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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

فــي  المســاهمات  األخــوات  المســاهمين...  األخــوة 
م.ع.م  الصناعــي  لالســتثمار  فلســطين  شــركة 

ــي  ــادي الثان ــة الع ــة العام ــاع الهيئ ــي اجتم ــد ف ــن جدي ــم م ــب بك أرح

والعشــرين لشــركة فلســطين لإلســتثمار الصناعــي م.ع.م واتقــدم لكــم 

باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة بالشــكر 

والتقديــر علــى حضوركــم معنــا فــي هــذا اليــوم، ويســرني ان أقــدم لكــم 

حصيلــة األنشــطة االســتثمارية والتشــغيلية لشــركتكم وأدائهــا المالــي 

المقــارن للعاميــن 2015، 2016، وخطــط وبرامــج الشــركة لألعــوام القادمــة.

األخوات الفاضالت... األخوة األفاضل
ــورات  ــهد اي تط ــم تش ــة ل ــطيني عام ــاد الفلس ــات اإلقتص ــم ان معطي رغ

ايجابيــة خــالل العــام 2016، حيــث اســتمرت المعطيــات الســلبية علــى مــا 

هــي عليــه، ورغــم ان قطــاع الدواجــن »قطــاع النشــاط الرئيســي للشــركة« 

ــعار  ــي أس ــوس ف ــع الملم ــة التراج ــات خاص ــن الضغوط ــر م ــه الكثي واج

ــع  ــة، وتنوي ــا التشــغيلية والمالي ــا ونتائجه منتجــات هــذا القطــاع، إال ان الشــركة اســتطاعت ان تعــزز مــن أدائه

ــة المــدى. مصــادر الدخــل فــي إطــار خطــة الشــركة االســتثمارية طويل

السيدات والسادة...
كمــا يظهــر تفصيــالً فــي ثنايــا هــذا التقريــر فقــد حققــت الشــركة نمــواً ملموســاً فــي مختلــف مؤشــراتها الماليــة 

ــت  ــي فبلغ ــى التوال ــبة 26%، 23% عل ــح بنس ــل الرب ــات ومجم ــن المبيع ــت كل م ــث ارتفع ــغيلية حي والتش

المبيعــات 45 مليــون دينــار أردنــي تقريبــاً ومجمــل الربــح 8.4 مليــون دينــار أردنــي تقريبــاً، وقــد نتجــت هــذه 

الزيــادة بشــكل رئيســي عــن مبيعــات وأربــاح شــركة البينــار للتجــارة العامــة التــي تــم اإلســتحواذ عليهــا بالكامــل 

فــي بدايــة العــام 2016، وعــن الزيــادة فــي مبيعــات شــركة دواجــن فلســطين، امــا حصــة مســاهمي الشــركة 

مــن األربــاح فقــد نمــت بنســبة 19.8% تقريبــا لتبلــغ 4 مليــون دينــار أردنــي ولتبلــغ حصــة الســهم مــن األربــاح 

214 فلســاً.
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األخوات واألخوة...
تضاعفــت موجــودات الشــركة منــذ تأسيســها عــدة مــرات، فهــي األن تقــوم بــإدارة موجــودات متنوعــة بقيمــة 57 

مليــون دينــار اردنــي تقريبــا موزعــة علــى شــركاتها التابعــة والحليفــة، وتوظيــف مــا يزيــد عــن أربعمائــة موظــف 

ــة  ــة، إضاف ــي شــركاتها الحليف ــة موظــف ف ــر مــن مئ ــي شــركاتها التابعــة، وأكث ــة ف ــرات متنوع بتخصصــات وخب

ــر المباشــرة  لــدى جهــات تقــدم خدماتهــا لشــركات المجموعــة، كمــا تنامــت  ألعــداد كبيــرة مــن الوظائــف غي

حقــوق مســاهمي الشــركة بشــكل كبيــر خــالل الســنوات الماضيــة لتزيــد حاليــا عــن 33.8 مليــون دينــار أردنــي 

ولتبلــغ قيمــة الســهم الدفتريــة 1.8 دينــار أردنــي كمــا فــي نهايــة العــام 2016 مقارنــة مــع 1.64 دينــار أردنــي 

فــي نهايــة عــام 2015.

