني «عزيزا» على عالقة
إستراتيجية مع كبار زبائنها يف مختلف القطاعات
كما أنها تعتبر املورد الرئيسي لسلسلة مطاعم الدجاج
األمريكي  KFCومطاعم .Popeye’s
قطاع التغليف والكرتون
تعتبر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون املورد األهم يف
هذا القطاع يف فلسطني نتيجة ملا شهدته أعمالها من
تطور خالل األعوام املاضية حيث حرصت الشركة على
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توفير تنوع كبير يف منتجاتها مبا يلبي حاجات العاملني
يف قطاعي الصناعة والزراعة من حيث النوع واجلودة.
وتتركز املنافسة يف هذا القطاع مع الشركات اإلسرائيلية
والتي متتلك مزايا تفضيلية جتعلها حتصل على املواد
اخلام بتكاليف أقل ،كما أن الكرتون املستورد والذي عادة
ما يباع بسعر أقل نتيجة جودته املتواضعة مازال يشكل
منافس رئيسي للشركة مدعوماً بأسعار صرف بعض
العمالت مقابل الدوالر االمريكي.
وقد طورت الشركة إستثمارها يف قطاع الكرتون من خالل
إدخال خط إنتاج جديد إلنتاج الواح الكرتون املْعرج بتكلفة
وصلت  1.30مليون دينار أردني.
قطاع األلبان
دخلت املجموعة قطاع األلبان من خالل شركة البينار
للتجارة العامة والتي إستحوذت عليها يف بداية عام .2016
وميتاز هذا القطاع بقوة املنافسة سوا ًء من املنتجات احمللية
أو تلك اإلسرائيلية التي إنفردت بالسوق الفلسطيني
لسنوات طويلة قبل أن تعزز الشركات الفلسطينية مكانتها
من خالل اإلرتقاء مبستوى منتجاتها ومبا يحقق مستوى
تطلعات املستهلك الفلسطيني.
وتنظر املجموعة الى سوق قطاع األلبان الى أنه سوق واعد
ميتلك أفاق تستحق أن توجه الشركة جزء من إستثماراتها
إليه من خالل تطوير أعمال شركة البينار للتجارة العامة.
قطاعي الزيوت واحلبوب
إن سوق الزيوت وكذلك األمر سوق الطحني كالهما من
األسواق التي حتظى بتسهيالت كبيرة على اإلستيراد دون
وجود أدنى ضوابط حلماية املنتج احمللي وكون تكاليف
اإلنتاج وإستيراد احلبوب مرتفعة محلياً فإن ذلك يجعل
املنتج املستورد يتفوق يف السعر على املنتج احمللي وهو ما
يخلق عقبات يف املنافسة لشركتي مصانع الزيوت النباتية
ومطاحن القمح الذهبي.
تطوير األعمال

تسعى الشركة من خالل تطوير األعمال الى استغالل
وتطبيق فرص النمو سوا ًء يف أعمال الشركة الواحدة من
شركاتها التابعة أو التكامل املوجود ما بني أعمال هذه
الشركات ومبا يعظم قيمة الشركة على املدى الطويل.
وتتبنى الشركة األفكار وتعمل على تنميتها وتطويرها مبا
يخدم حتقيق املنفعة اإلقتصادية واملجتمعية على حد سواء
ومبا يعزز مكانتها كشركة رائدة يف قطاعات الصناعات
املختلفة يف فلسطني.

وتسترشد الشركة يف خططها التطويرية بسياسة اإلستثمار
التي تتبناها ،حيث ترى يف ضوابطها ومحدداتها ما يرسم
معالم الطريق نحو أي مشروع أو عملية تطوير جديدة،
وتنفذ الشركة كافة الدراسات الالزمة قبل الدخول يف
أي إستثمار جديد مبا يضمن اإلملام بجميع حيثيات هذا
املشروع وبشكل يحد من املخاطر غير املنظورة التي قد
تعيق جناح هذا املشروع.
وشركة فلسطني لإلستثمار الصناعي مستمرة يف خطة
تطويرها املعتمدة لعام  2019والتي تشمل ما يلي:
مزارع األبقار ومركز التغذية

أحد مشاريع شركة دواجن فلسطني حيث ستستكمل
الشركة أعمال تسكني قطيع األبقار بعد أن أجنزت جميع
أعمال املباني واإلنشاءات اخلاصة باملزرعة خالل العام
احلالي ،كما ستعمل على تطوير وإنشاء مشروع مركز
تغذية املجترات لتصل التكلفة الكلية لكال املشروعني
حوالي  4.0مليون دينار أردني.

مصنع شركة البينار اجلديد

باشرت شركة البينار للتجارة العامة أعمال تطوير مصنعها
اجلديد يف نهاية عام  2017بعد أن امتت االستحواذ على
أرض املصنع ،واستمرت يف أعمال البناء خالل عام ،2018
وستستكمل الشركة أعمال التطوير للمصنع اجلديد خالل
الفترة القادمة والذي سيرى النور نهاية عام .2020
مصنع أعالف اجلنوب

دخلت الشركة يف شراكة مع مستثمر محلي إلنشاء مصنع
لألعالف يف منطقة اجلنوب ،ومت تأسيس شركة جديدة
برأس مال قدره  8.2مليون دوالر أمريكي حتت اسم
(شركة الرابية لألعالف واحلبوب) ،حيث مت شراء األرض
اخلاصة باملشروع وسيتم املباشرة بأعمال البناء والتطوير
خالل الربع الثاني من عام .2019
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األداء التشغيلي والمالي للشركة
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إستثماراتنا
تتركز استثمارات شركة فلسطني لإلستثمار الصناعي
يف قطاع الصناعة بقطاعاته املتعددة ،حيث متتلك
الشركة محفظة استثمارية متنوعة يف هذا املجال،
فقد بنت الشركة محفظتها خالل السنوات املاضية من
خالل مجموعة من االستثمارات التي قامت بتأسيسها،

وأخرى استحوذت عليها وعملت على تطويرها بشكل
يلبي معاييرها االستثمارية ،ويف جميع ذلك فإن التنوع
والتميز والنهوض بهذا القطاع هي احملددات التي تكون
البوصلة التي توجه الشركة يف انتقاء استثماراتها.

الشركات التابعة

شركة دواجن فلسطين

شركة فلسطين لصناعات اللدائن

%76.59

%71.07

قطاع الدواجن واألعالف

قطاع األنابيب والعبوات البالستكية

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون

شركة البينار للتجارة العامة

%43.04

%100.00

قطاع صناعات الكرتون املختلفة

قطاع األلبان

الشركات احلليفة

شركة مصانع الزيوت النباتية

شركة مطاحن القمح الذهبي

%32.67

%19.41

صناعات الزيوت والسمن البلدي

منتجات طحني القمح املتنوعة
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الشركات التابعة

شركة دواجن فلسطين
شركة دواجن فلسطني املساهمة العامة احملدودة تأسست يف عام  1997م كشركة متخصصة يف قطاع الدواجن
واألعالف ،برأس مال بلغ 10,000,000دينار اردني ومت رفعه بعد ذلك الى  13,440,000دينار اردني.

رؤية الشركة

الرواد يف صناعة الدواجن ومساهم رئيس يف حتقيق
األمن الغذائي الفلسطيني.

أعمال الشركة

متتلك الشركة سلسلة متكاملة من املشاريع االنتاجية يف
قطاع الدواجن واالعالف والتي تغطي الدورة الكاملة
منذ بداية مراحل اإلنتاج وحتى التسويق والبيع املباشر.

مسلخ
الدواجن
مزارع
الدجاج
الالحم

نقاط بيع
عزيزا
تكامل
خطوط
اإلنتاج

مصنع
األعالف

الفقاسة
مزارع
األمهات
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مراكز االنتاج الرئيسية
في الشركة
حجم اإلستثمار
يف شركة دواجن فلسطني

%76.59

10,293,655
سهم ،ملكية الشركة

%23.41

3,146,345
سهم ،ملكية الغير

مصنع األعالف

مزارع أمهات الدجاج

متتلك الشركة أحد أكبر وأحدث مصانع
األعالف يف فلسطني بطاقة إنتاجية مت
رفعها مؤخراً لتصل الى  150الف طن
سنوياً.

أسست شركة دواجن فلسطني مزارع
لتربية أمهات الدجاج الالحم بطاقة
إنتاجية تزيد عن  30مليون بيضة سنوياً
هي األولى من نوعها على مستوى
الوطن.

يعمل مصنع األعالف وفق أحدث أنظمة
الرقابة واجلودة العاملية إلنتاج األعالف
بأنواعها املختلفة (الدواجن واملواشي).

» »طاقة إنتاجية سنوية تصل الى  150الف » »إنتاجية سنوية تزيد عن  30مليون بيضة
تفريخ
طن
» »مزيج من مختلف أنواع أعالف الدواجن » »حصة سوقية تزيد عن %60
» » 9مليون دينار أردني إيرادات سنوية
واملواشي
» » 20مليون دينار أردني ايرادات سنوية.
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فقاسة عزيزا

مزارع الدجاج الالحم

مسلخ دواجن عزيزا

تقوم الشركة بتشغيل فقاسة تستوعب لتحقيق التكامل املطلوب بني مراكز
 23مليون بيضة سنوياً وذلك بأحدث اإلنتاج يف الشركة ،فقد مت إنشاء خمسة
تقنيات التفريخ العاملية والتي تراعي مزارع إلنتاج الدجاج الالحم وفق أحد
أنظمة التربية «النظام املغلق» وبطاقة
أعلى معايير األمن احليوي.
إنتاج تتراوح بني  1,200الى  1,400طن ومـــن خـــال اقترانـــه بوحـــدة ملعاجلـــة
من اللحوم للمزرعة الواحدة سنويا.
املخلف ــات فق ــد حرص ــت الش ــركة عل ــى
أن يكــون مســلخها صديقـاً للبيئــة ويلبــي
جمي ــع متطلب ــات حماي ــة البيئ ــة.

قامت شركة دواجن فلسطني بإنشاء
مسلخ الدواجن األحدث يف فلسطني
وذلك يف عام  2011م والذي يُدار من
قبل طاقم إداري وطبي متخصص.

» » 23مليون بيضة طاقة استيعابية سنوية
» »حصة سوقية تصل الى %25
» » 6مليون دينار أردني إيرادات سنوية

» » 6,500طن من حلوم الدجاج سنوياً
» »أعالف عزيزا النباتية والطبيعية
» »7مليون دينار أردني إيرادات سنوية

» » 3,000طير طاقة إنتاجية يف الساعة
» »مزيج يجمع أكثر من  32صنفاً من
منتجات حلوم الدجاج
» » 9مليون دينار أردني إيرادات سنوية
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تطور القيمة الدفترية إلستثمار في شركة دواجن فلسطين

2018

2017

2016

2015

2014

مليون دينار أردني

19.22

21.5

19.6

18.5

17.4

ملخص األداء املالي والتشغيلي للشركة

املركز املالي للشركة

بلغت قيمة مجموع موجودات شركة دواجن فلسطني  35.51مليون دينار اردني يف نهاية عام  2018بانخفاض نسبته
 %8عما كانت عليه يف نهاية العام املاضي حيث بلغت يف حينه  38.52مليون دينار اردني ،ويعزى هذا االنخفاض
باألساس الى ارتفاع سعر صرف الدينار األردني مقابل الشيقل ،كون عملة األساس يف الشركة هي الشيقل وعملة اعداد
التقارير املالية هي الدينار األردني ،كما ساهم انخفاض قيمة ذمم الزبائن التجارية وكذلك ارصدة النقد يف نهاية العام
بانخفاض قيمة مجموع موجودات الشركة على الرغم من ارتفاع قيمة مشاريع الشركة حتت التنفيذ الى  2.94مليون
دينار اردني والتي متثل مشاريع جديدة تعكف شركة دواجن فلسطني على تنفيذها وعلى راسها مشروع مزرعة االبقار
الذي بدأ يف اإلنتاج بداية شهر آذار من عام .2019
وارتفعت قيمة التزامات الشركة بنسبة  %12مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع قيمة قروض الشركة التي بلغت  2.6مليون
			
دينار اردني والتي حصلت عليها الشركة لتمويل جزء من استثماراتها اجلديدة.
ويف املقابل فقد انخفضت قيمة حقوق مساهمي الشركة لتصل الى  24.82مليون دينار أردني ومبا نسبته  %14عما
كانت عليه يف نهاية عام  ،2017ويُرد هذا االنخفاض الى انخفاض أرباح الشركة الصافية خالل العام ،وتوزيعات األرباح
النقدية املق ّرة للمساهمني خالل العام بنسبة  %15من القيمة االسمية للسهم ،وارتفاع سعر صرف الدينار مقابل
الشيقل والذي ساهم يف تدني قيمة احتياطي فروقات ترجمة العمالت األجنبية ضمن بنود الدخل الشامل األخرى.
ويف نهاية عام  2018بلغت القيمة الدفترية لسهم شركة دواجن فلسطني  1.85دينار اردني مقابل  2.16دينار يف نهاية
عام .2017

38.52

35.51
29.02

32.96

31.90

31.71

25.36
23.90

24.82

املركز

املالي
للشركة

22.40

8.00

7.60

2018

2017

2016

2015

2014

مجموع اإللتزامات
حقوق املساهمني

مليون دينار أردني

10.68
9.51

9.31

مجموع املوجودات
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األداء التشغيلي للشركة

حققت شركة دواجن فلسطني ايرادات تشغيلية خالل عام  2018بلغت قيمتها  30.30مليون دينار اردني مقابل 35.08
مليون دينار حتققت خالل عام  ،2017ويعزى هذا االنخفاض الى ما شهده عام  2018من تدني حاد يف أسعار منتجات

الدواجن نتيجة اغراق األسواق الفلسطينية بفائض انتاج أسواق األراضي احملتلة وهو االمر الذي سبب لهذا القطاع
خسائر كبيرة.

بلغت أرباح الشركة التشغيلية خالل عام  2018ما مجموعه  1.19مليون دينار اردني ،وذلك مقابل  3.64مليون دينار
حققتها الشركة خالل عام  ،2017حيث قاد انخفاض األسعار بشكل واضح خالل العام والذي لم يرافقه انخفاض يف
تكاليف اإلنتاج املباشرة الى تراجع دخل الشركة التشغيلي.

%10.2
34.31

3.23

%9.4
35.08

3.18

%9.1
30.27
%2.8
هامش صايف الدخل٪

0.84
صايف الدخل

صايف اإليرادات

2018

3.09

اإليرادات
وصافي
الدخل

2017

30.44

2016

%7.9

2.32

2015

29.53

2014

واخيراً فقد بلغ صايف دخل الشركة بعد الضريبة خالل عام  2018ما مجموعه  0.84دينار اردني ،منخفضا عما كان
عليه يف عام  2017حيث بلغ يف حينه  3.18مليون دينار ،وباملقابل فقد بلغ هامش صايف الدخل  %2.8مقابل  %9.1يف
عام .2017
وبلغ نصيب السهم من األرباح  6قروش خالل العام مقابل  24قرشا خالل العام املاضي.

مليون دينار أردني
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الشركات التابعة

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
تأسست الشركة الوطنية لصناعة الكرتون يف عام  1989م كشركة مساهمة خصوصية إلى أن مت حتويلها الى
شركة مساهمة عامة يف عام  1993م ،متخصصة يف صناعات الكرتون املختلفة وبرأس مال بلغ 5,000,000
دوالر أمريكي.

رؤية الشركة:

رواد صناعة الكرتون يف فلسطني.

أعمال الشركة:

متارس الشركة الوطنية لصناعة الكرتون أعمالها من
خالل ثالثة خطوط إنتاج رئيسية تك ّون من خاللها
مزيجاً متنوعاً يلبي حاجات شريحة واسعة من زبائن
الشركة.
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خط انتاج العلب املغلقة

خط انتاج روالت األثاث

متتلك الشركة خطني إلنتاج العلب املغلقة والتي تقوم
بتشكيل العلب سواء املطبوعة أو غير املطبوعة وبجودة
عالية .ومن خالل هذين اخلطني فإن الشركة تلبي
حاجات مختلف قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية
وكذلك القطاع الزراعي.

إستثمرت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون يف خط جديد
النتاج روالت تغليف األثاث خالل عام  ،2013وقد متكنت
خالل فترة قياسية من اختراق السوق الفلسطيني وتكوين
حصة جيدة ،لتكون بذلك من املوردين الرئيسيني لهذا
الصنف يف السوق.
حجم اإلستثمار
يف الشركة الوطنية لصناعة الكرتون

%43.04

خط انتاج العلب املفتوحة
تنتج الشركة من خالل هذا اخلط علب متنوعة بأشكال
خاصة تلبي حاجات شرائح مختلفة من الزبائن ،وقد عملت
الشركة على توسعة هذا اخلط لتلبية الطلب املتزايد من
خالل استقدام ماكينة جديدة مبواصفات متميزة.

%56.96

2,152,212
سهم ،ملكية الشركة

2,847,788
سهم ،ملكية الغير
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تطور القيمة الدفترية إلستثمار شركة الكرتون

2018

2017

2016

2015

2014

مليون دينار أردني

1.56

1.90

1.80

1.82

1.81

ملخص األداء املالي والتشغيلي للشركة

املركز املالي للشركة

بلغت أصول الشركة نهاية العام  2018ما قيمته  5.40مليون دينار أردني مقارنة مع قيمتها يف نهاية العام  2017البالغة
 5.22مليون دينار لتشكل ارتفاعا نسبته  ،%3.5وقد جاء هذا االرتفاع مدفوعا بارتفاع قيمة موجودات الشركة الثابتة
نتيجة مشاريع تطويرية عكفت الشركة على انشائها خالل العام ،حيث أنفقت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون عام
 2018مبلغ  0.92مليون دينار أردني على مشاريع جديدة ستساهم يف دعم أدائها التشغيلي خالل السنوات القادمة.
وبلغت قيمة التزامات الشركة الكلية  1.80مليون دينار أردني مقارنة بـ  0.98مليون دينار يف نهاية عام  ،2017حيث جاء
هذا االرتفاع نتيجة القرض الذي حصلت عليه الشركة لتمويل جزء من استثماراتها اجلديدة خالل العام.
أما قيمة حقوق مساهمي الشركة فقد وصلت الى  3.60مليون دينار أردني مقارنة بـ  4.24مليون دينار يف نهاية عام
 ،2017ويف نهاية عام  2018بلغت القيمة الدفترية  0.76دينار اردني مقارن ًة مع  0.85دينار يف نهاية العام السابق.
املركز املالي للشركة
5.4

5.2
4.8

4.2

4.1

4.0

3.6
1.8

4.9

4.7
4.0

1.0
0.8

2018
مجموع اإللتتزامات

2017
مجموع حقوق امللكية

0.8

2016
مجموع األصول

0.7

2015

2014
مليون دينار أردني
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األداء التشغيلي للشركة

بلغت قيمة اإليرادات التشغيلية للعام  2018ما قيمته  2.96مليون دينار اردني مقارنة بـ  3.89مليون دينار حتققت يف
العام .2017

وتواجه الشركة الوطنية لصناعة الكرتون منافسة شديدة من منتجات مستوردة ذات جودة متدنية تباع يف السوق احمللي
بأسعار مخفضة ،وهو االمر الذي اثر على حجم مبيعات الشركة يف السوق وهوامش دخلها ،فبلغت ارباح الشركة
التشغيلية  0.07مليون دينار مقابل  0.20مليون دينار حققتها الشركة يف عام .2017
ونتيجة لكل ذلك فقد بلغت خسارة الشركة الصافية ( )0.12مليون دينار مقارنة بـارباح بقيمة  0.11مليون دينار حققتها
الشركة خالل عام .2017

0.3

%7.1
4.5

0.2

%4.8
3.9

0.1

%2.9
3.0
%3.9
هامش صايف الدخل٪

صايف الدخل

0.1

صايف اإليرادات

2018

4.8

اإليرادات
وصافي
الدخل

2017

%4.8

2016

0.2

2015

4.6

2014

وبلغ نصيب السهم من خسارة العام ( )0.023دينار مقارنة بربح بقيمة  0.022دينار خالل عام .2017

مليون دينار أردني
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الشركات التابعة

شركة فلسطين لصناعات اللدائن
تأسست شركة فلسطني لصناعات اللدائن عام  1995م كشركة مساهمة عامة برأس مال بلغ 5,000,000
دينار أردني ،ومت رفعه الحق ًا الى  7,000,000دينار ،بحيث تكون شركة متخصصة يف صناعة االنابيب

والعبوات البالستيكية املتنوعة من خالل امتالكها خلطوط إنتاج متميزة.

قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة بتاريخ  4/5/2016تخفيض رأس مال الشركة الى  700,000دينار
اردني إلطفاء اخلسائر املتراكمة.

رؤية الشركة:

رواد الصناعة البالستيكية يف فلسطني.

أعمال الشركة:

تتخصص شركة فلسطني لصناعات اللدائن يف إنتاج
األنابيب بأقطارها وانواعها املختلفة ،وكذلك العبوات
البالستيكية نصف املصنعة.

وقد توقفت أعمال الشركة التشغيلية بالكامل يف منتصف
عام  2015وذلك للحد من خسائر الشركة متهيدا لتنفيذ
عملية اعادة هيكلة شاملة.
وخالل عام  2017قامت الشركة بتغيير طبيعة نشاطها
من خالل تأجير مباني املصنع لصالح شركة شقيقة
تعمل يف مجال الصناعات البالستيكية.
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حجم اإلستثمار
يف شركة فلسطني لصناعات اللدائن

%71.07

%28.93

4,974,664

2,025,336

سهم ،ملكية الشركة

سهم ،ملكية الغير

تطور القيمة الدفترية إلستثمار شركة اللدائن

2018

2017

2016

2015

2014

مليون دينار أردني

0.33

0.37

0.47

0.69

1.10
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الشركات التابعة

شركة البينار للتجارة العامة
البينــار شـركة فلسطـينية رائدة يف قطاع تصنيع منتـجات االلـــبان ،تقع يف املـنـطقة الصناعية يف البـيرة،
تأســــست عام  1999كشــركة متخصصـة يف انتـاج االلبــان ،االجبـان ،اللبنة ،واملـحليات.
متتاز البينـار بطــاقمها املتمـيز من املـدراء والفنيني واملوظـفني الفلســـطينيني احلاصـــلني على مؤهــالت
علمـية وخبـــرات عـملية .امتازت البينار منذ حلظة إنشائها بجودة منتجاتها وسمعتها املميزة يف السـوق
الفلـــسطيني ،حيث تقدم للمستهلك الفلسطيني سلة متنوعة من املنتجات املصنعة من احللـيب الفلسطيني
الطازج وفقا لتنوع رغبات املستهلكني وأذواقهم ،كما انهـا تعمل على توفـير منتــجاتها بأسعــار مناسبة،
وتعــمل على توزيعهـا يف كل املناطق الفلسطينية.
البينار كشركة فلسطينية اجلنسية تعمل دوما على حتمل مسؤولياتها املجتمعية من خالل انخراطها يف
مجموعة من النشاطات التي جتعلها يف متاس مباشر مع مؤسسات وابناء املجتمع احمللي.
وقد استحوذت شركة فلسطني لإلستثمار الصناعي على كامل اسهم شركة البينار للتجارة العامة وذلك
مطلع عام  2016من منطلق ما تتميز به الشركة من مكانة سوقية متميزة ،حيث تسعى الشركة من خالل
هذا االستثمار الى الدخول يف سوق تصنيع األلبان واحلصول على مكانة سوقية متميزة.
ومتتلك شركة فلسطني لإلستثمار الصناعي خطة طموحة لشركة البينار للتجارة العامة تسعى من خاللها
الى تطوير مرافق الشركة ومنتجاتها ومبا يخدم حتقيق كونها الشركة الرائدة يف هذا القطاع.

رؤية الشركة

على اجلودة الكاملة يف كافة عملياتها وكافة
منتجاتها من أجل تقدمي االفضل.

رسالة الشركة

» »نشر االسم التجاري يف كافة انحاء الوطن وجعلة
إسما مميزاً.

رواد صناعة األلبان يف فلسطني

أن تقــدم للســوق الفلســطيني وللزبائن سلة متكاملة من
منتجات األلبـان ومشتقاته املتنوعة ذات النوع املتميزة
وبجودة عالية وبأسعار منافسة والعمل على توفيرها يف
كافة املناطق.

أهداف الشركة

» »(االفضل ال يكفينا) ليس فقط شعار بل أيضا
الهدف الذي تسعى الشركة لتحقيقة من خالل
إستراتيجيات التجديد والتطوير املستمر للمحافظة

» »توظيف أيدي عاملة فلسطينية لدعم اإلقتصاد
الفلسطيني وكجزء من مسؤوليتها إجتاه املجتمع
الفلسطيني.
» »إرضاء حاجات وأذواق املستهلكني من خالل تقدمي
االفضل من منتجات الشركة.
» »تأسيس عالقة وطيدة وطويلة االجل مع زبائن
الشركة.
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الشركات احلليفة

شركة مصانع الزيوت النباتية

تأسست شركة مصانع الزيوت النباتية يف عام 1953م
كشركة تعمل على تكرير زيت الزيتون وتعبئته ،وتطورت
الحقاً لتعمل على انتاج وتعبئة مختلف أنواع الزيوت
النباتية باالضافة الى انتاج السمن النباتي املهدرج من
زيت النخيل.

وتعمل الشركة من خالل خطني انتاج رئيسيني وهما
خط التكرير والذي تقوم من خالله بانتاج الزيت
والسمن ،وخط التعبئة حيث تقوم من خالله بتعبئة
جميع منتجاتها مبختلف أنواعها.

ومتتلك شركة فلسطني لالستثمار الصناعي ما نسبته  %32.77من رأس مال الشركة البالغ  4مليون دينار اردني كما
يف نهاية عام .2018
تطور القيمة الدفترية لإلستثمار في شركة مصانع الزيوت

2018

2017

2016

2015

2014

مليون دينار أردني

12.35

11.30

9.83

8.82

7.62

وقد عاد االستثمار يف شركة مصانع الزيوت النباتية بالنفع من خالل حتقيق عوائد جيدة طوال السنوات املاضية
ساهمت يف رفع قيمة حقوق مساهمي الشركة.
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العائد على اإلستثمار

2018

2017

2016

2015

2014

ملخص األداء املالي لشركة مصانع الزيوت النباتية للسنوات األربع األخيرة:
مليون دينار أردني
صايف االيرادات
مجمل الدخل
هامش مجمل الدخل
الدخل التشغيلي
هامش الدخل التشغيلي
صايف الدخل
هامش صايف الدخل
نصيب السهم من األرباح
				
مليون دينار أردني
األصول الثابتة
األصول املتداولة
مجموع األصول
مجموع حقوق امللكية
اإللتزامات طويلة األجل
اإللتزامات املتداولة
مجموع اإللتزامات
مجموع اإللتزامات وحقوق امللكية
العائد على األصول
العائد على حقوق املساهمني

2015
5.14
0.95
%18
0.11
%2
5.36
%104
1.34

2016
5.25
1.06
%20
0.25
%5
5.61
%107
1.40

2017
5.75
1.34
%23
0.47
%8
6.84
%119
1.71

2018
6.71
1.41
%21
0.43
%6
6.38
%95
1.60

2015
19.48
5.49
24.97
23.28
0.46
1.23
1.70
24.97
%21.5
%23.0

2016
22.09
5.89
27.98
26.35
0.42
1.21
1.62
27.98
%20.1
%21.3

2017
39.66
6.53
46.19
30.72
14.08
1.40
15.47
46.19
%14.8
%22.3

2018
41.91
7.74
49.65
33.93
12.34
3.38
15.73
49.65
%12.9
%18.8

مليون دينار أردني

%13.8

%15.3

%21.0

%22.6

%23.6
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الشركات احلليفة

شركة مطاحن القمح الذهبي

تأسست شركة مطاحن القمح الذهبي يف عام 1995م
كشركة مساهمة عامة متخصصة يف انتاج الطحني.
ومتلك شركة مطاحن القمح الذهبي آالت ومعدات
سويسرية متطورة تصل طاقتها االنتاجية الى  450طن
يوميا تعمل من خاللها على تزويد السوق الفلسطيني
بجزء كبير من حاجته من منتجات الطحني املختلفة

التي تلبي احتياجات املستهلك الفلسطيني.
يبلغ عدد اسهم شركة مطاحن القمح الذهبي  15مليون
سهم بقيمة اسمية دينار اردني للسهم الواحد ،متتلك
شركة فلسطني لالستثمار الصناعي ما نسبته %19.41
منها والتي تعتبر حصة مؤثرة من خالل عضويتها
مبقعدين يف مجلس ادارة الشركة.

تطور القيمة الدفترية لإلستثمار في شركة مطاحن القمح الذهبي

2018

2017

2016

2015

2014

العائد على اإلستثمار

%-7.6
%0.4

%9.0

%0.2

2018

2017

2016

%1.0

2015

2014

مليون دينار أردني

2.60

2.57

2.17

2.18

2.40
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ملخص األداء املالي لشركة مطاحن القمح الذهبي للسنوات األربع األخيرة:
مليون دينار أردني

2015

2016

2017

2018

صايف االيرادات

6.25

11.21

10.75

8.91

مجمل الدخل

0.08

0.94

1.84

1.57

هامش مجمل الدخل

%1.4

%8.4

%17.1

%17.6

الدخل التشغيلي

)(0.75

0.00

0.91

0.77

هامش الدخل التشغيلي

-%12.0

%0.0

%8.5

%8.6

صايف الدخل

)(1.13

0.03

1.48

0.07

هامش صايف الدخل

-%18.1

%0.2

%13.8

%0.8

نصيب السهم من األرباح

)(0.08

0.00

0.10

0.00

				
مليون دينار أردني

2015

2016

2017

2018

األصول الثابتة

9.97

9.74

9.37

9.02

األصول املتداولة

10.07

10.78

12.84

11.71

مجموع األصول

20.04

20.52

22.21

20.73

مجموع حقوق امللكية

14.62

14.59

16.04

16.00

اإللتزامات طويلة األجل

0.29

0.36

0.42

0.45

اإللتزامات املتداولة

5.14

5.57

5.75

4.28

مجموع اإللتزامات

5.42

5.93

6.17

4.74

مجموع اإللتزامات وحقوق امللكية

20.04

20.52

22.21

20.73

العائد على األصول

-%5.6

%0.1

%6.7

%0.4

العائد على حقوق املساهمني

-%7.7

%0.2

%9.2

%0.5
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سياسة اإلستثمار

إنطالقاً من رؤية الشركة واألهداف التي وضعتها لنفسها،
فقد قامت بصياغة سياستها اإلستثمارية التي تضع لها
محددات اإلستثمار الرئيسية والتي تسترشد بها الشركة
يف أي فرصة استثمارية تتاح لها ،وتقوم مرتكزات هذه
السياسة على ما يلي:
» »تتركز إستثمارات الشركة يف فلسطني ،وال يكون
اإلستثمار خارجيا إال إستثنا ًء.
» »الدخول يف إستثمارات جديدة يكون بعد إجراء
دراسات اجلدوى املهنية الالزمة ،ويتم الدخول يف
اإلستثمار يف حال كانت العوائد اإلستثمارية أعلى
من املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال املستخدم.
» »تعطي الشركة أولوية يف إستثماراتها للمشاريع التي
تدر تدفقاً نقدياً منتظما والتي تساعد الشركة على
الوفاء بالتزاماتها جتاه الدائنني واملساهمني.
» »تكرس الشركة جل إستثماراتها يف املشاريع اإلنتاجية
(الصناعية والزراعية) بحصص متكنها من تطوير
املهارات اإلدارية والفنية يف الشركة ،وبنسبة ال تقل
عن احلد األدنى الذي ميكنها من التأثير يف عملية
إتخاذ القرار.
» »تنتقي الشركة الفرص اإلستثمارية التي تتكامل أو
تتقاطع مع إستثمارات الشركة القائمة ،بحيث يشكل
ذلك رافعة إلجناح املشاريع اجلديدة ،أو تعزيز جناح
املشاريع القائمة.
» »تعطي الشركة أولوية لإلستثمار يف مشاريع قائمة
ومتعثرة ،مع وجود فرصة لتحسني جذري يف أدائها
اذا ما مت تعزيز امكانياتها املالية والفنية ،وذلك وفق
محددات مالية ومهنية وضعتها الشركة لنفسها.

إدارة املخاطر

تتعرض شركة فلسطني لإلستثمار الصناعي وشركاتها
التابعة ملخاطر ناجتة عن ممارستها النشطتها التشغيلية،
وتبذل الشركة جهوداً متواصلة للتغلب على هذه املخاطر
وذلك بالوسائل املتاحة.
تقوم الشركة قدر االمكان بقياس أثر املخاطر التي
تتعرض لها من خالل حتويلها الى معطيات رقمية كما
تعمل على دراسة احتمالية حدوث كل من هذه املخاطر
لتصل يف النهاية الى اختيار الوسيلة املالئمة للتحكم بها
وتقليل أثرها الى احلد االدنى املمكن.
وتعتبر إدارة املخاطر من العمليات التي توليها الشركة
اهتمامها نظراً ملا لها من أثر يف حماية حقوق مساهمي
الشركة ودائنيها وجميع االطراف ذات العالقة بالشركة.
وتقسم املخاطر التي تتعرض لها الشركة الى مخاطر
تشغيلية وأخرى مالية ،وفيما يلي شرح مختصر لهذه
املخاطر:

املخاطر التشغيلية

وهي املخاطر املرتبطة باالنظمة الداخلية للشركة وااللتزام
بها ،أو تلك املتعلقة بالقوانني والتشريعات احلكومية.
وفيما يلي بيان لهذه املخاطر وكيفية التغلب عليها:
مخاطر االلتزام باالنظمة الداخلية للشركة
وهي املخاطر التي قد تنتج عن موظفي الشركة واملرتبطة
بدرجة إلتزامهم بأنظمتها الداخلية.
وتتغلب الشركة على هذه املخاطر من خالل فاعلية دور
جلنة التدقيق الداخلي املنبثقة عن مجلس االدارة والتي
تقوم بعرض تقاريرها بشكل دوري للمجلس ،والذي يقوم
بدوره بعرضها على اإلدارة التنفيذية ملتابعتها.
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مخاطر القوانني والتشريعات
إن تغير القوانني والتشريعات التي تنظم عمل الشركات يف
فلسطني أو تلك املرتبطة بالضرائب من شأنه أن يعرض
الشركة ملخاطر من خالل التأثير السلبي على نتائجها
املالية وبالتالي عوائد مشاريعها اإلستثمارية.
وتتفاعل الشركة بشكل ايجابي مع أي قوانني أو تشريعات
جديدة يتم فرضها وتلتزم بها بشكل تام ،إال أنها تسعى
دائما لشرح وجهة نظرها للمشرع واملشاركة يف جميع
الندوات وحلقات البحث ،كما أنها تضع املشرع يف صورة
تبعات اي تشريع جديد على الشركة بشفافية تامة سيما
أن قطاع الصناعة يف فلسطني من القطاعات احلساسة
التي حتتاج الى مزيد من الدعم.

املخاطر املالية

تشمل املخاطر املالية التي ميكن أن تتعرض لها الشركة
كل من مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر أسعار
الفائدة ومخاطر سعر الصرف.
مخاطر السيولة
تعمل الشركة على احلد من مخاطر السيولة التي تتعرض
لها من خالل االحتفاظ مبعدالت نقد تالئم التزاماتها
قصيرة االجل ،ومن أجل ذلك فان الشركة تعمل على
دراسة تدفقاتها النقدية املتوقعة بشكل دوري على املدى
القصير لتجنب عجزها عن الوفاء بالتزاماتها جتاه دائنيها
ومورديها.
وحتتفظ الشركة بعالقات جيدة مع البنوك متكنها من
احلصول على تسهيالت ائتمانية يف الوقت الذي حتتاج
اليه دون عوائق.

مخاطر اإلئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان يف احتمالية تعثر الزبائن وبالتالي
عدم الوفاء بالتزاماتهم جتاه الشركة ،وللحد من هذه
املخاطر فان الشركة متتلك سياسة بيع وحتصيل واضحة
تضع أسس منح االئتمان للزبائن وذلك حسب مراكز
االنتاج املختلفة يف الشركات ،وتقوم الشركة مبتابعة هذه
السياسة بشكل دوري كما تقوم بدراسة السقوف املمنوحة
لزبائنها وتصنيفهم حسب املخاطر املتوقعة لكل زبون وفقاً
لتاريخ تعاملهم مع الشركة وسمعتهم يف السوق.
مخاطر أسعار الفائدة
قد تتعرض الشركة ملخاطر ارتفاع تكاليف االقتراض
والناجتة عن ارتفاع معدالت الفائدة يف السوق.
متتلك الشركة قدرة تفاوضية جيدة مع البنوك فيما
يخص اسعار الفائدة والتي تكتسبها من سمعتها اجليدة
وإلتزامها بالسداد وفق اجلداول الزمنية احملددة.
وحتاول الشركة قدر االمكان التقليل من آثار ارتفاع اسعار
الفائدة من خالل وضع سقوف السعار فوائد االقتراض.
مخاطر التغير يف أسعار الصرف
تذبذب اسعار صرف العمالت االجنبية يجعل الشركة
عرضة للتأثر بقيمة إلتزاماتها جتاه مورديها ودائنيها
بالعمالت االجنبية وبالتالي تأثر قائمة الدخل بالسلب أو
االيجاب.
وقد عملت الشركة خالل الفترة املاضية على احلد من
اثر هذه املخاطر من خالل الدخول يف عقود آجلة لتبديل
العملة وذلك وفق اجلداول الزمنية التي تكون الشركة
ملزمة فيها بالسداد لدائنيها ومورديها.
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األداء املالي والتشغيلي املوحد
تأثرت نتائج أعمال شركة فلسطني لالستثمار الصناعي
باملتغيرات السياسية واالقتصادية التي مر بها عام 2018
بحكم امتالك الشركة حملفظة استثمارية يف قطاعات
الصناعة املتنوعة يف فلسطني ،ففي حني حققت الشركة
منواً جيداً يف عوائدها من بعض القطاعات إال ان الشركة
عانت يف قطاعات أخرى وبخاصة قطاع الدواجن الذي
كان عرضة إلغراق السوق بفائض اإلنتاج من األراضي
احملتلة والذي قاد الى تدهور كبير يف األسعار أثر بشكل
سلبي على جميع املنتجني الفلسطينيني وعلى رأسهم

شركة دواجن فلسطني والتي تعتبر املنتِج األكبر يف سوق
الضفة الغربية.
ودأبت الشركة على دعم وتطوير استثماراتها املتنوعة
مبا يخدم سياستها االستثمارية ،فقد ضخت شركات
املجموعة مبالغ زادت عن  4.50مليون دينار اردني
لتطوير مشاريع جديدة ،او توسعة مشاريع قائمة،
والتي سينعكس اثرها على نتائج أعمال الشركة خالل
السنوات القليلة القادمة.

اإليرادات التشغيلية املوحدة

بلغت ايرادات الشركة التشغيلية املوحدة خالل عام  2018ما مجموعه  41.05مليون دينار اردني مقارنة بـ  46.49مليون
دينار كانت قد حتققت خالل عام .2017
وقد نتج هذا التراجع يف إيرادات الشركة املوحدة عن ظروف قطاع الدواجن باألساس والتي مر بها خالل العام والتي
تسببت يف هبوط حاد ومستمر يف أسعار منتجات هذا القطاع نتيجة اإلغراق غير القانوني السواق الضفة الغربية
بفائض اإلنتاج اإلسرائيلي.
وبالنظر الى االيرادات املوحدة خالل السنوات اخلمس املاضية جند أن الشركة قد حققت متوسط منو مركب سنوي
( )CAGRبنسبة .%7
اإليرادات التشغيلية املوحدة

2018

2017

2016

2015

2014

مليون دينار أردني

41.0

46.5

44.9

35.6

31.6
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مجمل الدخل

بلغ مجمل دخل الشركة املوحد من جميع أنشطتها التشغيلية ما مجموعه  5.78مليون دينار اردني ،مقابل  8.52مليون
دينار اردني يف العام السابق ،وقد نتج هذا التراجع عن قطاع الدواجن باألساس ،إال ان الشركة قد حققت منوا يف
قطاعات أخرى وعلى رأسها قطاع األلبان الذي حق نتائج جيدة خالل العام.

2014

وبلغ هامش مجمل دخل الشركة املوحد  %14.1خالل عام  2018مقارنة بـ  %18.3حققتها الشركة خالل عام .2017
%18.5

2015

5.9

8.4

%18.7

%14.1

5.8
مجمل الدخل

2018

8.5

%18.3

هامش مجمل الدخل

2017

%19.3

2016

6.9

مجمل الدخل
وهامش مجمل
الدخل

مليون دينار أردني

الدخل التشغيلي

حققت الشركة خالل عام  2018دخ ً
ال تشغيلياً موحداً بقيمة  5.00مليون دينار اردني مقارنة بـ  7.44مليون دينار كانت
الشركة قد حققتها خالل عام  ،2017وعلى الرغم من التراجع يف نتائج اعمال بعض القطاعات اال أن النمو املتحقق يف
قطاعات أخرى من جهة واالرباح املتحققة من محفظة الشركة املالية من جهة أخرى ساهمت يف احلد من اثر التراجع
على ربح الشركة التشغيلي املوحد.

2015

4.6

%14.7

5.3

2016

%14.8

2014

وبلغ هامش الدخل التشغيلي  %12.2خالل عام  2018مقابل  %16.0خالل العام املاضي .وحققت الشركة متوسط منو
مركب سنوي ( )CAGRخالل السنوات اخلمس املاضية نسبته .%2

%13.9

2017

6.3

%16.0

%12.2

هامش الدخل التشغيلي

2018

7.4
5.0
الدخل التشغيلي

مليون دينار أردني

الدخل
التشغيلي
وهامش الدخل
التشغيلي
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صايف الدخل ونصيب السهم من األرباح

حققت شركة فلسطني لإلستثمار الصناعي ارباحاً صافية موحدة خالل عام  2018بلغ مجموعها  3.50مليون دينار
أردني بعد ان كانت  5.50مليون دينار خالل عام .2017

وبلغت حصة مساهمي الشركة من صايف الدخل املوحد  3.38مليون دينار مقابل  4.74مليون دينار يف العام املاضي،
وبالتالي فقد بلغ نصيب السهم من األرباح خالل العام  0.18دينار مقارنة بـ  0.25دينار خالل عام .2017
وتنظر الشركة الى التراجع يف صايف الدخل خالل العام بأنه تراجع مؤقت وطبيعي بحكم طبيعة املخاطر التشغيلية التي
تتسم بها بعض قطاعات الصناعة ،وقد عملت الشركة جاهدة على االستفادة من خبراتها السابقة التي بنتها يف احلد
من اثر هذه املخاطر وقد متكنت فعال من ذلك.
صافي الدخل ونصيب السهم من األرباح
3.5

4.8

5.5
0.25

0.18

0.21

0.18

0.15

2018

2015

مليون دينار أردني

2017

نصيب السهم من األرباح

4.1

2016

3.2

2014

صايف الدخل

املركز املالي للشركة

بلغت قيمة مجموع موجودات الشركة املوحدة يف نهاية عام  2018حوالي  74.10مليون دينار اردني مقابل  76.69مليون
دينار يف نهاية عام  ،2017وقد نتج هذا االنخفاض يف ارصدة األصول عن انخفاض قيمة موجودات الشركة الثابتة عند
ترجمتها الى الدينار األردني نتيجة ارتفاع سعر الدينار األردني مقابل الشيقل ،إال ان قيمة موجودات الشركة بعملة
الشيقل قد حققت ارتفاعا بنسبة  %10نتيجة الستثمارات الشركة اجلديدة خالل العام والتي زادت قيمتها عن 4.50
مليون دينار اردني.
وقد حققت الشركة متوسط منو سنوي مركب بنسبة  %10يف قيمة موجوداتها املوحدة بعملة الدينار األردني خالل
السنوات اخلمس املاضية.
وانخفضت باملقابل قيمة التزامات الشركة املوحدة بنسبة  %1لتصل الى  28.46مليون دينار أردني ،وعلى الرغم من
ارتفاع قيمة قروض الشركة طويلة االجل نتيجة القروض التي حصلت عليها خالل العام لتمويل جزء من استثماراتها
76.7

74.1

57.1
47.9

45.6

42.0

2018

2017

15.1

37.0

11.4

12.1

2015

2014

حقوق امللكية
اإللتزامات
األصول

2016

مليون دينار أردني

28.5

28.8

50.1
38.7

49.0

املركز
املالي
املوحد
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اجلديدة ،إال ان هذا االنخفاض يف مجموع التزامات الشركة جاء نتيجة انخفاض ارصدة التزامات الشركة املتداولة
مدفوع ًة بتراجع ارصدة املوردين الدائنة.
وبلغت قيمة حقوق امللكية يف نهاية عام  2018ما مجموعه  45.64مليون دينار مقارنة بـ  47.94مليون دينار يف نهاية عام
 ،2017أما حقوق ملكية حملة االسهم فقد بلغت  37.81مليون دينار مقابل  38.80مليون دينار يف نهاية العام املاضي،
لتبلغ القيمة الدفترية للسهم  2.02دينار مقارنة بـ  2.07دينار يف نهاية عام .2017

مؤشرات ربحية الشركة

على الرغم من الصعوبات التي مر بها االقتصاد الفلسطيني بشكل عام ،وقطاع الصناعة بشكل خاص ،إال ان شركة
فلسطني لإلستثمار الصناعي متكنت من حتقيق عوائد جيدة من استثماراتها خالل عام  ،2018فقد بلغ العائد على
أصول الشركة  %4.7مقابل  %7.2حتققت يف عام .2017
وبلغ العائد على حقوق املساهمني نسبة  %8.9مقارنة بـ  %12.2كانت الشركة قد حققتها خالل عام  ،2017حيث كان
هذا التراجع مقترنا بتراجع أرباح الشركة املوحدة خالل العام.
وأخيراً فإن العائد على رأس املال املستثمر ،والذي يقيس ما حتقق من عائد خالل الفترة على املبالغ املستثمرة يف أصول
الشركة الثابتة وصايف رأس مالها العامل ،قد بلغت نسبته خالل العام  %5.7بينما يف عام  2017بلغ %8.9
العائد على األصول ()ROA

العائد على حقوق املساهمني ()ROE
العائد على اإلستثمار ()ROIC

2014

2015

2016

2017

2018

%6.5

%8.2

%8.4

%7.2

%4.7

%9.6

%10.9

%11.9

%12.2

%8.9

%8.2

%10.3

%10.4

%8.9

%5.7

هيكل رأس املال

تعمل شركة فلسطني لإلستثمار الصناعي على متويل استثماراتها من خالل مزيج متويلي يضمن للشركة حداً معقوالً
لتكلفة رأس املال وبالتالي حتقيق عوائد ال تقل عن هذه التكلفة ومبا يحقق اجلدوى من دخول اي استثمار جديد ،وكذلك
يضمن لها القدرة على الوفاء بالتزاماتها جتاه دائنيها من خالل االحتفاظ بدرجة مدروسة من الرفع املالي تضمن قدرة
التدفقات النقدية املتوقعة للشركة على تغطية دفعات القروض وفوائدها وفق اجلدول الزمني احملدد.

وقد استطاعت الشركة خالل الفترة املاضية االحتفاظ مبعدالت مديونية معتدلة وجداول سداد تتالئم مع تدفقاتها
النقدية املتوقعة ،حيث بلغت نسبة الديون (شاملة التسهيالت اإلئتمانية) الى حقوق امللكية يف نهاية عام  2018ما نسبته
 %40.68مقابل  %35.31يف نهاية عام  ،2017حيث يعزى هذا االرتفاع الى متويل الشركة جلزء من من استثماراتها
اجلديدة من خالل االقتراض من البنوك ليبلغ مجموع مسحوبات القروض خالل العام  2.9مليون دينار اردني.
وبلغت نسبة الديون الى األصول  %25.06يف نهاية عام  2018بينما بلغت  %22.07يف نهاية العام املاضي.
الرفع املالي للشركة

%40.68
%35.31

%25.06

%22.07

%12.38
%8.00
%9.10

2017

2018
الديون إلى األصول

الديون إلى حقوق امللكية

2016

%6.19

2015

%45.0
%40.0
%35.0
%30.0
%25.0
%20.0
%15.0 %12.55
%10.0
%5.0
%9.46
%0.0

2014
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سيولة الشركة وتدفقاتها النقدية

حتتفظ شركة فلسطني لالستثمار الصناعي وشركاتها التابعة مبعدالت سيولة جتعلها متتلك هامش أمان ميكنها من
الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل جتاه دائنيها يف مواعيدها ،ومن أجل ذلك ،تتبنى الشركة سياسة متحفظة يف ادارة
رأس مالها العامل بحيث وضعت سياسات حتصيل تتناسب وطبيعة الصناعة والزبائن يف كل قطاع ،كما تلتزم الشركة
بأداء دفعات مورديها ودائنيها بجداول زمنية موضوعة وفقاً لتدفقاتها النقدية املتوقعة والتي يتم مراجعتها بشكل دوري.
ويف نهاية عام  2018بلغت نسبة السيولة  1.88مرة مقابل  1.64مرة يف نهاية عام  ،2017بينما بلغت نسبة السيولة
السريعة  1.46مرة بعد أن كانت  1.25مرة يف نهاية عام .2017
1.88
1.66

1.64

1.48

1.46

1.40

1.29

1.25

1.05

سيولة
الشركة

0.91

مرة

نسبة السيولة السريعة
نسبة السيولة

2018

2016

2017

2015

2014

كما بلغت التدفقات النقدية من أنشطة الشركة التشغيلية املوحدة خالل عام  2018ما مجموعه  2.50مليون دينار أردني
بعد ان بلغت خالل عام  2017ما مجموعه  3.66مليون دينار ،حيث تراجع النقد املتدفق من أنشطة التشغيل نتيجة
تراجع أرباح الشركة لألسباب املوضحة سابقاً.
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

2018

2017

2016

2015

2014

مليون دينار أردني

2.50

3.66

3.24

5.66

3.52

وبلغ صايف النقد املستخدم يف أنشطة اإلستثمار ( )2.81مليون دينار أردني والذي ميثل النقد املستخدم يف تطوير
مشاريع جديدة تدعم عمليات االنتاج يف الشركات التابعة خالل العام من جهة ،والنقد املتولد من العوائد النقدية على
استثمارات الشركة من جهة أخرى.
وبلغ صايف النقد املستخدم يف أنشطة التمويل ( )1.57مليون دينار أردني ميثل صايف املبالغ املسددة واملتولدة من
االقتراض ،وتلك املستخدمة يف توزيع ارباح االسهم على مساهمي شركات املجموعة.
ونتيجة لهذه التغيرات فقد بلغ صايف التغير يف أرصدة النقد خالل العام ( )1.87مليون دينار أردني ،ليبلغ رصيد النقد
املوحد يف نهاية العام  1.35مليون دينار أردني.
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النفقات الرأسمالية

تقوم استراتيجية الشركات التابعة لشركة فلسطني لالستثمار الصناعي على التوسع يف انشاء خطوط انتاج جديدة
أو تطوير خطوط االنتاج احلالية وزيادة طاقتها االنتاجية وذلك وفقا حلاجة السوق ومبا يدعم رفع العوائد املتحققة
للشركة.
وقامت الشركة خالل العام بانفاق مبالغ وصلت الى  4.6مليون دينار اردني النشاء مشاريع جديدة او تطوير مشاريعها
القائمة ومبا شكلت ما نسبته  %68من دخل الشركة املوحد قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات
 ،EBITDAحيث انفقتها على مشاريع انشاء مزرعة أبقار لشركة دواجن فلسطني ،وشراء وتطوير خط النتاج الواح
الكرتون املعرج يف الشركة الوطنية لصناعة الكرتون ،وإجناز مراحل من مصنع األلبان اخلاص بشركة البينار.
وبحسب موازنة عام  2019املقرة من قبل مجالس ادارات شركات املجموعة فإن الشركة ستستكمل اعمال انشاء مصنع
شركة البينار اجلديد ،كما ستستكمل اجزا ًء من مصنع االعالف اجلديد يف منطقة جنوب الضفة الغربية ،باإلضافة الى
مشاريع توسعة وتطوير عديدة أخرى يف شركاتها التابعة.