األخوة المساهمين... األخوات المساهمات
كمــا تمــت اإلشــارة ســابقا فقــد ســاهم اســتثمار الشــركة الجديــد فــي قطــاع صناعــة األلبــان ومشــتقات الحليــب 

فــي تعزيــز أدائهــا المالــي والتشــغيلي، وعليــه فــإن الشــركة ســتقوم بتنفيــذ خطــة طموحــة لتعزيــز اســتثمارها 

فــي هــذا القطــاع ســواء مــن حيــث تعزيــز الطاقــة اإلنتاجيــة او تنويــع منتجاتهــا وتعزيــز جودتهــا او اإلســتثمار 

فــي توظيــف أعلــى مواصفــات التصنيــع الغذائــي الجيــد فــي مصنعهــا الجديــد.

األخوة المساهمين... األخوات المساهمات
يســعدني ختامــاً أن اتوجــه لكــم جميعــا وألعضــاء مجالــس ادارات شــركاتنا وموظفيهــا وإدارتهــا بأســمى آيات الشــكر 

والتقديــر علــى الجهــود النوعيــة التــي قدمهــا كل مــن موقعــه لهــذه الشــركة وعلــى ثقتكــم بنــا ودعمكــم لنــا.

شاكرا لكم حضوركم ومؤازرتكم

نضال سختيان

رئيس مجلس اإلدارة
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حول الشركة
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لمحة تاريخية

النشأة والتأسيس
ــون  تأسســت شــركة فلســطين لالســتثمار الصناعــي عــام 1995 كشــركة مســاهمة عامــة برأســمال قــدره 15 ملي

دينــار اردنــي، وتــم رفعــه مــع مــرور الوقــت ليصــل الــى 18.75 مليــون دينــار أردنــي مــن خــالل رســملة األربــاح 

وذلــك لمواكبــة التطــور فــي أعمــال الشــركة.

ــة نابلــس حيــث تمــارس أعمالهــا مــن خــالل مجموعــة مــن الشــركات  ويقــع مقــر الشــركة الرئيســي فــي مدين

ــة.  ــي محافظــات مختلف ــة المنتشــرة ف التابعــة والحليف

نطاق العمل
يقــوم نظــام أعمــال الشــركة علــى االســتثمار فــي مشــاريع الصناعــات الخفيفــة والمتوســطة والثقيلــة فــي مختلــف 

قطاعــات الصناعــة، مــع التركيــز علــى التصنيــع الزراعــي والغذائي، بشــكل يســهم فــي تحقيــق التنميــة االقتصادية، 

واألمــن الغذائــي، وتطويــر الصناعــات الفلســطينية فنيــاً وإدارياً.

وشــركة فلســطين لإلســتثمار الصناعــي هــي شــركة قابضــة تمتلــك حصــص مســيطرة فــي مجموعــة مــن الشــركات 

التابعــة، حيــث كانــت بداياتهــا مــن خــالل تأســيس شــركتين مســاهمتين عامتيــن وهمــا شــركة دواجــن فلســطين 

م.ع.م وهــي متخصــة فــي قطــاع الدواجــن وتصنيــع األعــالف، وشــركة فلســطين لصناعــات اللدائــن م.ع.م 

المتخصصــة فــي الصناعــات البالســتيكية، لتقــوم الشــركة فــي مرحلــة الحقــة برفــع حصتهــا فــي الشــركة الوطنيــة 

لصناعــة الكرتــون ليتــم تصنيفهــا كشــركة تابعــة، ومــن ثــم اســتحوذت الشــركة علــى شــركة البينــار للتجــارة العامــة 

فــي بدايــة عــام 2016 وهــي شــركة متخصصــة فــي تصنيــع األلبــان.

وتمتلــك الشــركة كذلــك حصــص مؤثــرة فــي شــركات حليفــة وهــي شــركة مصانــع الزيــوت النباتيــة م.ع.م وشــركة 

مطاحــن القمــح الذهبــي م.ع.م.

الشركة األم
تعتبــر شــركة فلســطين لإلســتثمار الصناعــي الــذراع االســتثماري فــي قطــاع الصناعــة لشــركة فلســطين للتنميــة 

واإلســتثمار )بايكــو القابضــة( والتــي تمتلــك محفظــة متنوعــة مــن االســتثمارات فــي مختلــف القطاعــات )الصناعة، 

التطويــر العقــاري، الســياحة، والخدمــات(.