4.6

2018

CAPEX/EBITDA

4.0

النفقات
الرأسمالية

2017

%68

2016

4.5

%58

%43

1.1

2015

%16

2014

%23

1.5

مليون دينار أردني

النفقات الرأسمالية

إستثمارات الشركة

شركة فلسطني لإلستثمار الصناعي هي الذراع االستثماري لشركة فلسطني للتنمية واالستثمار (باديكو) يف قطاع
الصناعة .وتقوم الشركة باالستثمار يف مشاريع صناعية انتاجية يف فلسطني من خالل تأسيس شركات أو االستحواذ
على حصص مؤثرة يف شركات تعمل يف قطاع الصناعة يف فلسطني.
تقوم فلسفة الشركة االستثمارية على انتقاء الفرص التي تنسجم مع استراتيجية الشركة والتي تتوقع منها عوائد مجزية
تعمل على تعظيم حقوق املساهمني ،وتراعي الشركة يف ذلك تنويع استثماراتها لتقليل املخاطر التي تتعرض لها ،وال
تغفل الشركة جانب املسؤولية االجتماعية عند اتخاذ قرار الدخول يف أي استثمار.
ومتتلك الشركة استثمارات يف حصص متفاوتة يف شركات تابعة وأخرى حليفة ،واجلدول التالي يبني مقارنة القيمة
الدفترية لهذه االستثمارات خالل االعوام املاضية:
مليون دينار اردني

2014

2015

2016

2017

2018

استثمارات يف شركات تابعة

20.18

20.98

26.08

28.49

26.81

استثمارات يف شركات حليفة

10.01

11.00

12.00

13.88

14.95

-

-

-

10.09

11.10

30.19

31.98

38.07

52.46

52.87

احملفظة االستثمارية
املجموع
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بلغت القيمة الدفترية الستثمارات الشركة  52.87مليون دينار اردني توزعت بني قطاعات الصناعات املختلفة باالضافة
الى محفظتها االستثمارية لتشكل جميعها مزيجا استثمارياً متزناً عكفت الشركة على بنائه على مدار السنوات املاضية.
ومنت قيمة استثمارات الشركة مبعدل متوسط منو سنوي مركب ( )CAGRبنسبة  %15خالل السنوات اخلمس املاضية.
وفيما يلي أهم احلقائق بشأن إستثمارات الشركة خالل عام :2018
» »قامت شركة دواجن فلسطني بتوزيع  %15من رأس املال على املساهمني كأرباح عن عام  2017مت صرفها خالل
عام .2018
» »حصلت شركة فلسطني لإلستثمار الصناعي خالل عام  2018على توزيعات أرباح من الشركات احلليفة مببلغ
0.79مليون دينار أردني ومبا يشكل عائداً بنسبة  %10من رأس املال املستثمر يف هذه الشركات.
» »حصلت الشركة على عوائد توزيعات نقدية من محفظتها االستثمارية خالل عام  2018مبا مجموعه  0.73مليون
دينار اردني ،ومبا يشكل عائدا بنسبة  %7من تكلفة االستثمار يف احملفظة.
» »دخلت الشركة خالل عام  2018باستثمار جديد لتطوير مصنع أعالف يف منطقة جنوب الضفة الغربية مع
شريك محلي ،حيث أسسا معاً شركة جديدة حتت إسم (شركة الرابية لالعالف واحلبوب) والتي يتوقع أن تبدأ
أعمالها التشغيلية مطلع عام .2021

حقوق مساهمي الشركة

تسعى شركة فلسطني لإلستثمار الصناعي الى حتقيق اعلى منفعة ممكنة ملساهميها وتعظيم حقوقهم ،ودأبت الشركة
خالل السنوات السابقة على أن تبقى على اتصال مباشر مع مساهميها وأن تضعهم يف صورة ما متر به من أحداث،
وذلك سواء من خالل اللقاء السنوي يف إجتماع الهيئة العامة العادي ،أو من خالل التقرير السنوي والنشرات ووسائل
اإلعالم املختلفة.
كما تقوم الشركة بارسال نسخة من بياناتها املالية السنوية املدققة لكافة املساهمني ،تطلعهم على أداء العام ،وتشمل
البيانات كافة اإليضاحات التي قد يحتاجها املساهم يف فهم البيانات املالية.
بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس يف عام 1995م ما قيمته  15.00مليون دينار أردني موزعة على  15.00مليون
سهم بقيمة إسمية دينار واحد للسهم ليتم رفعه بعد ذلك الى  18.75مليون دينار أردني ليتناسب مع أهداف الشركة
وتطلعاتها اإلستثمارية.
يف نهاية عام  2018بلغت حقوق مساهمي الشركة ما مجموعه  37.81مليون دينار اردني مقارنة بـ  38.79مليون دينار يف
نهاية عام  2017علماً بأن الشركة قامت بتوزيع  1.875مليون دينار اردني كأرباح للمساهمني عن عام  2017مت صرفها
يف عام  2018وبواقع  %10من القيمة االسمية للسهم.
حقوق مساهمي الشركة
37.8

38.8

30.8

مليون دينار أردني

2.02

33.8

29.2

2.07
1.80

2018
القيمة الدفترية للسهم

2017
حقوق مساهمي الشركة

1.64

2016

1.56

2015

2014
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اإلختالف بني البيانات املالية اخلتامية املدققة والبيانات املالية األولية لعام 2018
البيانات األولية البيانات املدققة النهائية

البند (دينار أردني)

الفرق

املركز املالي املوحد
اإلحتياطي اإلجباري

4,146,058

4,139,690

)(6,368

أرباح مدورة

13,381,610

13,324,303

)(57,307

قائمة الدخل املوحد
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات احلليفة

2,157,027

2,107,273

)(49,754

ربح السنة

3,547,770

3,498,016

)(49,754

العائد حلملة اسهم الشركة األم من صايف الدخل

3,432,037

3,382,283

)(49,754

كما مت إعادة تصنيف بعض البنود يف قائمة دخل الشركة املوحدة دون أن يتأثر ربح السنة.
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الحوكمة والمسؤولية االجتماعية
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مقدمة
تنفيذاً لرؤية مجلس اإلدارة فإن شركة فلسطني
لإلستثمار الصناعي تسعى بإستمرار الى تطبيق
مدونة قواعد احلوكمة الفلسطينية التي تهدف الى
التعامل العادل لكافة األطراف من مساهمني وعاملني
او أي من ذوي العالقة ،كما تهدف الى تطوير عملية
اإلدارة االستراتيجية ألصول الشركة ،ورفع مستوى
التشغيلي للشركة ،والربح ّية ،ووضع قوانني
األداء
ّ
وآليات لتنظيم العمل ،ومراقبة وضبط األداء ،وإدارة
وحتديد املخاطر يف سبيل الوصول إلى األهداف
املنشودة ،وبهدف تعزيز فاعليته الرقابية على اعمال
الشركة والشركات التابعة لها وسير العمل فيها ،قام
املجلس بإنتخاب وتشكيل اللجان (جلنة احلوكمة ،جلنة
التدقيق الداخلي ،اللجنة التنفيذية لإلستثمار) من
اعضائه والتي وضعت نصب اعينها ايضاً حتقيق هذه
االهداف واملهام.
ضمن سعي شركة فلسطني لإلستثمار الصناعي اإللتزام
باملعايير املطلوبة من الشركات املساهمة العامة ،ومبا
يتالءم مع األنظمة اخلاصة بحوكمة الشركات ،ميكن
تلخيص مهام ومسؤولية جلنة احلوكمة مبا يلي:
» »سعي الشركة إلى اعتماد أعلى مستويات الشفافية

والنزاهة ،وذلك بالتزامها باتباع أدق اإلجراءات
اإلدارية لضمان إمتام عمليات اإلفصاح يف الوقت
املناسب وبالطريقة املناسبة.
» »التأكد من اإللتزام بتعليمات هيئة سوق رأس
املال الفلسطينية وسوق فلسطني لالوراق املاليه
واخلاصة بضمان بيئة تداول عادلة واطالع
املساهمني على االمور اجلوهريه اوالً بأول.
» »ضمان طرح كافة املواضيع واجراء التصويت
بحرية مطلقة سوا ًء يف اجتماعات مجلس اإلدارة
او الهيئات العامة العادية أوغير العادية والتي
تنعقد بحضور مراقب الشركات وممثل عن هيئة
سوق رأس املال.
» »تنظيـــم العالقـــات بـــن مجلـــس اإلدارة ،واإلدارة
التنفيذيـــة ،واملســـاهمني ،وأصحـــاب املصالـــح
االخريـــن.
» »اإلهتمام باملسؤولية االجتماعية والبيئية.
» »وجود مدونة قواعد السلوك األخالقي ونظام
تضارب املصالح للشركة وشركاتها التابعة.
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املسؤولية االجتماعية

تعمل شركة فلسطني لإلستثمار الصناعي بتقدمي الدعم
جتاه املجتمع احمللي استجاب ًة لقناعتها وإميانها بالدور
اإلنساني والتنموي الذي تؤمن بوجوب قيامها به وانسجاماً
مع استراتيجيتها الداعمة والراعية للبرامج الوطنية،
بحيث ال تقتصر فقط على التبرع وتخصيص نسبة
مقطوعة من صايف ارباحها السنوية خلدمة قطاعات
معينة من املجتمع ،حيث تقوم الشركة بتكثيف جهودها
عبر املساهمة يف تنفيذ العديد من النشاطات املجتمعية
وذلك عن طريق بناء شراكات مع املؤسسات الوطنية بشكل
عام واملؤسسات التعليمية واجلامعات الفلسطينيه بشكل
خاص ،هذا باإلضافة إلى البرامج األخرى التي تقوم بها
شركاتها التابعة واحلليفة يف مجال املسؤولية االجتماعية
واملبينة بشكل مفصل يف تقاريرها السنوية .وفيما يلي
مجموعة من النشاطات املجتمعية التي متت خالل العام
والتي من أهمها:

» »توفير التدريب العملي لطلبة اجلامعات الفلسطينية
يف الشركات التابعة واحلليفة.
» »فتح أبواب الشركات التابعة واحلليفة لتنفيذ عدد من
املشاريع األكادميية من مختلف اجلامعات واملساهمة
يف جناح تنفيذ هذه املشاريع.
» »السير قدما يف تنفيذ مذكرات تفاهم مع مجموعة
من الكليات واجلامعات الفلسطينية والتي تهدف
الى دعم البحث العلمي يف القطاعات ذات العالقة
بطبيعة عمل الشركة والشركات التابعة واحلليفة.
» »املشاركة الفاعلة يف ورش العمل التنموية التي يتم
تنفيذها من قبل املؤسسات غير الربحية.
» »تقدمي الدعم املادي للجمعيات اخليرية الرسمية.

شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي

مجلس اإلدارة
تنوع استثمارات الشركة وخططها اإلستثمارية هو
احملدد حلجم وتركيبة مجلس ادارة الشركة بحيث
يكون متنوعاً يف تخصصات اعضائه من جهة،
وممث ً
ال ألوسع شريحة من مساهمي الشركة من
جهة أخرى.
تراعي الشركة ضمن تركيبة مجلس إدارتها وجود
اعضاء مستقلني وفقاً ملدونة احلوكمة الفلسطينية
والتي تعرف العضو املستقل بأنه العضو الذي ال
تربطه بالشركة أي عالقة أخرى غير عضويته
يف مجلس اإلدارة ،األمر الذي يجعل حكمه على
األمور ال يتأثر بأي اعتبارات أو أمور خارجية.

ومن اهم واجبات رئيس واعضاء مجلس اإلدارة
جتاه مساهمي الشركة:

» »التزام رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بتحمل
املسؤولية جتاه املساهمني عن تقصيرهم
املتعمد أو إهمالهم الشديد.
» »وضع مجلس اإلدارة نظاماً مكتوباً لتجنب
تضارب املصالح.
» »استخدام التصويت التراكمي عند االقتراع
الختيار مرشحي املجلس ،وذلك عن طريق
إعطاء كل مساهم عدداً من األصوات يساوي
مجموع أسهمه التي تتمتع بحق التصويت
مضروباً بعدد أعضاء مجلس اإلدارة.

» »ضمان مجلس اإلدارة أن كل املساهمني ،مبا
يف ذلك صغارهم واملساهمون املقيمون خارج
فلسطني ،يتمتعون بكافة احلقوق املخولة
لهم مبوجب القوانني واألنظمة والتعليمات
املرعية ،ووفقاً لهذه املدونة والنظام الداخلي
للشركة.
» »تهيئة رئيس واعضاء مجلس اإلدارة بيئة
مواتية للمناقشة وطرح األسئلة واإلجابات
خالل اجتماعات الهيئة العامة.
» »اخطار املساهمني بكافة الصفقات واملخاطر
والقضايا الرئيسية التي قد تؤثر على الشركة.
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نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة:

السيد/نضال منير رضا سختيان
رئيس مجلس اإلدارة

السيد/أمجد يوسف محمود
حسون

السيد/جمال صدقي صادق
حوراني

عضو مجلس إدارة
رجل أعمال من أبرز الرواد يف قطاعي اإلستثمار نائب رئيس مجلس اإلدارة
والصناعة وخاصة صناعة األدوية ومستحضرات يشغل السيد أمجد منذ العام  2011منصب رئيس رئيس اللجنة التنفيذية

العناية الشخصية يف فلسطني واألردن ،ميتلك
استثمارات متنوعة يف العديد من الدول العربية.
وهو عضو مؤسس يف شركة اإلتصاالت الفلسطينية
وشركة فلسطني للتنمية واإلستثمار (باديكو)
وبورصة فلسطني.
يقود العديد من مجالس اإلدارة مثل:
نائب رئيس مجلس إدارة باديكو القابضة.
رئيس مجلس إدارة شركة بيت جاال لصناعة األدوية
م.ع.م.
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات منير سختيان.
رئيس مجلس إدارة شركة سختيان إخوان.
رئيس مجلس إدارة شركة نواة اجلزائر لإلستثمار.
باإلضافة الى العديد من الشركات األخرى.

اإلدارة املالية يف باديكو القابضة ،ميتلك السيد
حسون خبرة تزيد عن  26عاماً من العمل يف مجال
احملاسبة واملالية واإلستثمار ومتويل الشركات،
وميثل مجموعة باديكو القابضة حالياً يف العديد
من مجالس إدارة الشركات التابعة واحلليفة كشركة
فلسطني لالستثمار العقاري والعديد من شركاتها
التابعة ،وشركة دواجن فلسطني ،وشركة مطاحن
القمح الذهبي.
يحمل السيد حسون شهادة املاجستير يف متويل
الشركات ( )Corporate Financeمن جامعة
ليفربول البريطانية مبرتبة الشرف ،وشهادة
البكالوريوس يف احملاسبة من جامعة بيرزيت،
باإلضافة إلى حصوله على العديد من الشهادات
املعتمدة يف مجال احلوكمة واإلدارة والريادة
ومجاالت أخرى.

مصريف معروف حيث يشغل منصب مدير منطقة
فلسطني يف البنك العربي وعضو مجلس ادارة يف
شركة فلسطني للتنمية واإلستثمار (باديكو) وشركة
فلسطني لتوليد الطاقة ( )ppgcويرأس مجلس ادارة
شركة العربي جروب لالستثمار ولديه خبرة مصرفية
تزيد عن  20عاما شملت ادارة قطاعات األعمال
املصرفية وإدارة الفروع و تكنلوجيا املعلومات.

د.أحمد عبد الحفيظ داود رمحي
عضو مجلس إدارة
رئيس لجنة التدقيق
أستاذ مشارك يف قسم الهندسة الصناعية
بجامعة النجاح الوطنية ،عمل فيها عميداً لكلية
د .مازن «راسخ علي» ابراهيم حسني
الهندسة وعميدا لكلية الدراسات العليا ،كما
شغل منصب نائب الرئيس للشؤون األكادميية يف
عضو مجلس إدارة
جامعة فلسطني التقنية بطولكرم .وأدار العديد
رئيس لجنة الحوكمة
من مشاريع التخطيط التنموي اإلستراتيجي
عمل سابقا و لعده سنوات ،أستاذا مشاركا يف قسم الهندسة الكهربائية بجامعة النجاح الوطنية ،وعميدا على املستوى احمللي واإلقليمي ،ونفذ العديد من
لكلية الهندسة يف اجلامعة ،وحاليا يشغل منصب رئيس مجلس اداره كل من شركة تكنولوجيا البالستيك املهام اإلستشارية يف مجاالت التطوير اإلداري
وشركه ڤيجا الكترك باإلضافة الى منصب الرئيس التنفيذي لشركة مصانع التنك-نابلس ،وعضو مجلس ورسم السياسات ،عضو مجلس إدارة يف عدد من
إدارة يف عدد من الشركات املساهمة العامة.
اجلمعيات اخليرية والتعاونية.
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السيد/مهدي حياتي محمد
المصري
عضو مجلس إدارة

يشغل السيد مهدي املصري حالياً منصب قائم
بأعمال املدير العام لشركة وصحيفة األيام ،كما
شغل منصب نائب املدير العام للصحيفة منذ العام
 ،1996وشغل منصب رئيس مجلس إدارة االحتاد
العام للصناعات الفلسطينية ونائب رئيس مجلس
إدارة مؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية
(منذ حزيران  2009حتى تشرين ثاني .)2011
يحمل السيد املصري درجات علمية يف إدارة
الفنادق واحملاسبة والتوعية البيئية .وهو خبير يف
إدارة املشاريع ،وقد عمل يف مناصب رفيعة املستوى
يف شركات متعددة اجلنسيات يف الداخل واخلارج،
يشغل السيد املصري منصب رئيس مجلس إدارة
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون باإلضافة الى
عضوية مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للتوزيع
واخلدمات اللوجستية «واصل».

السيد/عبد المجيد محمد ملحم السيد/حمد جمال أسعد
المصري
عضو مجلس إدارة
يعمل السيد/عبد املجيد مديراً عاماً لشركة عضو مجلس إدارة

«جوال» منذ تشرين األول  ،2014ويحظى مبا
يزيد عن خمسة عشر عاماً من اخلبرة يف مجال
اإلتصاالت وتكنولوجليا املعلومات ،فقد عمل مديراً
عاماً لشركة اإلتصاالت الفلسطينية «بالتل» ملدة
أربعة أعوام.
ملحم حاصل على شهادة البكالوريس يف احملاسبة
واملالية من جامعة اخلليل ،ونال عدة شهادات يف
مجال اإلدارة ،العلوم املالية ،والتسويق من مؤسسات
عربية ودولية ،وهو عضو مجلس ادارة يف عدد من
الشركات احلليفة يف مجموعة اإلتصاالت.

مدير عام شركة سختيان إخوان ونائب رئيس
مجلس اإلدارة لشركة بيت جاال لصناعة األدوية
وعضو مجلس ادارة شركة دواجن فلسطني وشركة
فلسطني لصناعات اللدائن.

السيدة/عنود نضال سختيان
عضو مجلس إدارة
حتمل السيدة عنود سختيان درجة البكالوريس يف االتصاالت والفنون من جامعة كلورادو ،كما حتمل
الدبلوم العالي يف التخطيط اإلستراتيجي لإلعالن والترويج من .Miami Advertising school
عملت السيدة عنود سختيان ملا يزيد عن عشر سنوات يف شركات ريادة يف الواليات املتحدة واألردن يف
مجال تطوير املنتجات وتطوير األعمال وابحاث السوق واستراتيجيات اإلعالن والتسويق.
السيدة عنود سختيان عضو مجلس إدارة يف مجموعة شركات منير سختيان وشركة بيت جاال لصناعة
األدوية.
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اجتماعات مجلس اإلدارة

االجتماع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
اخلامس
السادس

عقد مجلس اإلدارة 6
خالل العام 2018

اجتماعات

وهي حسب ما هو موضح:

تاريخ االنعقاد
21/02/2018
28/05/2018
8/08/2018
17/10/2018
11/12/2018
11/12/2018

مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة*

اجلدول التالي ينب سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة جللسات املجلس خالل العام  2018حيث يتبني منه ان نسبة
احلضور بلغت .% 89
اإلسم

جلسة 1

جلسة 2

جلسة 3

جلسة 4

جلسة 5

جلسة 6

املجموع

السيد /نضال سختيان
السيد /أمجد حسون
السيد /جمال حوراني
السيد /عبداملجيد ملحم
السيد /حمد املصري
السيد /مازن راسخ
السيد /أحمد الرمحي
السيدة /عنود سختيان
السيد /مهدي املصري
املجموع

400

400

400

400

400

400

2,400

400

400

400

400

400

400

2,400

400

400

400

400

X

X

1,600

400

400

400

400

400

400

2,400

400

400

400

400

400

400

2,400

400

400

400

400

400

400

2,400

400

400

400

400

400

400

2,400

X

X

X

400

400

400

1,200

400

X

400

400

400

400

2,000

* يتم صرف بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة املبينة يف الكشف أعاله خالل عام 2019

19,200
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى بأسهم الشركة كما يف 31/12/2018
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

املجموع

اسم عضو مجلس اإلدارة

ممثال عن

شركة فلسطني للتنمية
السيد /نضال منير رضا
واإلستثمار
سختيان
السيد /عبد املجيد محمد شركة فلسطني للتنمية
واإلستثمار
ملحم
السيد /أحمد عبد احلفيظ شركة فلسطني للتنمية
واإلستثمار
داود رمحي
السيد /مهدي حياتي محمد شركة فلسطني للتنمية
واإلستثمار
املصري
السيد /أمجد يوسف محمود شركة فلسطني للتنمية
واإلستثمار(م.خ.م)
حسون
شركة النواة إلدارة
السيدة /عنود نضال منير
اإلستثمار
سختيان
شركة النواة إلدارة
السيد /حمد جمال أسعد
اإلستثمار
املصري
شركة سختيان إلدارة
السيد /مازن «راسخ علي»
اإلستثمار
حسني
البنك العربي
السيد /جمال صدقي حوراني

اجلنسية

عدد االسهم
التمثيل

عدد االسهم اململوكة له أو
القاربه من الدرجة األولى

فلسطيني

110,406

فلسطيني

10,453,593

فلسطيني

-

فلسطيني

-

فلسطيني
فلسطيني

-

62,500

3,334,003

فلسطيني

-

فلسطيني

1,620,000

-

فلسطيني

20,000

-

15,490,096

110,406

» »عدد األسهم اململوكة من املدراء التنفيذيني «األشخاص املطلعني» يف الشركة كما يف :31/12/2018
ال ميتلك أي من مدراء الشركة التنفيذيني أي اسهم يف الشركة كما يف .31/12/2018
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جلان مجلس اإلدارة
يف إطار تطبيق مبدأ احلوكمة يف الشركة فقد قام مجلس اإلدارة بتشكيل ثالثة جلان منبثقة عنه بحيث يكون لهذه
اللجان أثر إيجابي على سير العمل بالشركة وتنظيمه ،وعمل اإلجراءات الرقابية التي تنظم العمل وتبعد املخاطر عن
عمل الشركة ،كما أنها تراقب السياسات واألنظمة وإجراءات العمل وتقدم التوصيات التي تؤدي الى التطوير بحيث
تتماشى مع توجهات الشركة ،كما أن متابعة األمور املالية واإلطالع على اجلوانب اإلستثمارية التي تنوي الشركة القيام
بها تسهل على اإلدارة التنفيذية أخذ القرارات الصائبة والتي حتقق اكبر عائد على املساهمني ،يف ما يلي نبذه عن
هذه اللجان:
ً
أوال :جلنة احلوكمة
هدف اللجنة:

وضع اخلطط الكفيلة بالتطبيق األمني ملتطلبات مدونة احلوكمة ،واإلشراف على سالمة تطبيقها من قبل إدارة الشركة.

أعضاء اللجنة:
 الدكتور/مازن «راسخ علي» حسني  -مقرر اللجنة
 السيد/أمجد يوسف حسون
 الدكتور/أحمد عبد احلفيظ رمحي
إجتماعات جلنة احلوكمة:
تاريخ اإلجتماع

الدكتور مازن راسخ

السيد امجد حسون

الدكتور احمد الرمحي

12-02-2018

ü

X

ü

31-7-2018

ü

X

ü

أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل العام:
 تنفيذ بعض قرارات وتوصيات مجلس إدارة الشركة ومتابعة تنفيذها مع اإلدارة التنفيذية.
 تقييم اداء مجلس اإلدارة من خالل استخدام منوذج إستبيان ذاتي.
 متابعة اخلطة اإلستراتيجية للشركة والشركات التابعة لها.

ثاني ًا :جلنة التدقيق
هدف اللجنة:

التأكد من استقاللية ومهنية التدقيق اخلارجي وأن دائرة التدقيق الداخلي يف الشركة تقوم مبهامها بأعلى مستوى من
الكفاءة واحليادية.
أعضاء اللجنة:
 الدكتور /أحمد عبد احلفيظ رمحي  -مقرر اللجنة
 الدكتور /مازن «راسخ علي» حسني
إجتماعات جلنة التدقيق:
تاريخ اإلجتماع

الدكتور احمد الرمحي

الدكتور مازن راسخ

12-02-2018

ü

ü

31-7-2018

ü

ü
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أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل العام:
 متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة ومجالس ادارة الشركات التابعة.
 متابعة التقارير الشهرية املعدة من دائرة التدقيق الداخلي.
 اإلجتماع مع اإلدارات التنفيذية للشركات لتنفيذ توصيات التدقيق الداخلي.
 تنفيذ خطة التدقيق املعتمدة من جلنة التدقيق .

ثالث ًا :اللجنة التنفيذية لإلستثمار
هدف اللجنة:

إيجاد آلية ملتابعة التزام إدارة الشركة بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس اإلدارة واتخاذ القرارات أو رفع
التوصيات بخصوص الفرص املتاحة ومناقشة تقارير أداء اإلدارة التنفيذية وتقارير األداء بشكل دوري.
أعضاء اللجنة:
 السيد/جمال صدقي حوراني  -مقرر اللجنة
 السيد/أمجد يوسف حسون
 السيد/مهدي حياتي املصري
إجتماعات اللجنة التنفيذية لالستثمار:
عقدت اللجنة التنفيذية يف شهر ايار  2018ملناقشة الدراسة املقدمة بخصوص اإلستثمار يف شركة لتصنيع األعالف
يف منطقة اجلنوب بالتشارك مع شركة شراكات التابعة لصندوق اإلستثمار الفلسطيني.
أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل العام:
 املوافقة على الدراسة املقدمة لإلستثمار يف مشروع شركة تصنيع األعالف يف منطقة اجلنوب ،والتوصية ملجلس
اإلدارة باملوافقة النهائية على املشروع ،وتفويض الرئيس التنفيذي بتمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها.
 متابعة نتائج دراسات املشاريع اجلديدة املقترحة ،والتوصية للمجلس بهذا اخلصوص ،كما تتابع اللجنة حالياً سير
العمل يف دراسات مجموعة من املشاريع اجلديدة.
 التوصية للمجلس بشأن توزيعات األرباح عن العام .2018
 التوصية بشأن خطط التمويل للمشاريع اجلديدة لشركات املجموعة.
 االطالع على املوازنات التقديرية للشركة وشركاتها التابعة لعام  ،2019والتوصية للمجلس بالتعديالت املطلوبة.
 متابعة تنفيذ اخلطط االستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة لألعوام من  2018وحتى .2020

ومن اجلدير بالذكر بان اجتماعات اللجان الدورية توثق وتعرض نتائجها وتوصياتها على مجلس
اإلدارة وذلك بغرض متكينه من القيام مبهامه ،واتخاذ القرارات واإلجراءات التي يراها مناسبة.
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إدارة الشركة
الهيكل التنظيمي للشركة
اللجنة التنفيذية

مجلس اإلدارة

جلنة احلوكمة
الرئيس التنفيذي
مديرة مكتب الرئيس

إدارة تطوير األعمال

جلنة التدقيق
املدقق الداخلي

إدارة التسويق

اإلدارة الفنية

اإلدارة املالية

اإلدارة التنفيذية

السيد/عبد احلكيم فقهاء
الرئيس التنفيذي

تولى السيد/فقهاء منصبه رئيسا تنفيذيا
للشركة منذ العام  ،2006وتتضمن مهامه
اعداد اخلطط االستراتيجية لشركات
املجموعة بالتنسيق مع مجالس االدارة
واللجان املنبثقة عنها ،واالشراف على
تنفيذ هذه اخلطط.
يتولى السيد الفقهاء رئاسة مجلس
ادارة شركة دواجن فلسطني «ممثال عن
شركة فلسطني لالستثمار الصناعي»
وعضوية مجالس ادارة الشركات التابعة
للمجموعة.

السيد /فادي جمعة
املدير املالي للمجموعة

يعمل على تخطيط وتطبيق استراتيجيات
الشركة املالية وإعداد وحتليل البيانات
املالية ومؤشرات األداء الدورية للشركة،
ودراسة وحتليل الفرص اإلستثمارية
املتاحة للشركة ،وكذلك التعاون مع
الدوائر املالية يف الشركات التابعة
واحلليفة للتأكد من فعالية تطبيق
األنظمة واألسس املالية واحملاسبية.
يشغل السيد جمعة عضوية مجلس إدارة
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون وشركة
البينار للتجارة العامة ،وهو حاصل
على درجة املاجستير يف العلوم املالية
واإلقتصاد من جامعة روما يف ايطاليا،
ولديه خبرة واسعة يف االدارة املالية
وتقييم وإدارة اإلستثمارات حيث عمل
يف شركات كبرى يف فلسطني يف هذه
املجاالت.

السيد /رامي خليف
مدير دائرة التطوير االداري

يعمل على تطوير انظمة املوارد البشرية
والشؤون االدارية يف شركات املجموعة
ومبا يتوافق مع اخلطط االستراتيجية
للشركة جلذب الكفاءات البشرية
وتطويرها واحملافظة عليها.
الســـيد رامـــي حاصـــل علـــى شـــهادة
املاجســـتير يف ادارة االعمـــال ،وحاصـــل
علـــى عـــدة شـــهادات واعتمـــادات يف
مج ــال ادارة امل ــوارد البش ــرية والتدري ــب
م ــن مؤسس ــات عربي ــة ودولي ــة ،وميتل ــك
خبــرة تزيــد عــن  15ســنة يف مجــال ادارة
املـــوارد البشـــرية والشـــؤون االداريـــة يف
كب ــرى الش ــركات الفلس ــطينية ،باالضاف ــة
الــى خبرتــه يف مجــال التدريــب والتطويــر
يف قطاعـــات الصناعـــة واخلدمـــات
والتعليـــم اجلامعـــي.
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السيد /غسان أبو زهرة

السيدة  /ندى قفعيتي

املدقق الداخلي

مديرة مكتب الرئيس التنفيذي

يعمل على التدقيق الدوري ألهداف الشركة والشركات التابعة
كما يعمل على متابعة مدى اإللتزام مبدونة قواعد حوكمة
الشركات الفلسطينية والسياسات والقواعد والقرارت املعتمدة
من مجلس اإلدارة متهيداً لرفعها يف تقارير دورية الى جلنة
التدقيق الداخلي املنبثقة عن املجلس .السيد /أبو زهره
حاصل على درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال وعمل يف
مجال التدقيق الداخلي واخلارجي يف شركات تدقيق كبرى يف
فلسطني واإلمارات العربية املتحدة.

تعمل على إدارة شؤون مكتب الرئيس التنفيذي وتوفير خدمات
السكرتاريا املساعدة له للقيام بأعماله وواجباته ومسئولياته،
كما تعمل على متابعة شؤون املوظفني وشؤون مساهمي الشركة.
السيدة قفعيتي حاصلة على درجة الدبلوم يف إدارة األعمال
ولديها خبرة كبيرة يف هذا املجال وهي تعمل يف شركة فلسطني
لالستثمار الصناعي منذ تأسيسها.

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية

يبلغ مجموع رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية للشركة  120,353دينار أردني خالل العام .2018

موظفي املجموعة

يبلغ عدد الوظائف املباشرة يف املجموعة وشركاتها التابعة
واحلليفة:
وظيفة

523

كما هو موضح يف اجلدول:

القضايا واإلجراءات القانونية

الشركة
الشركة األم
شركة دواجن فلسطني
شركة البينار للتجارة العامة
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
شركة فلسطني لصناعات اللدائن
الشركات احلليفة
املجموع

ال توجد أية قضايا جوهرية مرفوعة على الشركة أو من قبل الشركة على اآلخرين.

عدد املوظفني
6
269
90
51
1
106
523
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مساهمي الشركة
أداء السهم:

بلغ سعر اغالق سهم شركة فلسطني لالستثمار الصناعي  2.47دينار اردني يف نهاية عام  2018مقابل  2.70يف نهاية
عام .2017

ويف املقابل فقد أغلق مؤشر القدس (مؤشر السوق املالي) عند  529.35نقطة منخفضاً عن مستوى إغالق عام 2017
والبالغ  574.58نقطة بنسبة .%8
تطور سعر سهم الشركة مقارنة بمؤشر القدس
3.0

650
600
550
500
450
400
350
300
250

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
31/12/2018

09/07/2018

20/03/2018

06/02/2018

08/11/2017

10/09/2017

23/07/2017

29/05/2017

23/03/2017

22/01/2017

16/10/2016

09/08/2016

29/06/2016

24/05/2016

06/04/2016

23/11/2015

02/09/2015

28/06/2015

12/03/2015

12/01/2015

01/09/2014

17/06/2014

31/03/2014

06/02/2014

16/01/2014

12/05/2013

14/11/2013

21/10/2013

22/09/2013

26/08/2013

28/07/2013

07/04/2013

06/09/2013

05/12/2013

04/08/2013

13/03/2013

20/02/2013

01/08/2013

مؤشر القدس

سعر السهم

دينار أردني
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وفيما يلي أهم مؤشرات أداء السهم خالل السنوات املاضية
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

عدد األسهم املكتتب بها

18,750,000

18,750,000

18,750,000

18,750,000

18,750,000

18,750,000

18,750,000

القيمة اإلسمية للسهم
(دينار أردني)

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

القيمة الدفترية للسهم
(دينار أردني)

1.39

1.64

1.56

1.64

1.80

2.07

2.02

القيمة السوقية للسهم
(دينار أردني)

1.19

2.06

1.92

2.00

2.20

2.70

2.47

22,312,500

38,625,000

36,000,000

37,500,000

41,250,000

50,625,000

46,312,500

0.86

1.26

1.23

1.22

1.22

1.31

1.22

القيمة السوقية حلقوق
املساهمني (دينار أردني)
القيمة السوقية الى القيمة
الدفترية
مؤشرات التداول
عدد األسهم املتداولة

1,548,005

3,027,933

467,791

324,887

630,941

5,277,330

114,543

عدد املساهمني

948

855

855

777

710

674

665

عدد جلسات التداول
خالل العام

139

178

74

57

80

85

46

عدد العقود

846

1,283

352

131

187

182

76

أعلى سعر إغالق

1.57

2.13

2.22

2.00

2.36

2.85

2.83

أدنى سعر إغالق

1.14

1.0

1.75

1.63

1.80

2.02

2.40

معدل دوران السهم

% 8.3

% 16.1

% 2.5

% 1.7

% 3.4

% 28.1

% 7.9

مؤشرات عوائد السهم
نصيب السهم من األرباح

0.04

0.19

0.15

0.18

0.21

0.25

0.18

القيمة السوقية الى العائد

29.8

10.9

12.6

11.1

10.5

10.8

13.7

)(PE Ratio

معدل عائد السه م

)ing yield

�(Earn

التوزيعات السنوية (دينار
أردني للسهم)
عائد التوزيعات

)(Dividend Yield

نسبة التوزيعات املدفوعة

)(Dividend Pay-out Ratio

% 3.4

% 9.2

% 7.9

% 9.0

% 9.5

% 9.3

%7.3

-

0.12

0.10

0.06

0.06

0.10

0.06

-

% 5.8

% 5.2

% 3.0

% 2.7

% 3.7

%2.4

-

% 63.3

% 65.8

% 33.3

% 28.6

% 40.0

%33.3

كبار املساهمني

الكشف أدناه يبني املساهمني الرئيسيني يف الشركة وعدد أسهمهم كما يف :31/12/2018
املساهم
 1شركة فلسطني للتنمية واإلستثمار احملدودة
 2شركة النواة إلدارة اإلستثمارات
 3شركة سختيان الدارة اإلستثمار

 4شركة اطوار للمشاريع اإلستثماريه

عدد األسهم

 %املساهمة من رأسمال

10,453,593

%55.75

3,334,003

%17.78

1,620,000

%8.64

1,600,000

%8.53
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توزيع املساهمني حسب الفئات:
فئة املساهمة

عدد املساهمني

نسبة مساهمتهم

عدد األسهم

82

% 0.02

4,030

229

% 0.35

66,341

115

% 0.45

83,772

182

% 2.03

379,793

21

% 0.78

145,460

27

% 2.97

557,552

2

% 0.74

138,500

7

% 92.66

17,374,552

665

%100

18,750,000

 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
املجموع

آليات إيصال املعلومات للمساهمني

تهتم الشركة بإيصال املعلومات والتقارير الصادرة عنها إلى مساهميها وذلك بوسائل متعددة منها:
» »يتم توجيه دعوة حلضور اجتماع الهيئة العامة السنوية لكافة املساهمني بواسطة البريد قبل أسبوعني على األقل
من تاريخ انعقاد االجتماع.
» »يتم نشر إعالن دعوة انعقاد الهيئة العامة يف الصحف احمللية وذلك قبل أسبوعني من انعقاد االجتماع.
» »يتم وضع التقرير السنوي لدى قسم املساهمني يف املركز الرئيسي للشركة.

سياسة توزيع األرباح على للمساهمني

يراعي مجلس إدارة الشركة يف توصيته للهيئة العامة بخصوص توزيعات األرباح السنوية على املساهمني عاملني
أساسني وهما:
» »التدفقات النقدية املتوقعة للشركة خالل العام.
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» »خطة الشركة اإلستثمارية ومصادر متويلها ،مع مراعاة ان ال يؤثر قرار التوزيع على متويل مشاريع الشركة
املستقبلية.
ويحرص مجلس اإلدارة على ان يحقق مساهم الشركة عائ ًدا مجز ًيا على استثماره يف سهم الشركة ،مع ضمان قدرة
الشركة على متويل خططها املستقبلية املجدية.

املسائل التي أحيلت للتصويت من قبل املساهمني

مت يف اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة املنعقد بتاريخ  25/4/2018مناقشة وإقرار البنود التالية بإجماع احلاضرين:
» »تالوة تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف .31/12/2017
» »تالوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية يف .31/12/2017
» »مناقشة البيانات املالية للشركة واملصادقة عليها للسنة املالية املنتهية يف .31/12/2017
» »اقرار توصية مجلس اإلدارة بخصوص توزيعات األرباح عن السنة املالية املنتهية يف  ،31/12/2017وذلك بنسبة %8

من رأسمال الشركة.

» »إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف .31/12/2017
» »انتخاب مدققي حسابات الشركة عن سنة .2018

موعد اجتماع الهيئة العامة العادية:
سيعقد اجتماع
الهيئ ــة العام ــة الع ــادي الس ــنوي للش ــركة

األربعاء

17

نيسان

2019
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تقرير مدقق الحسابات الخارجي
شركة فلسطني لإلستثمار الصناعي املساهمة العامة احملدودة

القوائم المالية
 31كانون األول 2018

إرنست ويونغ
صندوق بريد 1373
الطابق السابع
مبنى باديكو هاوس  -الماصيون
رام هللا – فلسطين

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

تقرير مدقق الحسابات المستقل

إلى مساهمي شركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة

الـ ـرأي

لقد دققنا القوائم المالية الموحدة لشركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة وشركاتها التابعة (المجموعة) والتي

تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  2018وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة

وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم

المالية الموحدة وملخص ألهم السياسات المحاسبية.

في رأينا ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد للمجموعة كما في
 31كانون األول  2018وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير
المالية الدولية.

أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ،إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن فقرة مسؤولية مدقق الحسابات

عن تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد السلوك للمحاسبين المهنيين

الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للسلوك المهني للمحاسبين ،كما التزمنا بمسؤولياتنا المهنية األخرى وفقًا لمتطلبات قواعد

السلوك المهني للمجلس .في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء الرأي.
فقرة توكيدية

كما هو مبين في إيضاح ( )26حول القوائم المالية الموحدة المرفقة ،لم تتوصل الشركة لتسويات نهائية مع دوائر الضريبة عن

نتائج أعمالها للفترة منذ عام  2004وحتى  ،2017هذا وتعتمد مخصصات الضرائب النهائية على نتائج المراجعات التي تجريها
السلطات الضريبية .إن هذا األمر ال يعدل رأينا الذي تم ابداؤه حول القوائم المالية الموحدة.

أمور التدقيق الهامة

إن أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي ،وفقاً الجتهادنا المهني ،كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم المالية الموحدة كما

في  31كانون األول  . 2018لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية الموحدة إلبداء رأينا حولها
ال حول هذه األمور.
ككل وال نبدي رأيًا منفص ً

لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا ،باإلضافة لكافة

األمور المتعلقة بذلك ،وعليه تضمن تدقيقنا القيام بإجراءات تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم

المالية الموحدة .إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك نتائج اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار إليها أدناه،

توفر أساسًا لرأينا حول تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة.

عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية
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إجراءات التدقيق

أمور التدقيق الهامة
تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (– )9تدني الذمم
المدينة

كما هو مبين في إيضاح رقم ( ،)3قامت المجموعة بتطبيق تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها الحصول على فهم

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9في تاريخ تطبيقه اإللزامي تفصيلي لمصادر المدخالت واالفتراضات الرئيسية المستخدمة

في  1كانون الثاني .2018

في عملية احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة.

بلغ إجمالي الذمم المدينة كما في  31كانون األول  2018كما قمنا بتقييم مدى الموضوعية والثبات في استخدام
مبلغ  13.336.438دينار أردني وذلك قبل مخصص المعطيات واالفتراضات المستخدمة من قبل إدارة المجموعة

الخسائر االئتمانية المتوقعة والبالغ  4.279.107دينار أردني ،الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  1كانون الثاني

والذي يمثل ما نسبته  %32من إجمالي الذمم المدينة.

 2018و 31كانون األول .2018

تقوم المجموعة بتقديم خدماتها لقاعدة واسعة من العمالء على كذلك قمنا بفحص نسبة الخسارة المستخدمة باالعتماد على
أساس ائتماني .ونظ اًر لطبيعة الذمم المدينة غير المعقدة عدد أيام االستحقاق باإلضافة إلى عوامل رئيسية أخرى والتي

للمجموعة وكونها ال تحتوي على مكون تمويلي كبير ،فقد قامت تشكل األساس في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة .كما

المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة من معيار التقارير المالية قمنا بالتحقق من صحة تحديد التعرض للتعثر في السداد
الدولي رقم ( )9لتطوير نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة.
يتضمن هذا النموذج استخدام تقديرات وافتراضات تعكس

معلومات عن االحداث السابقة ،كأعمار أرصدة هذه الذمم

المستخدم في احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة .وقمنا
بالتحقق من صحة العمليات الحسابية لنموذج الخسائر

االئتمانية المتوقعة.

المدينة ،والخالفات السابقة مع العمالء ،وأنماط التحصيل كذلك قمنا بتقييم اإلفصاحات في إيضاحي رقم ( )3و()14

التاريخية ،والظروف الحالية والتوقعات للظروف المستقبلية ،حول القوائم المالية الموحدة وتقييم مدى مطابقتها لمتطلبات

وكذلك أية معلومات أخرى متوفرة حول المالءة االئتمانية اإلفصاح حسب معيار التقارير المالية الدولي رقم (.)9
للطرف المقابل ،وذلك من اجل تقدير مبالغ وتوقيت التدفقات
المستقبلية لتسوية رصيد الذمم للوصول إلى قيمتها الحالية.

تم قيد الفروقات كما في  1كانون الثاني  2018بين القيمة
الدفترية المسجلة مسبقاً باستخدام معيار المحاسبة الدولي رقم

( ،)39والقيمة الدفترية الجديدة باستخدام معيار التقارير المالية
الدولي رقم ( )9والتي بلغت  1.592.707دينار أردني في

الرصيد االفتتاحي لحقوق الملكية .باإلضافة الى ذلك قامت
المجموعة بقيد خسائر ائتمانية متوقعة للسنة بمبلغ 118.391

دينار أردني (إيضاح .)14
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المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2018

تتكون المعلومات االخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام  2018غير القوائم المالية الموحدة وتقرير
مدقق الحسابات حولها .ان االدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى .إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي للمجموعة لعام

 2018بتاريخ الحق لتقريرنا .إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى واننا ال نبدي أي تأكيد حولها.

فيما يتعلق بتدقيقنا للقوائم المالية الموحدة ،إن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا ،بحيث ُن ّقيم فيما إذا
كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهرياً مع القوائم المالية الموحدة أو مع معرفتنا من خالل عملية التدقيق أو أن هذه المعلومات

تحتوي ظاهرياً على أخطاء جوهرية.

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية ،باإلضافة
الى تحديد نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن

غلط .كما أن اإلدارة مسؤولة ،عند اعداد القوائم المالية الموحدة ،عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها مستقبالً

كمنشأة مستمرة واإلفصاح ،إذا تطلب األمر ذلك ،عن األمور المتعلقة باالستم اررية واعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ
االستم اررية ،إال إذا كانت نية اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو عند عدم وجود أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية.
مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الموحدة

إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن

احتيال أو غلط واصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ،ولكنه ليس ضمانة أن
التدقيق الذي يجري وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سيكشف دائمًا خطأً جوهريًا عند وجوده .إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو

غلط ،ويتم اعتبارها جوهرية إذا كانت ،منفردةً أو مجتمع ًة ،يمكن ان يكون لها تأثير على الق اررات االقتصادية المتخذة من قبل
مستخدمي هذه القوائم المالية الموحدة.
إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ،وكذلك نقوم بما

يلي:
−

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة ،سواء الناتجة عن احتيال أو غلط ،وتصميم وتنفيذ إجراءات

تدقيق مناسبة تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء الرأي .إن خطر عدم

اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يفوق ذلك الناتج عن غلط ،لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ وتزوير وحذف متعمد
وتأكيدات غير صحيحة أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.

−

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية ذي الصلة بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة حسب الظروف وليس

بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.

شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي
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−

تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات التي قامت بها االدارة.

−

وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول
التوصل إلى نتيجة حول مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستم اررية في المحاسبة،
ً
عليها ،التوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان هناك شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوك كبيرة حول قدرة

المجموعة على االستمرار .واذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هنالك شك جوهري ،فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات

القوائم المالية ذات الصلة ،أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإليضاحات غير كافية .إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة التدقيق
التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ،ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار

المجموعة في اعمالها كمنشأة مستمرة.
 −تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية
الموحدة تمثل المعامالت واألحداث بطريقة تحقق العرض العادل.

−

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق المجموعة

إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وانجاز عملية التدقيق للمجموعة ،ونحن
المسؤولون عن رأينا.

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة

في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

نقوم كذلك بتزويد مجلس اإلدارة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية واإلفصاح لمجلس اإلدارة عن كافة

العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا وما من شأنه الحفاظ على هذه االستقاللية.

من تلك األمور التي يتم التواصل حولها مع مجلس اإلدارة ،يتم تحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية الموحدة كما

في  31كانون األول  2018وهي التي تمثل أمور التدقيق الهامة ،ونقوم بوصف هذه األمور في تقرير التدقيق إال إذا كان القانون

أو التعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك األمر .أو ،في حاالت نادرة جدًا ،عندما نرتئي عدم االفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا ألن
العواقب السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.

إرنست ويونغ – الشرق األوسط

رخصة رقم 2012/206

عبد الكريم محمود
رخصة رقم 2017/101

رام اهلل – فلسطين
 28آذار 2019
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شركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31كانون األول 2018

2018
دينار أردني

2017
دينار أردني

6
7
8
9
10
11

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

23.861.057
2.756.896
4.368.234
802.719
14.953.213
6.173.147
52.915.266

26.055.779
2.756.896
2.523.965
13.875.387
10.089.819
55.301.846

12
12

611.821
862.022
1.473.843

941.736
566.015
1.507.751

مخزون
ذمم مدينة
موجودات متداولة أخرى
استثمارات في أوراق مالية
النقد واألرصدة لدى البنوك

13
14
15
11
16

موجودات محتفظ بها لغرض البيع
مجموع الموجودات

17

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
احتياطي إجباري
احتياطي فروقات ترجمة عمالت أجنبية
احتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة
حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم
حقوق جهات غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة األجل
مطلوبات غير متداولة أخرى
مخصص تعويض نهاية الخدمة

3.091.002
9.057.331
1.187.440
4.926.480
1.347.223
19.609.476
102.462
74.101.047

3.603.164
11.294.198
1.203.414
3.618.268
19.719.044
165.869
76.694.510

18
19

18.750.000
4.139.690
2.051.169
()451.503
13.324.303
37.813.659
7.825.640
45.639.299

18.750.000
3.951.673
4.387.288
()1.806.834
13.507.142
38.789.269
9.148.478
47.937.747

21
22
23

مطلوبات متداولة
ذمم دائنة
أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام
تسهيالت ائتمانية
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات متداولة أخرى

15.398.114
355.985
1.414.405
17.168.504

13.928.441
421.091
1.357.277
15.706.809

24
21
25
26
27

5.699.377
1.222.776
1.947.345
90.393
2.333.353
11.293.244
28.461.748
74.101.047

7.483.855
1.001.795
1.997.908
242.067
2.324.329
13.049.954
28.756.763
76.694.510

إيضاح

الموجودات
موجودات غير متداولة
عقارات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
مشاريع قيد اإلنشاء
استثمارات عقارية
استثمارات في أسهم شركات حليفة
استثمارات في أوراق مالية

11

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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1

شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي

61

شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
2018
دينار أردني

2017
دينار أردني

المبيعات
كلفة المبيعات
مجمل الربح

28
29

41.045.918
()35.267.743
5.778.175

46.486.607
()37.964.360
8.522.247

مصاريف إدارية وعامة
مصاريف تسويق وبيع وتوزيع
أرباح االستثمارات
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
خسائر استبعاد شركة تابعة

30
31
32
10
4

()2.068.421
()1.932.278
1.216.154
2.107.273
()103.402
4.997.501

()2.142.543
()2.064.694
601.842
2.527.547
7.444.399

()833.808
()393.445
3.770.248
()272.232

()713.609
()776.592
5.954.198
()449.650

3.498.016

5.504.548

إيضاح

,

مصاريف تمويل
مصاريف أخرى ،بالصافي
ربح السنة قبل ضريبة الدخل
مصروف ضريبة الدخل

33
26

ربح السنة
ويعود إلى
حملة أسهم الشركة األم
جهات غير مسيطرة

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى
مساهمي الشركة األم

34

3.382.283
115.733
3.498.016

4.743.028
761.520
5.504.548

0.180

0.253

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  41جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

2

62

شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

3.498.016

5.504.548

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في فترات الحقة:
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية

978.345

()1.761.396

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

()2.909.203

4.013.341

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

()1.930.858

2.251.945

1.567.158

7.756.493

صافي الدخل الشامل للسنة
ويعود إلى:

مساهمي الشركة األم

جهات غير مسيطرة

2.037.314

6.123.879

1.567.158

7.756.493

()470.156

1.632.614

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  41جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

2018

رأس المال
المدفوع

حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة

دينار أردني

احتياطي
إجباري

دينار أردني

احتياطي فروقات
ترجمة عمالت
أجنبية

دينار أردني

احتياطي القيمة
العادلة
دينار أردني

أرباح
مدورة

دينار أردني

المجموع

حقوق جهات غير
مسيطرة

مجموع حقوق
الملكية
دينار أردني

الرصيد كما في 1كانون الثاني  -2018قبل التعديل

دينار أردني

18.750.000

دينار أردني

3.951.673

13.507.142

4.387.288

38.789.269

()1.806.834

9.148.478

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( 9إيضاح )3

47.937.747

-

()150.211

()1.351.894

()1.137.924

()520.745

-

()68.595
()1.738.239

()1.658.669

364.181

2017
الرصيد كما في 1كانون الثاني 2017
ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى

استبعاد شركة تابعة

الرصيد كما في  1كانون الثاني  – 2018بعد التعديل
ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى

صافي الدخل الشامل للسنة
المحول إلى االحتياطي اإلجباري
أرباح نقدية موزعة (إيضاح )20
أرباح نقدية موزعة من شركات تابعة (إيضاح )20
التغير في حقوق جهات غير مسيطرة

18.750.000
-

3.801.462
-

338.228
-

4.387.288
()2.336.119
()2.336.119
-

()1.442.653
991.150
991.150
-

12.155.248
3.382.283
3.382.283
()338.228
()1.875.000
-

37.651.345
3.382.283
()1.344.969
2.037.314
()1.875.000
-

8.627.733
115.733
()585.889
()470.156
()471.946
107.196

الرصيد كما في  31كانون األول 2018

46.279.078
3.498.016
()1.930.858
1.567.158
()1.875.000
()471.946
107.196

18.750.000

18.750.000
-

صافي الدخل الشامل للسنة
المحول إلى االحتياطي اإلجباري
أرباح نقدية موزعة (إيضاح )20
أرباح نقدية موزعة من شركات تابعة (إيضاح )20

الرصيد كما في  31كانون األول 2017

4.139.690

3.477.370
-

18.750.000

2.051.169

1.268.198
3.119.090

474.303
3.951.673

()451.503

3.119.090
4.387.288

13.324.303

10.363.417
4.743.028
-

()1.738.239
()1.806.834

-

37.813.659
33.790.390
4.743.028
1.380.851

4.743.028
()474.303
()1.125.000
13.507.142

-

8.203.339
761.520
871.094

6.123.879
()1.125.000
38.789.269

32.813

7.825.640

1.632.614
()687.475
9.148.478

41.993.729
5.504.548
2.251.945

32.813

45.639.299

7.756.493
()1.125.000
()687.475

47.937.747
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شركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

إيضاح

أنشطة التشغيل
ربح السنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت:
استهالكات
أرباح االستثمارات
مخصص تعويض نهاية الخدمة
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
مصاريف تمويل
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
أرباح استبعاد عقارات وآالت ومعدات
خسائر موجودات محتفظ بها لغرض البيع
خسائر تدني مخزون

2018
دين ـار أردني

2017
دين ـار أردني

3.770.248

5.954.198

1.763.574
()1.216.154
302.642
()2.107.273
833.808
118.391
()3.187
63.407
103.956
3.629.412

1.804.124
()601.842
226.761
()2.527.547
713.609
436.573
()24.298
1.211
20.999
6.003.788

أنشطة االستثمار
استثمارات في أسهم شركات حليفة
شراء عقارات وآالت ومعدات
بيع عقارات وآالت ومعدات
شراء استثمارات في أوراق مالية
بيع استثمارات في أوراق مالية
بيع موجودات محتفظ بها لغرض البيع
التغير في المشاريع قيد اإلنشاء
توزيعات أرباح نقدية من شركات حليفة
عوائد توزيعات أسهم
النقد المستبعد من شركة تابعة
صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة االستثمار

830.952
33.908
408.206
15.974
()1.784.478
()49.959
()152.633
()429.847
2.501.535

()2.618.100
()118.265
()1.112.579
()345.538
2.239.035
167.054
()113.454
()439.635
3.662.306

()39.312
()1.463.555
385.785
()21.928
51.724
()3.115.075
790.344
732.232
()126.741
()2.806.526

()161.290
()1.263.263
32.664
()10.619.195
179.196
28.007
()2.750.176
784.143
573.411
()13.196.503

أنشطة التمويل
أرباح نقدية موزعة
قروض وتسهيالت ائتمانية
مصاريف تمويل مدفوعة
مطلوبات غير متداولة أخرى
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
النقص في النقد والنقد المعادل
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

()2.327.234
1.640.091
()813.871
()65.106
()1.566.120
()1.871.111
()399.934
3.618.268
1.347.223

()2.812.734
11.728.820
()520.099
48.902
8.444.889
()1.089.308
1.243.061
3.464.515
3.618.268

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

16
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شركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 31كانون األول 2018
.1

الشركة ونشاطها

ُسجلت شركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة (الشركة) لدى مراقب الشركات في فلسطين بتاريخ
 31كانون الثاني  1995تحت رقم ( )562600502وباشرت أعمالها بتاريخ  1تشرين األول .1995
من الغايات األساسية للشركة القيام بتنمية وتشجيع االستثمارات في المجاالت االقتصادية المختلفة ،ومن ضمنها الصناعية ،من
خالل تأسيس الشركات والمشروعات المستقلة والتابعة والمتفرعة واالشتراك والتعاون مع الشركات التابعة والمرتبطة بغاياتها.