ادارة االستثمار
تديــر الشــركة اســتثماراتها فــي شــركاتها التابعــة مــن خــالل رســم الخطــط االســتراتيجية والتطويريــة ومتابعتهــا مــع 

االدارات التنفيذيــة فــي هــذه الشــركات والتــي تشــكل االغلبيــة فــي مجالــس ادارتهــا، كمــا تشــارك الشــركة بشــكل 

فعــال فــي مجالــس ادارات شــركاتها الحليفــة، وتحصــل علــى تقاريــر ماليــة واداريــة دوريــة تتابــع مــن خاللهــا اداء 

اســتثماراتها التخــاذ االجــراءات التصويبيــة الالزمــة وفــي الوقــت المناســب.
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وقــد قامــت الشــركة بإســتقطاب الكفــاءات مــن ذوي الخبــرة المتميــزة والعمــل علــى توظيفهم لتقديــم الدعم والمســاندة 

لهــذه الشــركات مــن ناحيــة وتســريع خطــوات الوصــول الــى أهــداف الشــركة اإلســتراتيجية من ناحيــة أخرى.  

وبلــغ حجــم المحفظــة االســتثمارية للشــركة فــي نهايــة عــام 2016 مــا مجموعــه 38 مليــون دينــار أردنــي بارتفــاع 

ــى 46  ــرادات الشــركة التشــغيلية بنســبة 26% لتصــل ال ــا ارتفعــت اي ــام 2015، كم ــن ع بلغــت نســبته 19% ع

مليــون دينــار أردنــي، وصافــي ارباحهــا بعــد الضريبــة بنســبة 18% لتصــل الــى 4.9 مليــون دينــار اردنــي.

الرؤية

رواد االستثمار الصناعي في فلسطين ورافعة الصناعات الفلسطينية في المنطقة والعالم.

الرسالة

تعزيــز وتنويــع اســتثماراتنا فــي القطــاع الصناعــي والزراعــي، وتعزيــز تنافســية الصناعــة والزراعــة الفلســطينية، 

وتبنــي المبــادرات الخالقــة والعمــل علــى تطبيقهــا، وخدمــة مجتمعنــا ومســاهمينا ومعتمدينــا.

القيم

المصداقية:   .1  

الوفاء بما نلتزم به ركن أساسي يميز تعامالتنا مع الغير.

الجودة:   .2  

ــودة  ــتمر لج ــين المس ــالل التحس ــن خ ــز م ــا المتمي ــية لعطائن ــزة أساس ــا ركي ــن معن ــى المتعاملي رض

ــا. منتجاتن

الشفافية:   .3  

الوضوح في كل قراراتنا وتعامالتنا وتقاريرنا قاعدة مهمة ألداء عملنا.

اإلستمرارية والنمّو:   .4  

المحافظة على أصولنا وتنميتها أداة أساسية لتعزيز إمكانياتنا.

اإلستقامة:   .5  

األمانة إلتزام أساسي في تأدية كافة أعمالنا بمهنية عالية.

االهتمام بالعنصر البشري:   .6  

ــم  ــززة للتعلّ ــزة ومع ــة ومحف ــل داعم ــة عم ــم بيئ ــر له ــعى لنوف ــا ونس ــم مواردن ــا أه ــون لدين العامل

واإلبــداع والنمــو الوظيفــي والشــخصي المســتمر.

المسؤولية االجتماعية:   .7  

التواصل والتفاعل المستمر مع مجتمعنا عنصر أساسي في سعينا لتحقيق أهدافنا. 
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األهداف اإلستراتيجية 

 انطالقــا مــن رؤيــة ورســالة الشــركة والتــي تتمحــور حــول االســتثمار فــي فلســطين، وتناغمــاً مــع القيــم التــي 

تؤمــن بهــا فإنهــا تســعى لتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف مــن خــالل اســتثماراتها: 

االستثمار في تطوير المشاريع الصناعية والزراعية القائمة في فلسطين.. 1

تعزيــز القاعــدة الصناعيــة مــن خــالل االســتثمار فــي مشــاريع جديــدة لــم يتــم االســتثمار بهــا ســابقاً . 2

فــي فلســطين.

تعظيم حقوق مساهمي الشركة والشركات التابعة والحليفة.. 3

خلق منتج وطني قوي قادر على منافسة البضائع والمنتجات اإلسرائيلية والمستوردة.. 4

ــق فــرص . 5 ــر شــريحة مــن المجتمــع الفلســطيني مــن اســتثمارات الشــركة مــن خــالل خل اســتفادة أكب

عمــل للكفــاءات الفلســطينية وذلــك كنــوع مــن المســؤولية االجتماعيــة التــي تضعهــا الشــركة نصــب 

أعينهــا وتســعى لتحقيهــا.