تعتبر الشركة تابعة لشركة فلسطين للتنمية واإلستثمار المساهمة المحدودة (باديكو القابضة) والتي تملك ما نسبته  %56.72ويتم

توحيد قوائمها المالية الموحدة مع القوائم المالية الموحدة لباديكو القابضة.

تم إقرار القوائم المالية الموحدة للشركة كما في  31كانون األول  2018من قبل مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي عقد بتاريخ

 28آذار .2019
.2

القوائم المالية الموحدة

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة فلسطين لالستثمار الصناعي وشركاتها التابعة (المجموعة) كما في

 31كانون األول .2018

لقد كانت نسب ملكية الشركة في رأس مال شركاتها التابعة كما يلي:
نسبة الملكية
%
النشاط الرئيسي

الشركة التابعة
شركة دواجن فلسطين (الدواجن)

2017

2018

إنتاج الدجاج واألعالف والبيض

76.59

76.59

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون (الكرتون)*

صناعة الكرتون

43.05

43.05

شركة الرابية لألعالف والحبوب (الرابية) **

صناعة أعالف حيوانية

100

100

-

60

تأجير المباني الصناعية

شركة فلسطين لصناعات اللدائن (اللدائن)

شركة البينار للتجارة العامة (البينار)

إنتاج الحليب واأللبان

صناعة المنتجات البالستيكية

شركة إثمار للصناعات البالستيكية (إثمار) (ايضاح )4

71.07

50

71.07

-

* تعتقد إدارة الشركة أن لها القدرة على السيطرة على الشركة الوطنية لصناعة الكرتون (الكرتون) على الرغم من أن الشركة

تمتلك أقل من  %50من حقوق التصويت ،وذلك ألن الشركة هي المساهم األكبر الوحيد في شركة الكرتون بنسبة مساهمة

 ،%43.05باإلضافة إلى عدة عوامل أخرى .أما فيما يخص النسبة المتبقية من حقوق الملكية فهي موزعة على نطاق واسع
بحيث ال يمتلك المساهم الواحد ما نسبته أكثر من  %3من شركة الكرتون.

** قامت المجموعة خالل العام وباالشتراك مع مستثمرين آخرين بتأسيس شركة الرابية لألعالف والحبوب برأسمال قيمته
 8.200.000دوالر أمريكي .تتمثل غايات الشركة في تصنيع األعالف وتخزين الحبوب.

تعمل شركات المجموعة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
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.3

ملخص ألهم السياسات المحاسبية

1.3

أسس إعداد القوائم المالية الموحدة

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية كما أصدرها مجلس معايير المحاسبة
الدولية.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات في األوراق المالية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة
في تاريخ القوائم المالية.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة بالدينار األردني.
2.3

أسس توحيد القوائم المالية

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  31كانون األول  .2018تتحقق سيطرة المجموعة

على الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إذا كانت المجموعة لديها:
-

النفوذ على الشركة المستثمر فيها (الحقوق القائمة تعطي المجموعة القدرة على توجيه نشاطات الشركة المستثمر فيها)

-

عندما يكون للمجموعة الحق في العوائد المتغيرة نتيجة سيطرتها على الشركة المستثمر بها.

-

لها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذها على هذه الشركة.

بشكل عام تعتقد المجموعة أنها تمتلك السيطرة على الشركة المستثمر بها عند امتالكها أغلبية في حقوق التصويت .عندما تكون

نسبة ملكية المجموعة في رأس مال الشركة المستثمر بها أقل من األغلبية تأخذ المجموعة بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف

لتقييم ما إذا تحققت السيطرة على الشركة المستثمر بها والتي تشمل ما يلي:
-

االتفاقيات التعاقدية مع المساهمين اآلخرين في الشركة المستثمر بها

-

الحقوق الناتجة عن اتفاقيات تعاقدية أخرى

-

حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم قدرتها على السيطرة في الشركة المستثمر بها في حال وجود حقائق أو ظروف تدل على تغير في

أحد العناصر الثالث إلثبات السيطرة المذكورة أعاله .يبدأ توحيد القوائم المالية للشركات التابعة عند حصول المجموعة على
السيطرة وينتهي التوحيد عند فقدانها للسيطرة على شركاتها التابعة .يتم إضافة الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف للشركات

التابعة التي تم االستحواذ عليها أو التي تم التخلص منها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ الحصول على السيطرة

وحتى تاريخ فقدانها .يتم تسجيل أثر التغير في نسبة الملكية في الشركة التابعة (دون فقدان السيطرة عليها) كمعامالت بين
المالكين.

تم استبعاد كافة األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المتحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة وتوزيعات

األرباح بالكامل.

في حال فقدان المجموعة السيطرة على الشركات التابعة يتم استبعاد الموجودات (بما فيها الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة

والقيمة الدفترية لحقوق الجهات غير المسيطرة ،ويتم قيد الفائض أو العجز من االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة .يتم قيد أي
استثمار متبقي بالقيمة العادلة.

3.3

التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة مطابقة لتلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية

الموحدة للسنة السابقة باستثناء قيام المجموعة بتطبيق التعديالت التالية نافذة المفعول إبتداء من أول كانون الثاني  ،2018لم تقم
المجموعة بتطبيق مبكر ألي معايير صادرة وغير نافذة المفعول.
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معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )9األدوات المالية

قامت المجموعة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9وتم اعتماد تاريخ  1كانون الثاني  2018كتاريخ للتطبيق ،وتم
تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي للموجودات المالية القائمة كما في تاريخ التطبيق واختارت المجموعة عدم تعديل أرقام المقارنة

للفترات السابقة وذلك كما هو مسموح به وفقاً للمعيار.

تم إظهار أثر التطبيق لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9على السنوات السابقة من خالل تعديل الرصيد اإلفتتاحي لبنود

حقوق الملكية كما في  1كانون الثاني .2018

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (:)9

يوضح الجدول التالي أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9على تصنيف وقياس الموجودات المالية كما في  1كانون الثاني

:2018

القياس الحالي

القياس القديم

وفقاً لمعيار

وفقاً لمعيار

المحاسبة الدولي
رقم ()39

إعادة تصنيف

موجودات مالية
أ .موجودات مالية متوفرة للبيع

الرصيد االفتتاحي

المحول إلى موجودات مالية من خالل
الدخل الشامل

المحول إلى موجودات مالية من خالل
قائمة الدخل

إعادة قياس

التقارير المالية

الدولي رقم ()9

دينار أردني
10.089.819

-

-

10.089.819

-

()5.647.261

-

()5.647.261

-

()4.442.558

-

()4.442.558
-

الرصيد النهائي
ب .موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل

المحول من موجودات مالية متوفرة
للبيع

5.647.261

-

5.647.261

-

5.647.261

الرصيد النهائي
ج .موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

المحول من موجودات مالية متوفرة
للبيع

4.442.558

-

4.442.558

-

الرصيد النهائي
د .ذمم مدينة

الرصيد االفتتاحي
إعادة قياس

4.442.558
-

11.294.198

-

-

الرصيد النهائي

-

()1.592.707

11.294.198

()1.592.707
9.701.491

8

68

شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي

يوضح الجدول التالي القياس السابق للموجودات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )39والقياس الحالي للموجودات وفقاً لمعيار

التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما في  1كانون الثاني :2018

فئة القياس

معيار المحاسبة الدولي
رقم ()39

نوع األداة المالية

القيمة
معيار المحاسبة

معيار التقارير

()39

رقم ()9

الدولي رقم

معيار التقارير المالية الدولي
رقم ()9

المالية الدولي

دينار أردني

استثمارات في أسهم

موجودات مالية متوفرة للبيع

استثمارات في أسهم

موجودات مالية متوفرة للبيع

ذمم مدينة

ذم مدينة

موجودات مالية بالقيمة العادلة

من خالل الدخل الشامل

5.647.261

5.647.261

موجودات مالية بالقيمة العادلة

من خالل قائمة الدخل

4.442.558

4.442.558

موجودات مالية بالكلفة

المطفأة

11.294.198

9.701.491

يوضح الجدول التالي أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9على األرباح المدورة واحتياطي القيمة العادلة وحقوق الجهات
غير المسيطرة كما في  1كانون الثاني :2018

دينار أردني
األرباح
المدورة

الرصيد كما في  1كانون الثاني - 2018قبل التعديل

13.507.142

احتياطي القيمة

حقوق جهات

احتياطي

()1.806.834

9.148.478

3.951.673

العادلة

اجباري

غير مسيطرة

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9

إعادة تصنيف أرباح تقييم من حساب احتياطي القيمة
العادلة إلى حساب األرباح المدورة نتيجة إعادة

تصنيف استثمارات كانت مصنفة كموجودات مالية

متوفرة للبيع

إعادة تصنيف خسائر تدني الستثمارات تخص شركة

()531.128

531.128

-

()53.113

حليفة الزالت قائمة في تاريخ التطبيق والتي كانت

مقيدة في سنوات سابقة كخسائر تدني على موجودات

166.947

()166.947

-

16.694

مالية متوفرة للبيع

()1.071.962

-

()520.745

()107.196

()65.962

150.211

-

-

()6.596

صافي أثر التطبيق

()1.351.894

الرصيد كما في  1كانون الثاني  – 2018بعد التعديل

12.155.248

364.181

()520.745

()150.211

8.627.733

3.801.462

قيد مخصص تدني وفقاً لقيمة الخسائر االئتمانية
المتوقعة على الذمم المدينة

قيد مخصصات تدني في شركات حليفة وفقاً لقيمة
الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة

أثر التعديل على االحتياطي اإلجباري

()1.442.653

-

-
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معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15اإليرادات من العقود مع العمالء
ال من معيار المحاسبة الدولي ( )18االيرادات ومعيار المحاسبي الدولي رقم ()11
حل معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15بد ً

عقود اإلنشاءات والتفسيرات ذات الصلة وينطبق على جميع إيرادات عقود العمالء ،ما لم تكن هذه العقود في نطاق المعايير

نموذجا من خمس خطوات لالعتراف باإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء .بموجب معيار
األخرى .يحدد المعيار الجديد
ً

التقارير المالية الدولي رقم ( )15يتم االعتراف باإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه مقابل نقل البضاعة أو

تقديم الخدمات إلى العميل.

يتطلب المعيار من الشركات استخدام التقديرات ،مع األخذ بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تطبيق خطوات
االعتراف باإليراد .كما يحدد المعيار المعالجة المحاسبية المتعلقة بالتكاليف اإلضافية للحصول على العقد والتكاليف المباشرة

المرتبطة بتنفيذ العقد.

قامت المجموعة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي .باستثناء بعض اإلفصاحات
اإلضافية ،إن أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي ( )15غير جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة وعلى السياسة

المحاسبية لالعتراف باإليرادات .إن السياسات المحاسبية المتعلقة بمعيار التقارير المالية الدولي ( )15موضحة تحت بند " ملخص

ألهم السياسات المحاسبية".

تفسير رقم ( )22لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية – المعامالت بالعمالت األجنبية والدفعات المقدمة

يوضح هذا التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف السائد الذي سيستخدم عند االعتراف االولي المتعلق بأصل أو مصروف أو عائد
(أو جزء منه) أو عند إلغاء االعتراف بأصل أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة ،فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تقوم

فيه المنشأة باالعتراف األولي باألصل او االلتزام غير النقدي الذي نشأت عنه تلك الدفعات المقدمة .في حالة وجود عدة دفعات

مقدمة ،فإن المجموعة تحدد تاريخ لكل من الدفعات المقدمة.

لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )40تحويالت االستثمارات العقارية

توضح هذه التعديالت متى يجب على المجموعة تحويل (إعادة تصنيف) العقارات بما فيها العقارات تحت التنفيذ أو التطوير إلى

او من بند االستثمارات العقارية .تنص التعديالت ان التغير في استخدام العقار يحدث عند توفر متطلبات تعريف االستثمارات
العقارية (او في حال لم تعد متطلبات التعريف متوفرة) ويكون هناك دليل على التغير في االستخدام .إن مجرد التغير في نية

اإلدارة الستخدام العقار ال يمثل دليل على التغير في االستخدام.

لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )2تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )2الدفع على أساس األسهم" بحيث

تشمل هذه التعديالت ثالثة أمور رئيسية :تأثير شروط االستحقاق على قياس معاملة الدفع على أساس األسهم مقابل النقد،

وتصنيف معاملة الدفع على أساس األسهم مع خيار التسوية مقابل مطلوبات ضريبة ومحاسبة التعديالت على أحكام وشروط

معاملة الدفع على أساس األسهم التي تغير تصنيفها من معاملة دفع على أساس األسهم مقابل النقد إلى معاملة دفع على أساس
األسهم مقابل أدوات حقوق الملكية .عند تطبيق التعديالت ال يجب على المجموعة تعديل الفترات السابقة ،ولكن يسمح بتطبيقها

باثر رجعي إذا تم تطبيق جميع التعديالت الثالثة .باالضافه إلى ذلك ،ليس لدى المجموعة اي معامالت دفع على أساس األسهم

مقابل تسوية مطلوبات ضريبة المقتطعة ولم يجر اي تعديالت على احكام وشروط معامالت دفع على أساس األسهم.
لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )28االستثمار في شركات الحليفة ومشاريع مشتركة – قياس االستثمارات بالقيمة

العادلة من خالل قائمة الدخل

توضح هذه التعديالت أنه يمكن للمنشأة اإلستثمارية عند االعتراف المبدئي قياس االستثمار في شركة حليفة او مشروع مشترك

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .اذا كانت المنشأة ليست منشأة استثمارية ولها حصة في شركة حليفة او مشروع مشترك

والتي بدورها هي منشأة استثمارية يمكن للمنشأة عند تطبيق طريقة حقوق الملكية إبقاء القيمة العادلة المطبقة من قبل الشركة
الحليفة او المشروع المشترك (التي بدورها هي منشأة استثمارية) على الحصة في االستثمار في الشركة الحليفة او المشروع

المشترك للشركة التابعة .يتم االختيار في المنشأة االستثمارية لكل استثمار في شركة حليفة او مشروع مشترك كل بشكل منفصل
في اخر تاريخ لما يلي:
أ.

عند االعتراف المبدئي باالستثمار في شركة حليفة او مشروع مشترك.

ب .عندما تصبح الشركة الحليفة او المشروع المشترك منشأة استثمارية.
ج .عندما تصبح الشركة الحليفة او المشروع المشترك للمنشأة االستثمارية شركة أم (أي تملك شركات تابعة وحليفة).
لم ينتج أي اثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
المعايير غير نافذة المفعول

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

حول افصاحات القوائم المالية الموحدة للمجموعة .سيتم تطبيق هذه المعايير عندما تصبح نافدة المفعول.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16عقود االيجار

قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16عقود االيجار خالل كانون الثاني 2016

الذي يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.

تشابه متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ) 16بشكل جوهري المتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي
رقم ( ،)17ووفقاً لذلك ،يستمر المؤجر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية أو عقود ايجار تمويلية ،بحيث

يقوم بمعالجة هذين النوعين من العقود بشكل مختلف.

يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16من المستأجر ان يقوم باالعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود االيجار

التي تزيد مدتها عن  12شهر ،اال اذا كان االصل ذو قيمة منخفضة ويتطلب من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام االصل
والمتمثل في االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.

سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبا ار من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
تطبيق معيار التقارير المالية الدولي ()16

يمكن للمجموعة تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16بأثر رجعي بحيث يتم تعديل كل الفترات السابقة في القوائم المالية

او بطريقة األثر الرجعي المعدل حيث يتم تعديل اثر المعيار على الرصيد االفتتاحي لألرباح المدورة .سوف تطبق المجموعة

المعيار على العقود التي تم تحديدها سابقًا كعقود إيجار وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )17وتفسيرات معايير التقارير المالية

الدولية رقم (.)4
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سوف تقوم المجموعة بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16بطريقة التطبيق المعدل بأثر رجعي .من المتوقع أن ينتج

عن تطبيق المعيار زيادة في الموجودات (حق استخدام) والمطلوبات (التزامات التأجير) .تعمل المجموعة حالياً على دراسة األثر

الكمي لمعيار رقم ( .)16ال تتوقع المجموعة وجود أثر لتطبيق المعيار على القوائم المالية الموحدة ،ان دراسة أثر المعيار قائمة
على المعلومات الحالية المتوفرة والتي من الممكن ان تكون معرضة للتغيير بسبب احتمال توفر معلومات جديدة عندما تقوم

المجموعة بتطبيق المعيار في عام .2019

تفسير رقم ( )23لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل

يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التيقن فيما يتعلق بالضريبة والتي تأثر على

تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ( . )12ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة

الدولي ( )12وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات الناتجة عن معالجات ضريبة غير متيقنة .يجب على المنشأة تحديد
ما اذا كان يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير متيقنة على حدى أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى.

يتم تطبيق هذا التفسير للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2019مع وجود إعفاءات انتقالية محددة للتطبيق.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي ( :)28بيع أو تحويل الموجودات بين المستثمر

وشركاته الحليفة أو مشاريعه المشتركة

تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28فيما يتعلق بفقدان
السيطرة على الشركة التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة الى استثمار في شركة حليفة أو

مشاريع مشتركة .توضح التعديالت أنه يتم االعتراف بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل الموجودات التي ينطبق

عليها تعريف المنشأة ،وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)3بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة .في

حين يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل الموجودات التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة بين المستثمر

والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة الى مدى حصة المستثمرين اآلخرين في الشركة الحليفة أو المشاريع مشتركة.

قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بتأجيل تاريخ تطبيق هذه التعديالت إلى أجل غير مسمى .ستطبق المجموعة هذه التعديالت

عندما تصبح نافذة المفعول.

تعديالت على المعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)28االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة
توضح التعديالت تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) (9على االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة والمشاريع

المشتركة التي ال تنطبق عليها طريقة حقوق الملكية ولكن يشكل ،من حيث الجوهر ،جزًءا من صافي االستثمار في الشركات

الحليفة والمشاريع المشتركة (على المدى الطويل) .تعتبر هذه التعديالت مناسبة ضمنيًا حيث ان نموذج خسارة االئتمان المتوقع
في معيار التقارير المالية الدولي رقم ) (9ينطبق على هذه االستثمارات طويلة االجل.

أيضا أنه عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) ،(9ال تسجل المجموعة أي خسائر للشركات الحليفة
توضح التعديالت ً
والمشاريع المشتركة ،أو أي خسائر انخفاض في القيمة على صافي االستثمار ،كتعديالت على صافي االستثمار في الشركة

الحليفة أو المشروع المشترك التي قد تنشأ نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ) - (28االستثمارات في الشركات الحليفة

والمشاريع المشتركة.

يجب تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبا ًار من  1كانون الثاني  ،2019مع السماح بالتطبيق المبكر.
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 4.3األسس والتقديرات

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وافتراضات محاسبية تؤثر على

مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات في القوائم المالية .نظ ًار الستخدام هذه التقديرات واإلفتراضات،

قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات ،وقد يستدعي ذلك تعديل القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات في المستقبل.
تشمل اإليضاحات األخرى والتي تبين مدى تعرض المجموعة للمخاطر اإليضاحات التالية:
-

أهداف وسياسات إدارة المخاطر (إيضاح )39

-

إدارة رأس المال (إيضاح )39

فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها المجموعة:
القيمة العادلة لألدوات المالية

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة والتي ال يمكن الحصول على
قيمتها العادلة من أسواق مالية نشطة ،من خالل طرق مناسبة للتقييم تشمل التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة .يتم الحصول

على مدخالت التقييم من خالل أسواق يمكن مالحظتها إن أمكن ،وحين ال يكون من المناسب اإلعتماد على هذه المدخالت يتم

اعتماد درجة من التقديرات واإلفتراضات لتحديد القيمة العادلة .تشمل هذه اإلفتراضات عوامل تخص المدخالت التي يتم اإلعتماد

عليها في تحديد القيمة العادلة كمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات األخرى .قد تؤثر التغيرات في اإلفتراضات على مبالغ
القيمة العادلة للموجودات المالية الظاهرة في القوائم المالية الموحدة.
مخصص تدني الموجودات المالية
المبين في فقرة " تدني قيمة الموجودات المالية".
يتم تقييم الموجودات المالية لتحديد التدني على األساس ّ
عند تحديد التدني للموجودات المالية ،تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وكذلك

تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي وتضمين المعلومات
المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.

تدني الشهرة
يعتمد تحديد تدني قيمة الشهرة على تقدير "القيمة في اإلستخدام" للوحدات المنتجة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها .يتطلب ذلك
تقدير التدفقات النقدية المستقبلية من الوحدات المنتجة للنقد واختيار ِنسب الخصم الحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية
المستقبلية.

تدني قيمة المخزون

بناء على الخبرات السابقة ،ويتم تخفيض
تقوم إدارة المجموعة بتقدير صافي قيمة المخزون المتوقع تحقيقها في تاريخ القوائم المالية ً
القيمة الدفترية للمخزون ،إن لزم األمر.
مخصصات منافع الموظفين
تستخدم إدارة المجموعة تقديرات معينة لتحديد مبلغ مخصصات منافع الموظفين .تعتقد إدارة المجموعة بأن هذه التقديرات

واإلفتراضات معقولة.

األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة

تقوم إدارة المجموعة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة وغير الملموسة وتقوم بتعديلها ،إن لزم األمر ،في نهاية
كل سنة مالية.
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مخصص ضريبة الدخل

تستخدم إدارة المجموعة تقديرات معينة لتحديد مخصص ضريبة الدخل.
تعتقد إدارة المجموعة بان هذه التقديرات واإلفتراضات معقولة.
 5.3ملخص ألهم السياسات المحاسبية
تحقق اإليرادات من العقود مع العمالء

بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)15ستستمر المجموعة باالعتراف بإيرادات المبيعات عند نقطة معينة من الزمن في

الوقت الذي يتم فيه انتقال منافع ومخاطر ملكية البضاعة المباعة للمشتري (تسليم البضاعة للمشتري) ،ويصبح من المرجح تدفق
المنافع اإلقتصادية على المجموعة وتوفر إمكانية قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية .تقاس إيرادات المبيعات بالقيمة العادلة بعد تنزيل

المرتجعات والخصم على المبيعات .لم ينتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15أي أثر على توقيت تحقق

اإليرادات أو قيمتها.

تحقق اإليرادات أخرى
إيرادات الفوائد

بناء على المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية
يتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها باستخدام طريقة العائد الفعليً ،
المتوقعة خالل العمر اإلنتاجي المتوقع للموجود المالي نسبة إلى صافي قيمته الدفترية.
إيرادات أرباح االستثمارات

تتحقق إيرادات أرباح األسهم عند نشوء حق إلستالمها.
تتحقق أرباح أو خسائر تداول االستثمارات في الموجودات المالية عند إتمام عملية التداول ،ويتم االعتراف بأرباح توزيعات األسهم
من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق الستالمها.

إيرادات المنح

تظهر المنح المتعلقة بشراء الممتلكات والمعدات كإيرادات مؤجلة ويتم االعتراف بالمنح كإيراد وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع لألصل.
إيرادات االيجارات
يتم تصنيف عقود التأجير التي ال تنتقل فيها مخاطر ومنافع الملكية من المؤجر إلى المستأجر كعقود إيجار تشغيلية .يتم إضافة

الكلفة التي يتم تكبدها في عقود اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها كإيرادات إيجار على فترة

عقد اإليجار.

تحقق المصاريف

يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقاً لمبدأ االستحقاق.
مصاريف التمويل
تتم رسملة مصاريف التمويل ذات العالقة المباشرة بشراء او إنشاء او إنتاج موجودات تحتاج لفترة زمنية لتصبح جاهزة لالستعمال

او البيع كجزء من تكلفة هذه الموجودات .يتم قيد جميع مصاريف التمويل األخرى كمصاريف عند حدوثها .تتكون مصاريف

التمويل من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة للحصول على التمويل.

14

74

شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي

ضريبة الدخل
تقوم المجموعة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقًا لقانون ضريبة الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )12والذي يقتضي
االعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة ،كما بتاريخ القوائم المالية ،كضرائب مؤجلة ،نتيجة لذلك قد يترتب قيد موجودات ضريبية

مؤجلة.

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

ضريبة الدخل .إن مثل هذه اإليرادات أو المصاريف قد تكون خاضعة أو يمكن تنزيلها في السنوات الالحقة.
تصنيف الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة

تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة بنا ًء على تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة.
تكون الموجودات متداولة في الحاالت التالية:
– من المتوقع أن تتحقق أو أن يكون الهدف منها بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية
– محتفظ بها لغرض المتاجرة
– من المتوقع أن تتحقق خالل فترة اثني عشرة شه ًار بعد تاريخ القوائم المالية
– النقد والنقد المعادل باستثناء النقد مقيد السحب أو المستخدم لتسديد مطلوبات تستحق خالل فترة تتجاوز اثني عشر شه اًر بعد
تاريخ القوائم المالية

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية:
– من المتوقع تسديدها ضمن دورة التشغيل العادية
– محتفظ بها لغرض المتاجرة
– مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شه ًار بعد تاريخ القوائم المالية
– ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات لفترة تتجاوز اثني عشر شه اًر على األقل بعد تاريخ القوائم المالية
يتم تصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لمعظم األدوات المالية في تاريخ القوائم المالية الموحدة .تقوم المجموعة أيضاً باإلفصاح عن
القيمة العادلة لألدوات المالية والموجودات غير المالية الظاهرة بالكلفة في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة والتي تشمل

ما يلي:

– اإلفصاح عن آليات التقييم والتقديرات والفرضيات الجوهرية (إيضاح )3
– التسلسل المستخدم لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية (إيضاح )37
– الموجودات المالية (إيضاح )11
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القيمة العادلة هي المقابل المالي لبيع أصل أو سداد التزام وذلك من خالل عملية منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ

القياس .يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية بيع األصول او سداد االلتزامات إما في:
– سوق رئيسي للموجودات أو المطلوبات.
– أو في حال غياب السوق الرئيسي ،في سوق أكثر مالءمة للموجودات والمطلوبات.
يجب أن يكون للمجموعة القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.

عند قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يؤخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية من
خالل االستخدام األمثل لهذه الموجودات أو عن طريق بيعها إلى مشاركين آخرين في السوق الذين بدورهم سيستخدمون هذه

الموجودات بالشكل األمثل.
تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف التي توفر معلومات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك من خالل زيادة
استخدام معطيات ذات صلة يمكن مالحظتها والتقليل من استخدام المعطيات التي ال يمكن مالحظتها.

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس ،أو يتم اإلفصاح عن ،قيمتها العادلة ضمن هرم القيمة العادلة كما هو

موضح أدناه:

المستوى االول :باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابهة تماماً في أسواق مالية نشطة.
المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
لم تقم المجموعة بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل العامين  2018و.2017
يتم تكليف مخمنين خارجيين معتمدين لتقييم الموجودات الجوهرية مثل االستثمارات العقارية .بعد النقاش مع هؤالء المخمنين
الخارجيين ،تقوم المجموعة باختيار األساليب والمدخالت والتي ستستخدم للتقييم في كل حالة.

لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت المجموعة بتحديد أصناف من الموجودات والمطلوبات وفقا لطبيعة وخصائص
ومخاطر ومستوى القيمة العادلة لهذه الموجودات والمطلوبات.

توزيعات أرباح مدفوعة

تقوم المجموعة باالعتراف بمطلوبات مقابل التوزيعات النقدية الموافق عليها من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الهيئة العامة،

ويتم االعتراف بهذا المبلغ في قائمة حقوق الملكية.

16

76

شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي

عقارات وآالت ومعدات
تظهر العقارات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إن وجدت .تشمل كلفة العقارات

واآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات العقارات واآلالت والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية

طويلة األجل إذا تحققت شروط االعتراف .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل الموحدة عند تحققها .ال يتم استهالك
األراضي .يتم احتساب االستهالك بإستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:
العمر اإلنتاجي
(سنوات)

25-20

مباني وانشاءات

20-15

معدات وآالت

أثاث وأجهزة مكتبية

7-4

أجهزة وبرامج الحاسب اآللي

7-4

7

سيارات

يتم شطب أي بند من العقارات واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة إقتصادية

متوقعة من استخدام البند أو التخلص منه .يتم قيد أي ربح او خسارة ناتجة عن شطب البند ،والذي يمثل الفرق بين العائد من

التخلص وصافي القيمة الدفترية للبند ،في قائمة الدخل الموحدة.

تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقاً إن لزم األمر.
موجودات محتفظ بها لغرض البيع
يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة (بعد تنزيل كلفة البيع) أيهما أقل ،ويتم تصنيفها

كموجودات محتفظ بها لغرض البيع في حال أن استرداد القيمة الدفترية يتم من خالل البيع وليس من خالل االستمرار في

االستخدام .يمكن استيفاء هذا الشرط فقط عند وجود احتمال كبير لبيع الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع وأن تكون متاحة للبيع

الفوري بوضعها الحالي .ال يتم حساب االستهالك للموجودات غير المتداولة عند تصنيفها كموجودات محتفظ بها لغرض البيع.
الموجودات غير الملموسة

تقيد الموجودات غير الملموسة المشتراه بالتكلفة .يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على اساس تقدير عمرها الزمني لفترة

محددة أو لفترة غير محددة  .ويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء

في قائمة الدخل الموحدة .اما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد يتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ

القوائم المالية الموحدة ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل الموحدة.

يتم مراجعة أية مؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في تاريخ القوائم المالية الموحدة .كذلك يتم مراجعة تقدير
العمر الزمني لتلك الموجودات ويتم اجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة.
ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن اعمال المجموعة ويتم تسجيلها في قائمة الدخل الموحدة في نفس السنة.

تشمل الموجودات غير الملموسة عالمة تجارية ناتجة عن شراء شركة تابعة حيث أن عمرها الزمني غير محدد وبالتالي ال يتم
اطفاءها.
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توحيد األعمال وشهرة الشراء
يتم قيد عمليات توحيد األعمال بإستخدام طريقة اإلستحواذ .تمثل كلفة اإلستحواذ مجموع القيمة العادلة للمقابل المالي المدفوع

بتاريخ اإلستحواذ وقيمة حقوق الجهات غير المسيطرة في الشركات المستحوذ عليها .عند أي توحيد لألعمال تقوم المجموعة بتقييم

حصة حقوق الجهات غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بنسبة حصة الجهات غير المسيطرة إلى صافي
موجودات الشركة المستحوذ عليها .يتم اإلعتراف بمصاريف اإلستحواذ ضمن المصاريف اإلدارية في قائمة الدخل الموحدة.

تقوم المجموعة عند االستحواذ بتقدير وتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية للشركة المستحوذ عليها وفقًا للشروط التعاقدية

والظروف االقتصادية بتاريخ االستحواذ.

في حال توحيد األعمال نتيجة اإلستحواذ التدريجي ،يتم قياس اإلستثمار المصنف سابقًا للشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة

في تاريخ اإلستحواذ .يتم قيد الفرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية المصنف سابقًا في قائمة الدخل الموحدة.

يتم إثبات الشهرة الناتجة عن شراء الشركات التابعة بالكلفة والتي تمثل الزيادة في المقابل المالي الذي تم تحويله والمبلغ الذي تم

قيده لحقوق الجهات غير المسيطرة عن حصة المجموعة في صافي الموجودات والمطلوبات التي تم الحصول عليها من الشركة
التابعة .إذا كان المقابل المالي أقل من القيمة العادلة لصافي الموجودات للشركة التابعة ،يتم تسجيل الفرق كربح أو خسارة في

قائمة الدخل الموحدة.

الحقاً لإلثبات المبدئي ،يتم إثبات الشهرة بالكلفة بعد تنزيل أية خسائر تد ٍن متراكمة في القيمة الدفترية .لغرض إجراء دراسة حول
وجود تدني في القيمة الدفترية للشهرة ،يتم توزيع قيمة الشهرة بتاريخ الشراء على الوحدات ،أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد،

والمتوقع أن تستفيد من عملية توحيد األعمال ،بغض النظر عن كون الموجودات والمطلوبات األخرى للشركة المستحوذ عليها قد

تم توزيعها على هذه الوحدات أم ال.

عند استبعاد أحد األنشطة التشغيلية ضمن وحدة منتجة للنقد ،يتم اعتبار الشهرة المرتبطة بالنشاط التشغيلي المستبعد كجزء من

القيمة الدفترية لذلك النشاط لتحديد مبلغ الربح أو الخسارة .يتم تحديد مبلغ الشهرة المستبعد وفقاً لنسبة القيمة الدفترية للنشاط

المستبعد إلى صافي القيمة المتبقية من الوحدة المنتجة للنقد.
المشاريع قيد اإلنشاء

يمثل هذا البند كافة التكاليف التي تكبدتها الشركات التابعة إلقامة عدد من المشاريع ،والتي تشمل تكاليف التصاميم واإلنشاء

والمواد المباشرة واإلشراف ومصاريف الفوائد المتعلقة بالمشروع .عند االنتهاء من تنفيذ المشروع ،يحول الى حساب عقارات وآالت
ومعدات.
يتم إجراء دراسة التدني في القيمة الدفترية للمشروع قيد اإلنشاء عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية إسترداد القيمة الدفترية لهذا

المشروع .في حال وجود مثل هذه األدلة ،يتم تخفيض القيمة الدفترية للمشروع للقيمة المتوقع إستردادها.
استثمار في شركات حليفة

يتم قيد اإلستثمار في الشركات الحليفة باستخدام طريقة حقوق الملكية .الشركة الحليفة هي تلك التي يكون للمجموعة نفوذاً مؤث اًر
عليها .وهو القدرة على المشاركة في الق اررات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها وليس التحكم بهذه

السياسات.

عند االستحواذ التدريجي للشركات الحليفة ،يتم قياس الحصة المملوكة للمجموعة بتاريخ استحواذ المجموعة على نفوذ مؤثر في
الشركة الحليفة بالقيمة العادلة ويتم قيد أية فروقات ناتجة في قائمة الدخل الموحدة.

وفقاً لطريقة حقوق الملكية ،يظهر اإلستثمار في الشركات الحليفة في قائمة المركز المالي الموحدة بالكلفة ،مضافاً إليه التغيرات
الالحقة في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات الحليفة .يتم قيد الشهرة الناتجة عن شراء الشركات الحليفة كجزء من

القيمة الدفترية لإلستثمارات فيها ،حيث ال يتم إطفاء هذه الشهرة أو دراسة التدني في قيمتها بشكل منفصل.
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يتم اظهار حصة المجموعة من صافي نتائج أعمال الشركات الحليفة بعد الضريبة في قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل
الموحدة .يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الحليفة وفقا لنسبة ملكية المجموعة في

الشركة الحليفة.

إن السنة المالية للشركات الحليفة هي ذات السنة المالية للمجموعة .عند الضرورة تقوم المجموعة بإجراء تعديالت لتتوافق السياسات
المتبعة في الشركات الحليفة مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

الحقًا إلستخدام طريقة حقوق الملكية تقرر المجموعة ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خسائر ٍ
تدن إضافية على استثماراتها في
الشركات الحليفة .تقوم المجموعة في تاريخ القوائم المالية بتحديد ما إذا كان هناك وجود ألدلة موضوعية تشير إلى ٍ
تدن في قيمة

اإلستثمارات في الشركات الحليفة .في حال وجود هذه األدلة ،تقوم المجموعة بإحتساب قيمة التدني والتي تمثل الفرق بين القيمة

الدفترية لإلستثمار والقيمة المتوقع إستردادها ويتم قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الموحدة.

في حال فقدان المجموعة للنفوذ المؤثر على الشركات الحليفة ،تقوم المجموعة بتقييم االستثمار المتبقي بالقيمة العادلة ،ويتم تسجيل

الفروقات بين هذه القيمة العادلة والقيمة الدفترية لالستثمار في قائمة الدخل الموحدة.
استثمارات عقارية

تظهر االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل أية خسائر ٍ
تدن متراكمة في القيمة الدفترية .يتم دراسة تدني القيمة الدفترية لالستثمارات

العقارية عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى عدم توافر إمكانية استرداد قيمتها الدفترية .عند وجود مثل هذه األدلة
وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادها ،يتم تخفيض القيمة الدفترية للقيمة المتوقع استردادها.

يتم استبعاد االستثمارات العقارية عند التوقف عن استخدامها وعدم وجود أي منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة نتيجة بيعها .يتم
قيد الفرق بين العائد من استبعاد األصل والقيمة الدفترية في قائمة الدخل الموحدة في فترة االستبعاد.

يتم التحويل من أو إلى االستثمارات العقارية فقط عندما يكون هنالك تغيير في االستخدام .عند التحويل من االستثمارات العقارية
إلى بند الممتلكات واآلالت والمعدات والتي يتم استخدامها من قبل المجموعة ،فإن كلفة الممتلكات المحولة لالستخدام هي قيمتها
الدفترية في تاريخ التحويل .اذا ارتأت المجموعة تحويل ممتلكاتها إلى استثمارات عقارية ،تستمر المجموعة باستخدام السياسات

المحاسبية للمتلكات واآلالت والمعدات حتى تاريخ التغير في االستخدام.
استثمارات في موجودات مالية
أ.

القياس المبدئي للموجودات المالية

يتم قيد عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ الصفقة وهو تاريخ اإللتزام بشراء أو بيع الموجودات المالية .إن

عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية هي تلك التي يتم فيها تحويل الموجودات المالية خالل الفترة المحددة وفقاً للقوانين

أو وفقًا لما هو متعارف عليه في أنظمة السوق .يتم قيد الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة ويتم إضافة مصاريف

اإلقتناء المباشرة ،باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
ب .تصنيف الموجودات المالية
بعد تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما في  1كانون الثاني 2018
موجودات مالية بالكلفة المطفأة
الدين بالكلفة المطفأة إذا تحقق الشرطان التاليان:
يتم قياس أدوات ّ
–

الدين ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفاظ باألصل للحصول على تدفقات نقدية تعاقدية.
أن يتم اإلحتفاظ بأداة ّ
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–

أن تعطي الشروط التعاقدية لألداة في تواريخ محددة حق االنتفاع من التدفقات النقدية التي تمثل دفعات من األصل وفائدة

على الرصيد القائم.

الدين التي تحقق الشرطين السابقين تقاس مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء (باستثناء إذا إختارت
إن أدوات ّ
المجموعة تصنيف هذه الموجودات من خالل قائمة الدخل الموحدة كما هو مبين أدناه) .الحقاً يتم قياسها بالكلفة المطفأة بإستخدام

طريقة معدل الفائدة الفعلي بعد تنزيل التدني .يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

الدين بالكلفة المطفأة .تظهر الذمم المدينة بقيمة الفواتير الصادرة للعمالء بعد تنزيل أية مخصصات
تعتبر الذمم المدينة من أدوات ّ

على الذمم متدنية القيمة .عند تحديد التدني للموجودات المالية ،تستخدم إدارة المجموعة تقديرات معينة لتحديد مبالغ وتوقيت

التدفقات النقدية المستقبلية وكذلك تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات

المبدئي وتضمين المعلومات المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.
إن معدل الفائدة الفعلي هو نسبة الفائدة التي يتم إستخدامها لخصم التدفقات النقدية المستقبلية على فترة عمر أداة الدين ،أو فترة
أقل في حاالت معينة ،لتساوي القيمة الدفترية في تاريخ االعتراف المبدئي.

عند اإلعتراف المبدئي تستطيع المجموعة بشكل ال يمكن التراجع عنه تصنيف أداة دين حققت شروط الكلفة المطفأة المذكورة

أعاله كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة إذا أدى ذلك إلى إزالة أو التخفيف بشكل كبير من عدم

التطابق المحاسبي نتيجة تصنيف األداة المالية بالكلفة المطفأة.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

الدين التي ال تحقق شروط الكلفة المطفأة أو أدوات مالية تحقق شروط الكلفة المطفأة ولكن
تمثل هذه الموجودات المالية أدوات ّ

اختارت المجموعة تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الموحدة عند اإلعتراف المبدئي .قامت المجموعة بتصنيف

موجودات مالية تحققت شروط أدوات دين بالكلفة المطفأة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

تقوم المجموعة عند اإلعتراف المبدئي بتصنيف أدوات الملكية بالقيمة العادلة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة

الدخل باستثناء اإلستثمارات غير المحتفظ بها ألغراض المتاجرة حيث يمكن تصنيف هذه الموجودات بالقيمة العادلة من خالل

بنود الدخل الشامل األخرى.

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ويتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن التغير في قيمتها العادلة
في قائمة الدخل الموحدة.
يتم اإلعتراف بأرباح توزيعات األسهم من اإلستثمار في األدوات المالية من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق إلستالمها.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

تقوم المجموعة عند اإلعتراف المبدئي بتصنيف أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى .يتم هذا

التصنيف على أساس كل أداة على حدى وال يمكن التراجع عنه .كذلك ال تستطيع المجموعة تصنيف أداة ملكية محتفظ بها
للمتاجرة كأدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.

يتم قياس أدوات الملكية من خالل الدخل الشامل مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا اليها مصاريف االقتناء .الحقاً يتم قياس هذه

الموجودات بالقيمة العادلة ويتم قيد األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

في حساب احتياطي القيمة العادلة .عند التخلص من هذه الموجودات ال يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المقيدة سابقاً في
حساب احتياطي القيمة العادلة إلى قائمة الدخل الموحدة بل يتم قيدها مباشرة في حساب األرباح المدورة.
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يتم قيد عوائد توزيعات األسهم من اإلستثمار في أدوات الملكية من الشركات المستثمر بها عند نشوء حق إلستالمها في قائمة

الدخل الموحدة ،إال إذا اعتبرت هذه العوائد كاسترداد لجزء من قيمة اإلستثمار.

قبل تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما في  1كانون الثاني .2018
ذمم مدينة

تعتبر الذمم المدينة موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير متداولة في أسواق مالية نشطة .بعد
االعتراف المبدئي ،يعاد قياس قيمة هذه الموجودات بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي ،بعد تنزيل التدني .يتم احتساب

الكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء والرسوم والمصاريف األخرى والتي تشكل جزءاً من العائد
الفعلي.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تصنف الموجودات المالية للمتاجرة ضمن بند "موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل" .يتم تصنيف الموجودات

المالية كموجودات مالية للمتاجرة في حال وجود النية لبيع أو إعادة شراء هذه الموجودات في المستقبل القريب .يتم قيد أي ربح أو

خسارة ناتجة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة في قائمة الدخل الموحدة في فترة حدوث هذا التغير.
الموجودات المالية المتوفرة للبيع

تشمل اإلستثمارات في الموجودات المالية المتوفرة للبيع اإلستثمار في أدوات الدين وأدوات الملكية .أدوات الملكية المصنفة
كموجودات مالية متوفرة للبيع هي تلك الموجودات التي ال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة خالل قائمة الدخل .أدوات الدين المصنفة

كموجودات مالية متوفرة للبيع هي تلك الموجودات التي يتم اإلحتفاظ بها لفترة غير محددة والتي قد يتم بيعها وفقاً الحتياجات
السيولة أو نتيجة للتغيرات في العوامل السوقية.

الحقاً لإلثبات المبدئي ،يتم إعادة تقييم الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة ويتم قيد التغيرات في القيمة العادلة في
قائمة الدخل الشامل الموحدة ضمن احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع حتى يتم التخلص من الموجود المالي ،وعندها يتم

قيد األرباح والخسائر المقيدة سابقًا ضمن احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع في قائمة الدخل الموحدة وفي حال وجود تدن
في قيمتها يتم إعادة قيد الخسائر المقيدة سابقاً ضمن احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع في قائمة الدخل الموحدة وتخفيض
احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع بقيمة التدني التي تم قيدها.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم تصنيف الموجودات المالية المتوفرة للبيع فيما إذا كانت النية لبيع هذه اإلستثمارات المالية في المستقبل
القريب ال زالت قائمة .في حال عدم القدرة على بيع هذه اإلستثمارات نتيجة لعدم توفر سوق نشط أو حدوث تغيير جوهري في نية

اإلدارة لبيع هذه اإلستثمارات في المستقبل القريب ،يمكن إلدارة المجموعة أن تقوم بإعادة تصنيف هذه الموجودات المالية في

حاالت نادرة جدًا إلى أي فئة أخرى باالعتماد على طبيعة الموجود المالي.

يتم إدراج الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالكلفة عندما ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليها.
ج .استبعاد الموجودات المالية

يتم استبعاد الموجودات المالية عند إنتهاء الحق التعاقدي لالنتفاع من التدفقات النقدية لهذه الموجودات ،أو عند تحويل الموجودات
المالية وجميع المخاطر وعوائد الملكية إلى منشأة أخرى .في حال لم تقم المجموعة بتحويل أو إبقاء كل المخاطر والعوائد األساسية

وأبقت السيطرة على الموجودات المحولة ،تسجل المجموعة حصتها المتبقية في الموجودات وتسجل المطلوبات بقيمة المبالغ
المتوقع دفعها .إذا أبقت المجموعة كل المخاطر والعوائد األساسية لملكية الموجودات المالية المحولة ،تستمر المجموعة في

تسجيلها وتسجل أيضًا ضمانات الديون للمبالغ المقبوضة معها.

21
شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي

81

د.

تدني قيمة الموجودات المالية

بعد تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما في  1كانون الثاني 2018

يتم إثبات مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة (مخصص التدني) ألدوات الدين التي ال يتم قياسها من خالل قائمة الدخل

الموحدة .ال يتم إثبات خسائر تدني على االستثمارات في األسهم (حقوق الملكية).

ٍ
مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية ،باستثناء ما
يتم قيد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ
يلي ،والتي يتم قياسها كخسائر ائتمانية متوقعة على مدى  12شه ًار فقط:
–

سندات الدين االستثمارية ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة (أي ما يعادل تصنيف الدرجة االستثمارية) بتاريخ إعداد

–

األدوات المالية األخرى التي لم تزد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي لها.

القوائم المالية الموحدة.

قامت المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة من المعيار لتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة ،وحساب الخسائر
االئتمانية المتوقعة على كامل عمر الذمم المدينة .لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،يتم تصنيف األرصدة التجارية المدينة

استنادا إلى خصائص مخاطر اإلئتمان ومدة انقضاء اإلستحقاق.
ً

في نموذج احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة ،وعندما يلزم األمر ،تعتمد المجموعة على المعلومات مستقبلية مستخدمة
كمدخالت ،مثل الزيادة في الناتج اإلجمالي المحلي ومعدالت البطالة.

يتم قيد مخصص التدني في قائمة الدخل الموحدة ويتم إظهارها في حساب مخصص مقابل الذمم المدينة.
يتم شطب الموجودات المالية بعد استيفاء جميع محاوالت إعادة الجدولة وأنشطة التحصيل وال يكون هناك إحتمال واقعي لالسترداد

في المستقبل .يتم قيد االستردادات الالحقة في حساب إيرادات أخرى.

يتم فحص الموجودات المالية المقاسة بالكلفة المطفأة لتحديد فيما اذا كانت متدنية ائتمانياً .يتضمن الدليل الموضوعي بأن الموجود

المالي متدني ائتمانيًا عندما يحدث عدم االلتزام ببنود التعاقد كالتعثر في السداد أو التأخر في دفع الفوائد أو مبلغ الدين األصلي
أو منح خصومات ألسباب اقتصادية أو قانونية متعلقة بالصعوبات المالية للمقترض .بغض النظر عن التحليل الموضح أعاله،

ترى الشركة أن التعثر يحدث عندما ينقضي تاريخ استحقاق أي أصل مالي لفترة تزيد عن  90يومًا ما لم يكن لدى الشركة أي
معلومات معقولة ومؤيدة تشير إلى وجود معيار تعثر آخر أكثر مالئمة.

إن معدل الفائدة الفعلي هو نسبة الفائدة التي يت م إستخدامها لخصم التدفقات النقدية المستقبلية على فترة عمر أداة الدين ،أو فترة
أقل في حاالت معينة ،لتساوي القيمة الدفترية في تاريخ االعتراف المبدئي.
قبل تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9كما في  1كانون الثاني 2018

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

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

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

الفائدة الفعلي األصلي.
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–

أدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع – يتضمن الدليل الموضوعي انخفاض القيمة الجوهري أو طويل
األمد .يتم قياس جوهرية اإلنخفاض بالرجوع إلى الكلفة األصلية لالستثمار ،ويتم 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 الموحدة .ال يتم عكس خسائر التدني المقيدة سابقاً على أدوات
الملكية من خالل قائمة الدخل الموحدة ،وانما يتم قيد اإلرتفاع في القيمة العادلة على الموجودات المالية التي تم قيد التدني
في قيمتها سابقًا من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة.

–

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

خسارة تدني معترف بها سابقًا ضمن قائمة الدخل الموحدة.

الموجودات الحية

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

أية أرباح أو خسائر ناجمة عن التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة في فترة حدوث التغير .وفي الحاالت التي ال

يمكن فيها قياس القيمة العادلة للموجودات الحية بموضوعية فإنه يتم قياسها بالكلفة بعد تنزيل أي خسارة ناتجة عن التدني في
قيمتها.

تظهر الموجودات الحية الناضجة وغير الناضجة بالكلفة بعد تنزيل أية خسارة ناتجة عن التدني في القيمة الدفترية وذلك بسبب
عدم القدرة على قياس القيمة العادلة لها بموثوقية كافية.

مخزن

تظهر المنتجات الزراعية بالكلفة بعد تنزيل أية خسائر ناتجة عن التدني في القيمة الدفترية وذلك بسبب عدم القدرة على قياس

القيمة العادلة لها بموثوقية كافية.

يتم إظهار مخزون المواد الخام واألعالف والكرتون واألنابيب والعبوات البالستيكية بالكلفة ،باستخدام طريقة المتوسط المرجح ،أو
القيمة المتوقع تحقيقها أيهما أقل .تمثل الكلفة كافة النفقات التي تتكبدها المجموعة من أجل إيصال المواد إلى حالتها وموقعها

لتكون جاهزة لالستخدام.
إيرادات مؤجلة

تسجل العقارات واآلالت والمعدات التي تم الحصول عليها دون مقابل كإيرادات مؤجلة بالقيمة العادلة ويتم اإلعتراف بها كإيرادات

في قائمة الدخل الشامل بشكل منتظم وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع للعقارات واآلالت والمعدات.
النقد واألرصدة لدى البنوك

لغرض قائمة التدفقات النقدية ،فإن النقد واألرصدة لدى البنوك يشمل على النقد في الصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة

األجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل ،بعد تنزيل النقد مقيد السحب.
ذمم دائنة ومستحقات

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها

من قبل المورد.
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قروض طويلة األجل
يتم قيد القروض طويلة األجل مبدئياً بالقيمة العادلة بعد تنزيل أية تكاليف مباشرة .ويعاد الحقًا تقييمها بالكلفة المطفأة باستخدام
طريقة العائد الفعلي .تظهر األرباح أو الخسائر الناتجة عن تخلي الجهة المقرضة عن القروض طويلة األجل في قائمة الدخل
الموحدة.

يتم احتساب الكلفة المطفأة بعد األخذ بعين اإلعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء والرسوم والمصاريف األخرى التى تشكل
جزءاً من العائد الفعلي .يتم قيد اإلطفاء الناتج عن استخدام طريقة العائد الفعلي ضمن قائمة الدخل الموحدة.

تقاص األدوات المالية

يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما
تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في

نفس الوقت.

المخصصات

يتم احتساب مخصصات عندما يترتب على المجموعة التزامات (قانونية أو ضمنية) ناشئة عن أحداث سابقة على أن يكون من

المرجح نشوء هذه اإللتزامات وتوافر إمكانية تحديد قيمتها بشكل موضوعي.
العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت التي تتم بعمالت أخرى غير الدينار األردني خالل السنة إلى الدينار األردني وفقًا ألسعار الصرف السائدة
في تاريخ المعاملة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية
السنة إلى الدينار األردني وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية الموحدة .تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة
في قائمة الدخل الموحدة.

يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة ،التي لديها عملة أساس أخرى غير الدينار األردني ،إلى الدينار األردني وفقًا
ألسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية الموحدة .يتم تحويل بنود حقوق الملكية وفقًا ألسعار الصرف التاريخية ويتم تحويل

بنود قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة لهذه الشركات إلى الدينار األردني وفقًا لمعدل أسعار الصرف خالل
السنة .يتم قيد الفروقات الناتجة عن التحويل في بند خاص ضمن حقوق الملكية الموحدة.
الربح لكل سهم

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

يتم احتساب الحصة المخفضة للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للمجموعة (بعد طرح الفوائد
المتعلقة باألسهم الممتازة القابلة للتحويل) على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافًا إليه المعدل المرجح لعدد
السهم العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
.4

استبعاد شركة تابعة

قامت المجموعة في بداية السنة ببيع كامل حصتها في أسهم شركة اثمار للصناعات البالستيكية (اثمار) ،وبالتالي لم يتم توحيد

القوائم المالية إلثمار مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  31كانون األول .2018

قامت المجموعة باستبعاد القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات شركة اثمار والقيمة الدفترية لحقوق الجهات غير المسيطرة وفقاً
لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10في تاريخ فقدان السيطرة عليها في بداية عام  ،2018حيث نتج عن ذلك خسائر بمبلغ

 103.402دينار أردني تم قيدها في قائمة الدخل الموحدة .تعتقد إدارة المجموعة بأن القيمة الدفترية لالستثمار في اثمار ال تختلف
جوهرياً عن قيمته العادلة.
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حصص مؤثرة في شركات تابعة:

.5

فيما يلي معلومات مالية عن شركات تابعة وغير مملوكة بالكامل لديها حصص جوهرية لجهات غير مسيطرة:
نسبة الملكية للجهات غير المسيطرة:
اسم الشركة

بلد المنشأ

شركة دواجن فلسطين (الدواجن)

2017

2018
%

فلسطين

23.41

23.41

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون (الكرتون)

فلسطين

56.95

56.95

شركة إثمار للصناعات البالستيكية (إثمار)

فلسطين

شركة فلسطين لصناعات اللدائن (اللدائن)
شركة الرابية لألعالف والحبوب (الرابية)

فلسطين

28.93

فلسطين

50

-

أرصدة حصص الجهات غير المسيطرة في الشركات
التابعة:

28.93
-

40

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

الدواجن

5.600.259

6.576.951

الكرتون

2.069.628

2.514.596

اثمار

-

()32.813

48.557

اللدائن

107.196

الرابية

7.825.640

89.744
-

9.148.478

األرباح(/الخسائر) العائدة لجهات غير مسيطرة في
الشركات التابعة:

197.478

744.845

الدواجن

الكرتون

()28.611

63.687

اثمار

-

()32.813

115.733

761.520

()53.134

اللدائن

()14.199

بنود الدخل الشامل العائدة لجهات غير مسيطرة في
الشركات التابعة:

الدواجن

الكرتون

()441.091

677.699

()585.889

871.094

()144.798

193.395
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فيما يلي ملخص لمعلومات مالية عن هذه الشركات التابعة قبل استبعاد األرصدة والمعامالت مع الشركة.
ملخص بيانات قائمة الدخل كما في  31كانون أول :2018

مبيعات

الدواجن

اللدائن

الكرتون

الرابية

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

30.274.319

2.022

2.898.586

()26.943.796

()2.500

()2.416.141

مصاريف تمويل

()162.081

()14.479

ربح (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل

957.838

كلفة المبيعات

مصاريف إدارية وعامة وتسويقية

()2.074.295

مصاريف أخرى

()136.309

ضريبة الدخل

ربح (خسارة) السنة

بنود الدخل الشامل األخرى

صافي الدخل الشامل للسنة
العائد لجهات غير مسيطرة من ربح (خسارة)
السنة

-

()36.732

()451.394

()35.969

()102.268

-

()114.286

()87.658
-

()81.166

-

843.552
()1.906.305

()87.658
()11.230

()93.299

()266.047

-

()1.062.753

()98.888

()359.346

-

197.478

()28.611

()53.134

-

-

()9.949

-

()12.133

-

العائد لجهات غير مسيطرة من بنود الدخل
الشامل األخرى

-

()441.091

-

()144.798

ملخص بيانات قائمة الدخل كما في  31كانون أول :2017

مبيعات

الدواجن

اللدائن

الكرتون

اثمار

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

35.082.163

63.656

3.891.554

381.012

()28.745.092

()29.461

()3.226.521

()430.978

مصاريف تمويل

()130.593

()12.385

-

()3.953

ربح (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل

3.546.165

()49.081

كلفة المبيعات
مصاريف إدارية وعامة وتسويقية

()2.337.850

مصاريف أخرى

()322.463

ضريبة الدخل

ربح (خسارة) السنة

بنود الدخل الشامل األخرى

صافي الدخل الشامل للسنة
العائد لجهات غير مسيطرة من ربح (خسارة)
السنة

()41.948
()28.943

()461.446

()27.964

()53.914

)(149

149.673

()82.032

3.181.696

()49.081

111.829

()82.032

6.076.571

()49.081

451.417

()82.032

744.845

()14.199

63.687

()32.813

()364.469
2.894.875

-

()37.844
339.588

-

العائد لجهات غير مسيطرة من بنود الدخل
الشامل األخرى

677.699

-

193.395

-
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ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في  31كانون أول :2018

موجودات متداولة

الدواجن

اللدائن

الكرتون

الرابية

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

12.477.120

166.357

2.101.572

214.392

()6.985.103

()478.028

()732.006

()1.064.462

-

382.750

3.460.350

214.392

موجودات غير متداولة

23.028.220

مطلوبات غير متداولة

()3.699.372

مطلوبات متداولة

مجموع حقوق الملكية

802.719

()108.298

24.820.865

3.155.246

-

العائد إلى:

مساهمي المجموعة

19.220606

334.193

1.390.722

107.196

جهات غير مسيطرة

5.600.259

48.557

2.069.628

107.196

ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما  31في كانون أول :2017

موجودات متداولة

الدواجن

اللدائن

الكرتون

اثمار

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

15.674.780

228.455

2.653.919

513.113

()7.436.869

()369.365

()819.196

()499.738

525.106

4.241.688

موجودات غير متداولة

22.847.633

مطلوبات غير متداولة

()2.070.464

مطلوبات متداولة

مجموع حقوق الملكية

868.937

()202.921

29.015.080

2.565.953

()158.988

305.474

()400.881
()82.032

العائد إلى:
مساهمي المجموعة

22.438.129

435.362

1.727.092

()49.219

جهات غير مسيطرة

6.576.951

89.744

2.514.596

()32.813

ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية كما في  31كانون أول :2018

أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

(النقص) الزيادة في النقد واألرصدة لدى
البنوك

الدواجن

اللدائن

الكرتون

الرابية

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

57.886

2.854.303
()2.836.998
()504.232
()486.927

9.792

()79.898

()878.889

-

()214.392

()66.804

1.020.048

214.392

874

61.261

-
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ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية كما في  31كانون أول :2017

أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

(النقص) الزيادة في النقد واألرصدة لدى
البنوك

الدواجن

اللدائن

الكرتون

اثمار

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

2.864.515

()1.720.061
()2.015.324
()870.870

4.140

24.909

()28.538
511

38.241

()366.048
()114.615
()442.422

()81.615

()311.683
528.338

135.040
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.6

مباني وانشاءات
دينار أردني

اإلستهالك المتراكم
كما في أول كانون الثاني 2018
االستهالك للسنة
استبعادات
محول الى استثمارات عقارية (ايضاح )9
استبعاد شركة تابعة (إيضاح )4
فروقات عملة
كما في  31كانون األول 2018

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2018

عقارات وآالت ومعدات
معدات وآالت
دينار أردني

19.357.978
656.308
()401.677
42.956
()1.521.990
()40.780
()961.520
17.131.275

4.446.177

أثاث وأجهزة
مكتبية
دينار أردني
16.093.227
600.473
()31.205
989.498
()263.316
()1.264.875
16.123.802

7.762.379
581.151
()28.627
()821.747
()1.709
()526.770
6.964.677
10.166.598

سيارات
دينار أردني
731.473
59.481
()52.427
()364
()55.650
682.513
7.570.251
884.932
()21.657
()14.053
()652.638
7.766.835
8.356.967

أجهزة وبرامج
الحاسب اآللي
دينار أردني
1.737.971
124.253
()6.160
()137.864
1.718.200
532.388
44.458
()52.427
()24
()42.021
482.374
200.139

المجموع
دينار أردني
348.049
23.040
()10.570
()12.015
()42.147
306.357
1.070.824
169.620
()513
()94.818
1.145.113
573.087

أراضي
دينار أردني
الكلفة
4.918.498
كما في أول كانون الثاني 2018
اإلضافات
استبعادات
محول من مشاريع قيد اإلنشاء (إيضاح - )8
محول الى استثمارات عقارية (ايضاح )149.694( )9
استبعاد شركة تابعة (إيضاح )4
()322.627
فروقات عملة
4.446.177
كما في  31كانون األول 2018

43.187.196
1.463.555
()432.882
1.032.454
()1.734.681
()322.635
()2.784.683
40.408.324
195.575
36.195
()10.570
()862
()32.070
188.268
118.089

-

17.131.417
1.716.356
()50.284
()884.744
()17.161
()1.348.317
16.547.267
23.861.057

بلغت العقارات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل كما في  31كانون األول  2018والتي ما زالت تُستخدم في عمليات المجموعة مبلغ  4.787.616دينار أردني.

تم خالل عام  2018تحميل مبلغ  1.499.990دينار أردني ومبلغ  95.450دينار أردني من مصروف اإلستهالك على حساب كلفة المبيعات ومصاريف تسويق وبيع وتوزيع ،على التوالي.
وفقاً التفاقيات بعض القروض طويلة األجل ،قامت شركة دواجن فلسطين (شركة تابعة) برهن خمسة مزارع لتربية الدواجن تعود للشركة في منطقة جنين وطوباس ورهن أرض المسلخ وما
عليها من إنشاءات وممتلكات لصالح بنوك محلية بلغت القيمة الدفترية لهذه األراضي وما عليها من إنشاءات وممتلكات كما في  31كانون األول  2018مبلغ  8.555.645دينار أردني
(إيضاح .)21
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سيارات
دينار أردني
1.438.352
264.836
()147.988
182.771
1.737.971
893.446
196.490
()139.816
120.704
1.070.824
667.147

589.441
70.053
()1.152
73.131
731.473
428.886
44.318
()958
60.142
532.388
199.085

معدات وآالت
دينار أردني
13.018.369
785.068
()15.167
656.540
1.648.417
16.093.227
5.855.812
899.797
()15.167
829.809
7.570.251
8.522.976

مباني وانشاءات
دينار أردني
17.235.698
109.478
213.961
1.798.841
19.357.978
6.447.715
632.931
681.733
7.762.379
11.595.599

أراضي
دينار أردني
4.373.238
85.920
459.340
4.918.498
4.918.498

الكلفة
كما في أول كانون الثاني 2017
اإلضافات
استبعادات
محول من مشاريع قيد اإلنشاء (إيضاح )8
فروقات عملة
كما في  31كانون األول 2017

اإلستهالك المتراكم
كما في أول كانون الثاني 2017
االستهالك للسنة
استبعادات
فروقات عملة
كما في  31كانون األول 2017

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2017

عقارات وآالت ومعدات (تابع)

أجهزة وبرامج
الحاسب اآللي
دينار أردني
256.526
33.828
57.695
348.049
123.303
30.588
41.684
195.575
152.474

أثاث وأجهزة
مكتبية
دينار أردني

المجموع
دينار أردني
36.911.624
1.263.263
()164.307
956.421
4.220.195
43.187.196
13.749.162
1.804.124
()155.941
1.734.072
17.131.417
26.055.779

بلغت العقارات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل كما في  31كانون األول  2017والتي ما زالت تُستخدم في عمليات المجموعة مبلغ  4.587.514دينار أردني.

تم خالل عام  2017تحميل مبلغ  1.550.977دينار أردني ومبلغ  119.503دينار أردني من مصروف اإلستهالك على حساب كلفة المبيعات ومصاريف تسويق وبيع وتوزيع ،على

التوالي.

وفقاً التفاقيات بعض القروض طويلة األجل ،قامت شركة دواجن فلسطين (شركة تابعة) برهن خمسة مزارع لتربية الدواجن تعود للشركة في منطقة جنين وطوباس ورهن أرض المسلخ وما

عليها من إنشاءات وممتلكات لصالح بنوك محلية بلغت القيمة الدفترية لهذه األراضي وما عليها من إنشاءات وممتلكات كما في  31كانون األول  2017مبلغ  8.359.079دينار أردني

(إيضاح  .)21كما قامت شركة فلسطين لصناعات اللدائن (شركة تابعة) برهن األراضي والمباني لصالح بنك إقليمي والتي بلغت قيمتها الدفترية كما في  31كانون األول  2017مبلغ

 849.937دينار أردني (إيضاح .)21
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موجودات غير ملموسة

يمثل هذا البند موجودات غير ملموسة تعود في مجملها إلى العالمة التجارية لشركة البينار التي تم االعتراف بها وتسجيلها بعد
اكتمال عملية توزيع مبلغ الشراء.

لغرض دراسة تدني قيمة الموجودات غير الملموسة ،تم تحميل قيمتها على الوحدة المنتجة للنقد (منتجات الحليب واأللبان) والتي

بناء على "القيمة
تمثل أيضاً جزءاً من قطاعات أعمال الشركة .تم تحديد القيمة المتوقع استردادها لوحدة إنتاج الحليب واأللبان ً
المستخدمة" وفقًا للتدفقات النقدية المتوقعة لفترة خمس سنوات من خالل موازنات مالية مستقبلية تم اعتمادها من قبل إدارة الشركة.
تم استخدام معدل خصم قبل الضريبة بمقدار  %15.5للتدفقات النقدية خالل الخمس سنوات القادمة .تم استخدام معدل لنمو
التدفقات النقدية المتوقعة لفترة ما بعد الخمس سنوات بمقدار .%2.7

الفرضيات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة المستخدمة
إن احتساب القيمة المستخدمة لجميع قطاعات األعمال يخضع لحساسية معدل الخصم المستخدم ومعدل نمو التدفقات النقدية

للفترات ما بعد فترة الموازنات:

معدل الخصم :يعكس معدل الخصم تقديرات اإلدارة للمخاطر المرتبطة بقطاع األعمال ،مع األخذ باالعتبار قيمة الوقت وأيضًا
المخاطر الخاصة بالموجودات التي لم يتم تضمينها بتقديرات التدفقات النقدية .يعتمد احتساب معدل الخصم على عوامل ذات

عالقة بالشركة وقطاع األعمال وهو مشتق من المعدل المرجح لكلفة رأس المال .يعتمد احتساب المعدل المرجح لكلفة أرس المال

بناء على العائد المتوقع على االستثمار ويعتمد احتساب
على تكلفة اإلقراض وتكلفة رأس المال .يتم احتساب تكلفة رأس المال ً
تكلفة اإلقراض على اقتراضات الشركة الخاضعة للفائدة والتي تلتزم الشركة بتسديدها .يتم ادراج المخاطر الخاصة بالقطاع من
خالل استخدام معامالت بيتا بشكل منفرد .يتم تقييم معامالت بيتا بشكل سنوي باستخدام معلومات سوقية متوفرة.

تقدير معدل النمو :يعتمد معدل النمو على قيمة نتائج قطاع األعمال بعد فترة الموازنة المعلنة .لتحديد معدالت النمو المناسبة،
تم األخذ باالعتبار القوى التنافسية المتوقع أن تسود بعد فترة الموازنة المعلنة.
بالنسبة لتقدير "القيمة في االستخدام" لمنتجات الحليب واأللبان فإن إدارة الشركة تعتقد بأنه ال يوجد تغير ممكن ومعقول في

الفرضيات الرئيسية السابقة قد يؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية لقطاع األعمال عن القيمة القابلة لالسترداد.
.8

مشاريع قيد اإلنشاء

يمثل هذا البند كما في  31كانون األول  2018التكاليف التي تكبدتها الشركات التابعة إلقامة عدد من المشاريع .عند االنتهاء
من إنشاء هذه المشاريع سيتم تحويل كافة التكاليف إلى حساب العقارات واآلالت والمعدات.

يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية المتعلقة بهذه المشاريع:

الشركة التابعة
شركة دواجن فلسطين
شركة البينار للتجارة العامة
شركة الرابية لألعالف والحبوب
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون

المشروع قيد اإلنشاء
مشروع مزارع االبقار ومركز التغذية
إنشاء مصنع ومقر جديد للشركة
إنشاء مصانع ومقرات الشركة
مشاريع تكميلية لخطوط انتاج الشركة

التكاليف حتى
 31كانون األول
2018
دينار أردني
2.948.721
1.129.984
214.210
75.319
4.368.234

الكلفة اإلجمالية
المتوقعة إلنهاء
المشاريع
دينار أردني
4.000.000
7.000.000
9.200.000
82.517
20.282.517
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من المتوقع انجاز مشروع مزرعة االبقار ومركز التغذية والمشاريع التكميلية لخطوط انتاج الكرتون خالل عام  ،2019في حين

من المتوقع انجاز مشروع انشاء مصنع ومقر شركة البينار الجديد ومصنع شركة الرابية لالعالف والحبوب خالل عام .2020
لقد كانت الحركة على المشروع قيد اإلنشاء خالل السنة كما يلي:

2018

دينار أردني

رصيد بداية السنة
اإلضافات
المحول الى عقارات وآالت ومعدات (إيضاح )6
فروقات عملة
رصيد نهاية السنة
.9

2017

دينار أردني

648.760
2.750.176
()956.421
81.450
2.523.965

2.523.965
3.115.075
()1.032.454
()238.352
4.368.234

استثمارات عقارية

قامت المجموعة في بداية عام  2018بتأجير األرض والمباني الموجودة في شركة اللدائن إلى شركة أخرى .وبالتالي تم تحويل
العقارات المستخدمة ألغراض التأجير إلى استثمارات عقارية.

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على هذا الحساب خالل السنة المنتهية في  31كانون األول :2018
مباني

أراض

دينـار أردني

رصيد بداية السنة

-

دينـار أردني
-

المجموع

دينـار أردني
-

محول من عقارات وآالت ومعدات (إيضاح رقم )6

149.694

700.243

849.937
()47.218

رصيد نهاية السنة

149.694

653.025

802.719

استهالك خالل السنة

-

()47.218

وفقًا التفاقيات القروض والتسهيالت االئتمانية قامت اللدائن (شركة تابعة) برهن األراضي والمباني لصالح بنك إقليمي والتي بلغت
قيمتها الدفترية كما في  31كانون األول  2018مبلغ  802.719دينار أردني (إيضاح .)21
.10

استثمارات في أسهم شركات حليفة

شركة مصانع الزيوت النباتية (الزيوت)
شركة مطاحن القمح الذهبي (المطاحن)

بلد التأسيس
فلسطين
فلسطين

نسبة الملكية ٪
2017
2018
%
%
32.77
32.77
19.37
19.41

2018
دينـار أردني
12.348.369
2.604.844
14.953.213

2017
دينـار أردني
11.301.966
2.573.421
13.875.387

بالرغم من أن نسبة المجموعة في شركة مطاحن القمح الذهبي تقل عن  %20إال أن لها تمثيل في مجلس اإلدارة قادر على
التأثير في السياسات المالية والتشغيلية فيها .وبالتالي تم تصنيف استثمار المجموعة في شركة مطاحن القمح الذهبي كاستثمار

في شركة حليفة.

بلغت القيمة السوقية الستثمارات المجموعة في الشركات الحليفة مبلغ  20.288.965و19.195.760دينار أردني ،على التوالي

كما في  31كانون األول  2018و.2017
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وفقا التفاقيات قروض طويلة األجل (إيضاح  ،)21تم رهن جزء من أسهم الشركات الحليفة لصالح بنك اقليمي .بلغت القيمة

الدفترية لألسهم المرهونة كما في  31كانون األول  2018مبلغ  5.088.780دينار أردني.

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على رصيد استثمارات في أسهم شركات حليفة خالل عامي  2018و:2017

رصيد بداية السنة

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

13.875.387

11.998.918

()790.344

()784.143

حصة المجموعة من نتائج اعمال الشركات الحليفة

2.107.273

حصة المجموعة من فروقات ترجمة عمالت أجنبية لشركات حليفة

()669.934

558.825

39.312

161.290

توزيعات أرباح نقدية

2.527.547

حصة المجموعة من التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية لشركات حليفة

457.481

()587.050

حصة المجموعة من تعديالت أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ()9

()65.962

-

استثمارات في أسهم شركات حليفة

14.953.213

رصيد نهاية السنة

13.875.387
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الزيوت

يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية المتعلقة باستثمار المجموعة في شركاتها الحليفة:

المطاحن
2018

المجموع
2017

2018

2017

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

موجودات غير متداولة

دينار أردني

41.911.458

9.020.470

9.370.028

دينار أردني
39.664.637

()1.396.198

()4.284.541

()5.749.697

()7.667.235

دينار أردني

50.931.928

دينار أردني
49.034.665

موجودات متداولة

7.741.297

مطلوبات غير متداولة

مطلوبات متداولة

()3.382.694

حقوق الملكية

11.713.564

()12.344.861
33.925.200

12.839.935
()452.795

30.722.732

19.454.861
()422.920
15.996.698

46.760.078

()7.145.895

19.369.941
()12.797.656
16.037.346

6.530.006
()14.075.713

()14.498.633
49.921.898

حصة المجموعة

القيمة الدفترية قبل التعديل

%32.77
11.117.288

%32.77
10.068.761

%19.41
3.104.959

%19.37
3.106.979

13.175.740

14.222.247

تعديالت

1.231.081

1.233.205

القيمة الدفترية بعد التعديل

()500.115

12.348.369

()533.558

11.301.966

730.966

2.604.844

699.647
2.573.421

13.715.862

14.953.213

13.117.741

13.875.387

اإليرادات

8.432.019

11.675.073

24.792.814

22.147.881

كلفة المبيعات

مصاريف إدارية

()5.302.753
()1.038.919

()324.059

()1.850.604

()921.046

()4.413.321
()802.110

()7.342.257

()929.558

()8.910.175

()12.645.010
()1.841.029

()13.323.496

مصاريف تمويل

الربح قبل الضريبة

()626.172
6.748.018
()313.816

()630.778
7.152.596

()253.570
34.082

()210.370
1.624.970

صافي الربح للسنة

حصة المجموعة في صافي الربح

حصة المجموعة من فروقات ترجمة عمالت أجنبية

حصة المجموعة من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في

األوراق المالية من خالل قائمة الدخل الشامل

حصة المجموعة من تعديالت أثر تطبيق معيار التقارير المالية

الدولية رقم ()9

()879.742

6.782.100

6.384.343

2.092.968
()669.934
461.950
()48.237

()459.803

()841.148

8.777.566

6.838.780

2.241.068
558.825
()580.187
-

(مصروف) استرداد ضريبة الدخل
73.698
14.305
()4.469
()17.725

()363.675
1.478.983

286.479
()6.863
-

39.616

6.458.041

2.107.273
()669.934
457.481
()65.962

()145.987

8.317.763
2.527.547
558.825
()587.050
-
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استثمارات في أوراق مالية
2018
دينار أردني

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل (أ)
موجودات مالية متوفرة للبيع (ب)

6.173.147
-

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل – مدرجة (ج)

4.926.480

أ-

6.173.147
11.099.627

2017

-

دينار أردني

10.089.819

10.089.819
10.089.819

تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل ما يلي:

 31كانون األول

2018
دينار أردني
6.056.565
116.582
6.173.147

أسهم مدرجة في أسواق مالية
أسهم غير مدرجة في أسواق مالية

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب احتياطي القيمة العادلة:

رصيد بداية السنة  -قبل التعديل
تعديالت أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (( )9إيضاح )3

رصيد بداية السنة  -بعد التعديل
أرباح (خسائر) غير متحققة
رصيد نهاية السنة

ب -تشمل الموجودات المالية المتوفرة للبيع ما يلي:

2018
دينار أردني

()1.806.834
364.181
()1.442.653
991.150
()451.503

2017

دينار أردني

()68.595
-

()68.595
()1.738.239
()1.806.834

 31كانون األول
2017
دينار أردني

9.972.607
117.212
10.089.819

استثمارات مدرجة في أسواق مالية
استثمارات غير مدرجة في أسواق مالية*

* يمثل هذا البند استثمارات في أسهم غير متداولة في األسواق المالية ظهرت بالكلفة لعدم القدرة على تحديد قيمتها العادلة بشكل
موثوق نظ اًر لطبيعة التدفقات النقدية المستقبلية غير الممكن التنبؤ بها .تعتقد إدارة المجموعة بأن كلفة هذه الموجودات المالية

ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها العادلة.

ج -تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أسهم مدرجة في أسواق مالية إقليمية.
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الموجودات الحية

المشتريات/

تحويل إلى مزارع

بداية السنة

مزارع التربية

اطفاء خالل السنة

نهاية السنة

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

2.425.213

()2.755.128

رصيد

موجودات حية – غير ناضجة

موجودات حية – ناضجة ومنتجة

تحويل من

941.736

2.755.128

566.015

اإلنتاج /بيع أو

()2.459.121

1.507.751
.13

رصيد

611.821
862.022
1.473.843

مخزون
2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

مخزون مواد ومنتجات األعالف

1.286.632

1.532.389

مخزون دجاج

382.379

638.969

633.314

مخزون بيض

333.151

مخزون حليب وألبان

مخزون علب وصفائح وألواح كرتون

240.874

مخزون مواد ومنتجات بالستيكية

53.511

مخزون روالت كرتون خام

305.268
416.599

101.305

أخرى

22.191

223.668
95.671

59.836
3.091.002

.14

368.409

3.603.164

ذمم مدينة
2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

6.834.919

7.400.196

مستحق من جهات ذات عالقة

15.653

60.748

إجمالي الذمم المدينة

13.336.438

14.167.390

9.057.331

11.294.198

ذمم العمالء

6.485.866

شيكات برسم التحصيل

()4.279.107

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

6.706.446

()2.873.192
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فيما يلي ملخص الحركة على حساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31كانون األول  2018و 2017والمخصص

لها بالكامل:

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

2.873.192

2.191.714

1.592.707

-

رصيد بداية السنة  -بعد التعديل

4.465.899

2.191.714

ديون معدومة

-

()826

رصيد بداية السنة  -قبل التعديل

تعديالت أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم (( )9إيضاح )3

118.391

إضافات خالل السنة

436.573

فروقات عملة

()305.183

245.731

رصيد نهاية السنة

4.279.107

2.873.192

فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة التجارية غير متدنية القيمة كما في  31كانون األول  2018و:2017
الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة
وغير متدنية القيمة

90- 1
يوم

180 – 91

أكثر من 180

ذمم غير مستحقة
دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

يوم

يوم

المجموع
دينار أردني

2018

6.222.720

2.760.347

63.398

10.866

9.057.331

2017

7.101.056

3.084.898

731.546

376.698

11.294.198

بناء على خبراتها السابقة بأن يتم تحصيل جميع الذمم المدينة غير متدنية القيمة .تقوم إدارة المجموعة
تتوقع إدارة المجموعة ً
بالحصول على ضمانات مقابل بعض الذمم المدينة.
.15

موجودات متداولة أخرى

دفعات مقدمة لموردين ومقاولين

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

785.624

511.266

مستحق من ضريبة القيمة المضافة

169.864

334.779

تأمينات مستردة

41.696

123.836

82.068

ذمم موظفين

مصاريف مدفوعة مقدمًا

39.086

أخرى

43.943

25.159

تأمينات نقدية

1.187.440

101.351
39.343
47.709
45.130
1.203.414
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النقد واألرصدة لدى البنوك

نقد في الصندوق

دينار أردني

دينار أردني

35.545

حسابات جارية لدى البنوك

.17

2018

2017
54.285

1.311.678

3.563.983

1.347.223

3.618.268

موجودات محتفظ بها لغرض البيع

قرر مجلس إدارة اللدائن في نهاية عام  2015وقف أعمال الشركة وانشطتها التشغيلية في صناعة وتسويق العبوات واألنابيب

البالستيكية ،ورافق ذلك قرار ببيع جميع اآلالت والمعدات والبضائع من العبوات واألنابيب البالستيكية التي تخص هذا النشاط.

بلغت القيمة العادلة لهذه الموجودات كما في  31كانون األول  2018و 2017مبلغ  102.462دينار أردني ومبلغ 165.869

دينار أردني ،على التوالي.
.18

رأس المال المدفوع
2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

رأس المال المدفوع

18.750.000

18.750.000

رأس المال المصرح والمكتتب به

18.750.000

18.750.000

.19

احتياطي اجباري

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله خالل السنوات السابقة بنسبة  %10من األرباح السنوية الصافية وفقًا لقانون
الشركات الفلسطيني وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين.

.20

أرباح موزعة

قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها الذي عقد في  25نيسان  2018توزيع أرباح نقدية بمبلغ  0.10دينار أردني للسهم

الواحد بإجمالي مبلغ  1.875.000دينار أردني عن نتائج أعمال عام .2017

قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها الذي عقد في  4أيار  2017توزيع أرباح نقدية بمبلغ  0.06دينار أردني للسهم الواحد

بإجمالي مبلغ  1.125.000دينار أردني عن نتائج أعمال عام .2016
أرباح نقدية موزعة من شركات تابعة

قررت الهيئة العامة لشركة دواجن فلسطين (شركة تابعة) في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ  25نيسان  2018و 4أيار 2017

توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار  0.15دينار أردني و 0.18دينار أردني للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 2.016.000
دينار أردني و 2.419.200دينار أردني عن نتائج أعمالها عن عامي  2017و ،2016على التوالي .بلغت حصة الجهات غير
المسيطرة من األرباح الموزعة ما مجموعه  471.946دينار أردني و 566.342دينار أردني كما في  31كانون األول 2018

و ،2017على التوالي.
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كما قررت الهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعة الكرتون (شركة تابعة) في اجتماعها المنعقد بتاريخ  27نيسان 2017

توزيع أرباح نقدية بمقدار  0.06دوالر أمريكي للسهم الواحد بإجمالي مبلغ  212.700دينار أردني عن نتائج أعمالها عن عام

 .2016بلغت حصة الجهات غير المسيطرة من االرباح الموزعة ما مجموعه  121.133دينار أردني كما في  31كانون األول

.2017
.21

قروض طويلة وقصيرة األجل

قروض طويلة األجل

أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام

ما بعد

دينار أردني

دينار أردني

16.620.890

14.930.236

15.398.114

13.928.441

()1.222.776

فيما يلي جدول استحقاق رصيد القروض:
ما يستحق خالل عام

2018

2017

2019

1.222.776

2021

3.340.187

2023

6.526.958

2020

()1.001.795

2.954.577
2.576.392

2022

16.620.890
وقعت الشركة خالل عام  2017اتفاقية قرض طويل األجل مع بنك اقليمي بمبلغ  15مليون دوالر أمريكي (ما يعادل

 10.626.000دينار أردني) لتمويل أنشطتها االستثمارية .يستحق على القرض فائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسوق

لندن (ليبور) مضافًا إليه  %2.75وبحد أدنى  .%4يسدد القرض بموجب  12قسط نصف سنوي يستحق أول قسط بتاريخ 1

حزيران  .2020تم منح هذا القرض مقابل رهن  3.522.872سهم من أسهم شركة الدواجن و 600.000سهم من أسهم شركة

مصانع الزيوت النباتية .بلغت القيمة الدفترية لهذه األسهم كما في  31كانون األول  2018مبلغ  6.506.007دينار أردني

و 5.088.780دينار أردني على التوالي .كما وقعت الشركة خالل عام 2016على اتفاقية قرض طويل األجل مع بنك اقليمي
بمبلغ  2.659.000دينار أردني لتمويل جزء من صفقة شراء شركة البينار .يستحق على القرض فائدة سنوية متناقصة بمقدار

 ،%5ويسدد القرض بموجب أقساط ربع سنوية تبدأ بعد  18شه ار من تاريخ سحب كامل قيمة القرض .تم منح هذا القرض مقابل

رهن  1.500.000سهم من أسهم شركة الدواجن بلغت قيمتها الدفترية كما في  31كانون األول  2018مبلغ  2.770.186دينار
أردني باإلضافة إلى رهن كامل أسهم شركة البينار.

وقعت الدواجن (شركة تابعة) خالل السنة والسنوات السابقة على عدة اتفاقيات تمويل وقروض طويلة األجل مع عدة بنوك محلية

واسالمية واقليمية ،وذلك لتمويل مشروع انشاء مزرعة األبقار وانشاء محطة توليد الطاقة البديلة .تم منح بعض هذه القروض
بكفالة الشركة والبعض اآلخر من خالل رهن عقارات وآالت ومعدات بقيمة دفترية  8.555.645دينار أردني و8.359.079

دينار أردني كما في  31كانون األول  2018و ،2017على التوالي .يستحق على هذه القروض فوائد تتراوح بين  %3.75الى

. %5
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كما وقعت اللدائن (شركة تابعة) خالل عام  2016على اتفاقية قرض طويل األجل مع أحد البنوك اإلقليمية بمبلغ 361.000

دوالر أمريكي (ما يعادل  256.106دينار أردني) لسداد جزء من حساب الجاري مدين الممنوح من قبل نفس البنك .يستحق على
القرض فائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في أسوق لندن (ليبور) مضافاً إليه  %3.5ويسدد القرض بموجب أقساط ربع سنوية

تنتهي في  16تموز  .2021قامت اللدائن خالل العام بسداد مبكر لألقساط المستحقة لعام  .2019تم منح القرض طويل األجل

بكفالة الشركة باإلضافة إلى رهن استثمارات عقارية بقيمة دفترية  802.719دينار أردني كما في  31كانون األول  ،2018والتي
كانت مصنفة كعقارات وآالت ومعدات كما في  31كانون األول  2017بقيمة دفترية  849.937دينار أردني.
 .22مطلوبات غير متداولة أخرى

إيرادات مؤجلة*

شيكات آجلة طويلة األجل

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

355.985

394.137

355.985

421.091

26.954

-

* حصلت شركة دواجن فلسطين (شركة تابعة) خالل عام  2016على منحة من القنصلية الفرنسية بقيمة  499.850يورو
(ما يعادل  372.189دينار كما في  31كانون األول  ) 2016لتمويل شراء محطة توليد الطاقة الشمسية في مزارع الشركة

في اريحا .تم االنتهاء من تنفيذ المحطة وتحويلها الى العقارات واآلالت والمعدات .تم البدء باالعتراف بقيمة المنحة كإيرادات
في قائمة الدخل الموحدة بشكل منتظم على مدى  20عام وفقًا للعمر اإلنتاجي للمحطة.

 .23مخصص تعويض نهاية الخدمة
فيما يلي ملخص الحركة على حساب مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنة:

رصيد بداية السنة

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

1.357.277

1.125.357

()152.633

()113.454

1.414.405

1.357.277

إضافات خالل السنة

302.642

فروقات عملة

()92.881

دفعات خالل السنة
رصيد نهاية السنة

226.761
118.613

يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص

بالمجموعة .هذا وكان من المتوقع تطبيق قانون الضمان االجتماعي الفلسطيني خالل عام  2018والذي تم إيقاف تنفيذه وفقًا
لقرار بقانون رئاسي بتاريخ  28كانون الثاني  2019على ان يستمر الحوار مع الجهات ذات العالقة من أجل الوصول لتوافق

وطني على احكام القانون وموعد نفاذه .هذا ويلزم القانون بنسخته الحالية صاحب العمل بتسوية مكافأة نهاية الخدمة للفترات
السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون.
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 .24ذمم دائنة

ذمم الموردين

شيكات صادرة آجلة

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

3.856.339

4.192.918

74.352

72.942

1.768.686

مستحق لجهات ذات عالقة

5.699.377

3.217.995
7.483.855

 .25تسهيالت ائتمانية

يمثل هذا البند حسابات تسهيالت ائتمانية مختلفة بالشيقل االسرائيلي حصلت عليها كل من الدواجن واللدائن من بنوك محلية

واقليمية .بلغ السقف الممنوح للدواجن لجميع التسهيالت مبلغ  2.411.194دينار أردني ،في حين بلغ السقف الممنوح للدائن مبلغ

 79.330دينار أردني .بلغ الرصيد المستغل من هذه التسهيالت للدواجن كما في  31كانون األول  2018مبلغ 1.868.015

دينار أردني ،في حين بلغ الرصيد المستغل من تسهيالت اللدائن كما في  31كانون األول  2018مبلغ  79.330دينار أردني.
تخضع هذه التسهيالت لفائدة سنوية بمعدل  5%إلى  .%5.5تم منح هذه التسهيالت بكفالة الشركة باإلضافة إلى مبالغ الشيكات
برسم التحصيل لدى اللدائن بمبلغ  79.330دينار أردني.
 .26مخصص ضريبة الدخل

بلغت ضريبة الدخل القانونية خالل عامي  2018و 2017ما نسبته  .%15يخضع الربح الضريبي للشركة وجميع الشركات

التابعة باستثناء الدواجن لضريبة دخل بمعدل  %100من نسبة الضريبة القانونية ،في حين يخضع الربح الضريبي للدواجن

لضريبة دخل بمعدل  %50من نسبة الضريبة القانونية.

توصلت الكرتون خالل العام الى مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها لعام  2016لم ينتج عنها قيد أية

مخصصات اضافية ،هذا وقامت الكرتون بتقديم االق اررات الضريبية عن عام  ،2017ويتابع المستشار الضريبي إجراء التسويات

النهائية مع الدوائر الضريبية .كما توصلت البينار إلى مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها لعام  2017لم
ينتج عنها قيد أي مخصصات اضافية.

لم تتوصل كل من الدواجن واللدائن الى مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها لعام  ،2017مع العلم بأن
الشركتان قامتا بتقديم االق اررات الضريبية عن عام  ،2017ويتابع المستشار الضريبي إجراء التسويات النهائية مع الدوائر الضريبية.

لم تحصل الشركة على مخالصات ضريبية نهائية عن نتائج أعمالها للفترة منذ عام  2004وحتى عام  .2017قامت الشركة

بتقديم االق اررات الضريبية عن هذه السنوات ،ويتابع المستشار الضريبي للشركة إجراء التسويات النهائية مع الدوائر الضريبية.
فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب مخصص ضريبة الدخل خالل السنة:

رصيد بداية السنة

مخصص ضريبة الدخل للسنة

2018

2017

دينـار أردني

دينـار أردني

242.067

232.993

-

4.241

272.232

ضريبة دخل سنوات سابقة

دفعات خالل السنة
فروقات عملة

()429.847

()439.635

90.393

242.067

5.941

رصيد نهاية السنة

445.409

()941
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فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

2018

2017

دينـار أردني

دينـار أردني

3.770.248

5.954.198

()1.815.203

()1.822.684

الدخل الخاضع لضريبة الدخل

2.388.141

5.046.017

مخصص ضريبة الدخل

272.232

449.650

الربح المحاسبي قبل ضريبة الدخل

مصروفات غير مقبولة ضريبيًا

433.096

أرباح غير خاضعة للضريبة

914.503

 .27مطلوبات متداولة أخرى
2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

توزيعات أرباح نقدية مستحقة

620.410

610.892

مكافآت مستحقة

-

218.174

مصاريف مستحقة

655.916

أخرى

520.551

1.057.027

974.712

2.333.353

2.324.329

 .28المبيعات
فيما يلي ملخص حساب المبيعات:

2018

2017

حسب نوع المبيعات

دينار أردني

دينار أردني

مبيعات دجاج وبيض

مبيعات منتجات ومواد األعالف

17.492.227
15.671.317

18.536.785

مبيعات منتجات الحليب واأللبان

8.270.917

7.638.639

2.620

391.713

2.676.950

مبيعات علب وصفائح وألواح كرتون

مبيعات مواد ومنتجات بالستيكية
مرتجعات وخصم على المبيعات

20.258.415
3.748.822

44.114.031

50.574.374

41.045.918

46.486.607

()3.068.113

()4.087.767
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2018

دينـار أردني

حسب نوع الزبائن

مبيعات شركات ومنشآت تجارية صغيرة
مبيعات افراد

دينـار أردني

26.896.353

25.379.326

44.114.031

50.574.374

17.217.678

مرتجعات وخصم على المبيعات

2017

()3.068.113

41.045.918

25.195.048

()4.087.767

46.486.607

 .29كلفة المبيعات
فيما يلي ملخص حساب كلفة المبيعات للسنة:

2018

دينار أردني

كلفة دجاج وبيض

كلفة منتجات ومواد األعالف

كلفة علب وصفائح والواح كرتون مباعة

16.293.491
6.094.567

5.782.093

2.416.048

كلفة مواد ومنتجات بالستيكية مباعة

دينار أردني

16.003.283

10.461.137

كلفة منتجات الحليب واأللبان

2017

2.500

35.267.743

12.607.526
3.226.521

344.937

37.964.360

 .30مصاريف إدارية وعامة
2018

دينار أردني

الرواتب واألجور ومنافع الموظفين

مصاريف تنقل وسفريات

1.077.773

110.573

114.881

استهالك عقارات وآالت ومعدات

98.671

مصاريف تأمين

66.181

ضيافة

67.304

رسوم ورخص واشتراكات

65.209

مكافآت أعضاء مجالس اإلدارة

56.844

استهالك استثمارات عقارية

47.218

صيانة

40.359

مياه وكهرباء وايجارات

تبرعات

بريد وهاتف وفاكس

133.644
65.590
42.349
45.961

64.091
49.176

28.214

32.014

أخرى

174.779

52.877

41.925

قرطاسيه ومطبوعات

دينار أردني

1.203.528

171.023

أتعاب مهنية

2017

80.060

2.068.421

72.705
-

44.780
29.789
37.658
95.788

2.142.543
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 .31مصاريف تسويق وبيع وتوزيع

مصاريف سيارات وتنقل وسفريات

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

881.864

1.025.496

150.952

113.770

الرواتب واألجور ومنافع الموظفين

621.564

استهالك عقارات وآالت ومعدات

117.695

إيجارات

27.444

دعاية واعالن

58.339

عموالت بيع وتوزيع

26.716

أتعاب مهنية

10.142

بريد وهاتف وفاكس

37.562

أخرى

1.932.278

605.706
119.503
106.122
41.991
9.853

15.971
26.282
2.064.694

 .32أرباح االستثمارات
2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

483.922

-

توزيعات أرباح للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

323.681

-

توزيعات أرباح للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

توزيعات أرباح للموجودات المالية المتوفرة للبيع
أرباح بيع موجودات مالية

408.551

-

573.411
28.431

1.216.154

601.842

 .33مصاريف أخرى ،بالصافي

خسائر تقييم فروقات عملة

2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

()174.874

()59.349

117.678

-

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

()118.391

مخصص تدني مخزون

()103.956

()20.999

20.243

10.284

ايراد ايجار

()436.573

خسائر تقييم وبيع موجودات محتفظ بها لغرض البيع

()60.907

أرباح استبعاد آالت ومعدات

3.187

أخرى

()76.425

()309.503

()393.445

()776.592

إيرادات مؤجلة متحققة

-

إيرادات فوائد

()1.211

24.298
16.461
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 .34الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
2018

2017

دينار أردني

دينار أردني

ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة األم (دينار أردني)

3.382.283

4.743.028

المعدل المرجح لعدد األسهم المكتتب بها

18.750.000

18.750.000

الحص ــة األس ــاس ــية والمخفض ــة للس ــهم من ربح الس ــنة العائد إلى مس ــاهمي الش ــركة
(دينار أردني)

0.180

0.253

 .35معامالت مع جهات ذات عالقة
يمثل هذا البند األرصدة والمعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين

وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها .يتم إعتماد سياسات األسعار
والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة المجموعة.

تشمل قائمة المركز المالي الموحدة أرصدة مع جهات ذات عالقة كما يلي:

ذمم مدينة مستحقة من مساهمين رئيسيين وشركات شقيقة
ذمم دائنة مستحقة لمساهمين رئيسيين وشركات شقيقة

2018
دينار أردني
15.653
74.352

تشمل قائمة الدخل الموحدة المعامالت التالية مع جهات ذات عالقة:
تعويضات اإلدارة العليا:
رواتب ومصاريف متعلقة بها

مصروف تعويض نهاية الخدمة

2018
دينار أردني

72.942

2017
دينار أردني

329.397

394.939

56.844

72.705

23.272

مكافآت أعضاء مجالس اإلدارة

2017
دينار أردني
60.748

25.785

 .36قطاعات أعمال المجموعة

يتم عرض قطاعات أعمال المجموعة وفقاً لطبيعة النشاط ،حيث أن المخاطر ونسبة العائد يتأثران جوهرياً بإختالف المنتجات
المباعة.
تتألف قطاعات أعمال المجموعة من القطاع الزراعي وقطاع صناعة المنتجات البالستيكية وصناعة الكرتون والقطاع اإلستثماري.
يقوم قطاع الزراعة والدواجن وانتاج األلبان بتربية وانتاج الدجاج الالحم والبيض باإلضافة إلى إنتاج وبيع معظم أنواع األعالف

والحبوب ،كذلك انتاج الحليب واأللبان.

يقوم قطاع صناعة المنتجات البالستيكية بإنتاج وبيع المنتجات البالستيكية.
يقوم قطاع صناعة الكرتون بإنتاج وبيع علب الكرتون الجاهزة لالستعمال.
يمثل قطاع أنشطة اإلستثمار جميع النشاطات اإلستثمارية للمجموعة.
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يمثل الجدول التالي إيرادات ونتائج أعمال وبعض موجودات ومطلوبات قطاعات أعمال المجموعة للسنتين المنتهيتين في

 31كانون األول  2018و:2017

 31كانون األول 2018
اإليرادات

قطاع
الزراعة والدواجن
وانتاج األلبان
دينار أردني
38.443.348

قطاع
صناعة
المنتجات
البالستيكية
دينار أردني
2.022

نتائج األعمال
ربح (خسارة) القطاع قبل
الضريبة

1.846.004

()87.658

قطاع
صناعة الكرتون
دينار أردني
2.919.426

()81.166

-

قطاع
اإلستثمار
دينار أردني

2.093.068

موجودات القطاع

39.769.106

969.076

5.402.203

54.559.392

استثمارات في أسهم شركات
حليفة

-

-

-

14.953.213

مطلوبات القطاع

12.042.301

586.326

1.796.468

15.280.011

إستبعادات
دينار أردني

()318.878

()26.598.730
()1.243.358
-

المجموع
دينار أردني
41.045.918

3.770.248
74.101.047
28.461.748
14.953.213

معلومات أخرى
استهالكات
مصاريف رأسمالية

1.576.093
3.655.183

حصة الشركة من نتائج
أعمال الشركات
الحليفة

 31كانون األول 2017
اإليرادات

-

-

-

قطاع
الزراعة والدواجن
وانتاج األلبان
دينار أردني
42.492.047

قطاع
صناعة
المنتجات
البالستيكية
دينار أردني
391.692

قطاع
صناعة الكرتون
دينار أردني
3.891.554

نتائج األعمال
ربح (خسارة) القطاع قبل
4.120.591
الضريبة
موجودات القطاع

42.465.275

استثمارات في أسهم
شركات حليفة

-

مطلوبات القطاع

معلومات أخرى
استهالك عقارات وآالت
ومعدات
مصاريف رأسمالية
حصة الشركة من نتائج
أعمال الشركات
الحليفة

47.218
-

132.340
920.347

11.324.655

7.923
3.100

2.107.273

-

قطاع
اإلستثمار
دينار أردني

-

-

إستبعادات
دينار أردني
()288.686

1.763.574
4.578.630

2.107.273

المجموع
دينار أردني
46.486.607

()131.112

149.673

1.815.046

-

5.954.198

1.915.979

5.227.234

48.949.449

()21.863.427

76.694.510

1.350.834
-

979.563
-

15.513.952
13.875.387

()412.241
-

28.756.763
13.875.387

1.610.441
3.233.038

63.089
318.758

125.921
424.651

4.673
36.992

-

1.804.124
4.013.439

-

-

-

2.527.547

-

2.527.547
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 .37قياس القيمة العادلة
تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة:
 المستوى األول :باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابهة تماماً في أسواق مالية نشطة.
 المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
 المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
لم تقم المجموعة بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكورة أعاله خالل العامين  2018و.2017
يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات كما في  31كانون األول :2018
قياس القيمة العادلة باستخدام

تاريخ التقييم
موجودات مالية بالقيمة العادلة:

أسعار التداول في

معطيات يمكن

معطيات ال يمكن

اسواق مالية نشطة

مالحظتها

مالحظتها

المجموع

(المستوى األول)

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
الشامل (ايضاح )11

 31كانون األول 2018

6.173.147

6.056.565

116.582

-

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
(ايضاح )11

 31كانون األول 2018

4.926.480

4.926.480

-

-

يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات كما في  31كانون األول :2017
قياس القيمة العادلة باستخدام

تاريخ التقييم
موجودات مالية بالقيمة العادلة:

أسعار التداول في

معطيات يمكن

معطيات ال يمكن

اسواق مالية نشطة

مالحظتها

مالحظتها

المجموع

(المستوى األول)

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

موجودات مالية متوفرة للبيع
(ايضاح )11

 31كانون األول 2017

10.089.819

9.972.607

-

117.212
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 .38القيمة العادلة لألدوات المالية
تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقاً للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك،
باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية.

إن القيم العادلة للموجودات المتداولة األخرى والذمم المدينة والنقد والنقد المعادل والذمم الدائنة والمطلوبات المالية األخرى هي

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

تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل والموجودات المالية بالقيمة العادلة من
خالل قائمة وفقاً ألسعار تداولها في تاريخ القوائم المالية الموحدة.

تم تقدير القيمة العادلة للقروض الخاضعة للفائدة من خالل خصم التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام نفس أسعار الفائدة لبنود

تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر.
 .39إدارة المخاطر

إن المخاطر األساسية الناجمة عن األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة

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

والتي تتلخص بما يلي:
–

مخاطر أسعار الفائدة

تشمل مطلوبات المجموعة مطلوبات مالية معرضة لمخاطر التغير في أسعار الفائدة والتي تتمثل في القروض والتسهيالت اإلئتمانية.
إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:

الزيادة

2018

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

–

في سعر الفائدة

الدخل الموحدة

(نقطة مئوية)

دينار أردني

20

2017

األثر على قائمة

20

()34.623
()33.856

مخاطر اإلئتمان

تقوم المجموعة ببيع منتجاتها لعدد من العمالء .إن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة لمخاطر اإلئتمان هو مبلغ الذمم المدينة
المبينة في إيضاح رقم (.)14

بالنسبة لمخاطر اإلئتمان الناجمة عن موجودات مالية أخرى ،فإن تعرض المجموعة لمخاطر اإلئتمان قد ينجم عن عجز الطرف

اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية.
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–

مخاطر السيولة

تعمل المجموعة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية وامكانية التمويل من الشركة األم.

يبين الجدول التالي أرصدة المطلوبات المالية للمجموعة غير المخصومة كما في  31كانون األول  2018و 2017حسب فترة

االستحقاق:

تحت
الطلب

2018

دينار أردني

قروض وتسهيالت إئتمانية

15.118

مطلوبات متداولة أخرى

2.306.789

ذمم دائنة

مطلوبات غير متداولة أخرى
المجموع

2.967.204
-

5.289.111

قروض وتسهيالت إئتمانية

مطلوبات متداولة أخرى

996.533

ذمم دائنة

مطلوبات غير متداولة أخرى
المجموع

2.825.469
-

4.157.749

المجموع

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

1.266.696

2.577.221

16.493.370

20.352.405

-

26.564

-

1.623.115
-

2.889.811
أقل من 3
شهور

دينار أردني
335.747

12-3
شهر

دينار أردني

تحت
الطلب

2017

–

أقل من 3
شهور

5-1
سنوات

-

5.699.377

1.109.058

355.985

355.985

3.712.843

16.849.355

28.741.120

12-3
شهر

5-1
سنوات

المجموع

-

2.333.353

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

1.749.521

1.344.004

14.600.437

18.029.709

225.589

127.495

-

4.169.935
-

6.145.045

488.451
-

1.959.950

-

7.483.855

26.954

26.954

14.627.391

26.890.135

1.349.617

مخاطر التغير في أسعار العمالت األجنبية

فيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في سعر صرف الدينار األردني مقابل العمالت األجنبية على قائمة الدخل

الموحدة ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار صرف العمالت األجنبية ٍ
مساو ومعاكس
ألثر الزيادة المبين أدناه .إن سعر صرف الدينار األردني مربوط بسعر ثابت مقابل الدوالر األمريكي ،وبالتالي ال يوجد أثر على

القوائم المالية الموحدة نتيجة التغيرات في سعر صرف الدوالر األمريكي ،إن أثر النقص المتوقع مساوي ومعاكس ألثر الزيادة

المبينة أدناه:

الزيادة في سعر صرف

الشيقل اإلسرائيلي مقابل

األثر على

%

دينار أردني

الدينار األردني

قائمة الدخل الموحدة

2018

10

82.182

2017

10

504.304
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–

إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي من إدارة رأس المال في الحفاظ على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط المجموعة ويعظم حقوق
الملكية.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة في ضوء التغيرات في األوضاع االقتصادية .لم تقم المجموعة

بإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في  31كانون

األول  2018و.2017

يتألف رأس مال المجموعة من رأس المال المدفوع واألرباح المدورة واالحتياطات األخرى وحقوق جهات غير مسيطرة بمجموع
 45.639.299دينار أردني كما في  31كانون األول  2018مقابل  47.937.747دينار أردني كما في  31كانون األول

.2017

 .40التزامات محتملة
تظهر شركة فلسطين لصناعات اللدائن (شركة تابعة) كمدعى عليها في عدة قضية مقامة ضدها بمجموع مبالغ 3.663.370

دينار أردني ،وفي رأي المستشار القانوني للشركة التابعة أن هذه القضايا تتضمن مبالغات كبيرة كما ان جزءاً من هذه القضايا ال
وبناء على كتاب المستشار القانوني بأنه
تستند إلى أي أساس قانوني أو تعاقدي سليم ،باإلضافة إلى ذلك ،تعتقد إدارة المجموعة
ً
لن يترتب على الشركة التابعة أية التزامات جوهرية باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهتها.

تظهر شركة دواجن فلسطين (شركة تابعة) كمدعى عليها في عدة قضايا مقامة ضدها بقيمة إجمالية  265.686دينار أردني وفي
رأي المستشار القانوني للشركة أن هذه القضايا ال تزال في طور تقديم البيانات ولن يترتب على الشركة أي التزامات جوهرية نتيجة

وبناء على كتاب المستشار القانوني بأنه لن يترتب على الشركة التابعة
هذه القضايا .باإلضافة إلى ذلك ،تعتقد إدارة المجموعة
ً
أية التزامات جوهرية باستثناء ما تم تخصيصه لمواجهتها.

كما تظهر الكرتون كمدعى عليها في قضية مقامة ضدها بمبلغ  39.636دينار أردني حيث أن القضية ال تزال في مرحلة تقديم

البينات ،إال أن المستشار القانوني للشركة التابعة لم يتمكن من معرفة ما ان كان يترتب على شركة الكرتون أية إلتزامات مقابل

هذه القضية.

كما قامت شركة الكرتون بإصدار كفاالت دفع للمورد الرئيسي للشركة بمبلغ  70.522دوالر أمريكي (أي ما يعادل 50.000

دينار أردني) ،بلغت التأمينات النقدية مقابل هذه الكفالت  3.750دينار أردني.
 .41تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية

تمارس المجموعة كافة أنشطتها في فلسطين .إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة

المجموعة ألنشطتها وقد يؤثر سلبًا على األداء.
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