الوضع التنافسي

ــة  ــالل مجموع ــن خ ــة م ــة متنوع ــات صناعي ــي قطاع ــا ف ــي أعماله ــتثمار الصناع ــطين لإلس ــركة فلس ــارس ش تم

إســتثماراتها فــي الشــركات التابعــة والحليفــة، وتقــوم سياســة هــذه الشــركات علــى دعــم توفيــر بيئــة تنافســية 

عادلــة بعيــداً عــن اإلحتــكار فــي أي مــن الســلع التــي تنتجهــا بحيــث تَُحــَدّد األســعار مــن خــالل عوامــل الســوق.

ــة ووالء  ــب ثق ــا لكس ــل به ــي تعم ــواق الت ــي األس ــا ف ــاط قوته ــز نق ــى تعزي ــة عل ــركات المجموع ــرص ش وتح

ــر  ــع اإلســرائيلية كمنافــس غي ــى البضائ المســتهلك مــن خــالل اإلرتقــاء بجــودة منتجاتهــا، وتنظــر المجموعــة ال

ــات  ــض المنتج ــطيني ببع ــوق الفلس ــراق الس ــات اغ ــل سياس ــي ظ ــة ف ــطيني وخاص ــوق الفلس ــي الس ــرعي ف ش

مــن فائــض العــرض فــي الســوق اإلســرائيلي ممــا يســبب خلــل فــي منظومــة الســوق ينتــج عنــه ضــرر لجميــع 

ــة. ــركات المحلي الش

وفيما يلي عرض ألهم القطاعات التي تعمل فيها الشركة:

قطاع الدواجن
تعمــل شــركة دواجــن فلســطين كمكمــل وداعــم للمــزارع الفلســطيني مــن جهــة، كمــا تعمــل علــى النهــوض فــي 

مســتوى الســلعة النهائيــة المقدمــة للمســتهلك مــن جهــة أخــرى، وقــد عملــت الشــركة خــالل الســنوات الماضيــة 

علــى تعزيــز حصتهــا فــي الســوق الفلســطيني علــى حســاب حصــة المنتــج اإلســرائيلي فــي غالبيــة القطاعــات 

بإســتثناء قطــاع األعــالف الــذي مــا زالــت تســيطر المنتجــات اإلســرائيلية علــى الحصــة األكبــر فيــه نتيجــة ظــروف 

المنافســة غيــر العادلــة والتــي فرضتهــا الســيطرة اإلســرائيلية علــى المعابــر وإســتيراد الحبــوب، وخــالل األعــوام 

ــة  ــرد نتيجــة تنامــي الثقافــة الصحي ــوح المب ــة تنامــت حصــة الشــركة مــن ســوق الدجــاج المذب ــة الماضي القليل

لــدى المســتهلك وإدراكــه لتفــوق جــودة منتجــات »عزيــزا « علــى نظيراتهــا فــي الســوق، وتحافــظ شــركة دواجــن 
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فلســطين »عزيــزا « علــى عالقــة إســتراتيجية مــع كبــار زبائنهــا فــي مختلــف القطاعــات كمــا أنهــا تعتبــر المــورد 

.KFC الرئيســي لسلســلة مطاعــم الدجــاج األمريكــي

قطاع التغليف والكرتون
تعتبــر الشــركة الوطنيــة لصناعــة الكرتــون المــورد األهــم فــي هــذا القطــاع فــي فلســطين نتيجــة لمــا شــهدته 

أعمالهــا مــن تطــور خــالل األعــوام الماضيــة حيــث حرصــت الشــركة علــى توفيــر تنــوع كبيــر فــي منتجاتهــا بمــا 

يلبــي حاجــات العامليــن فــي قطاعــي الصناعــة والزراعــة مــن حيــث النــوع والجــودة. وتتركــز المنافســة فــي هــذا 

القطــاع مــع الشــركات اإلســرائيلية والتــي تمتلــك مزايــا تفضيليــة تجعلهــا تحصــل علــى المــواد الخــام بتكاليــف 

أقــل، كمــا أن الكرتــون المســتورد والــذي عــادة مــا يبــاع بســعر أقــل نتيجــة جودتــه المتواضعــة شــكل منافــس 

رئيســي للشــركة خــالل عــام 2016.  

وتمتلــك الشــركة خطــة طموحــة لتطويــر اســتثمارها فــي قطــاع التغليــف خــالل عــام 2017 وذلــك مــن خــالل 

االســتثمار فــي خطــوط جديــدة ســواء فــي مجــاالت تصنيــع الكرتــون أو البالســتيك الغــراض التغليــف.

قطاعي الزيوت والحبوب
ــى  ــرة عل ــي تحظــى بتســهيالت كبي ــن األســواق الت ــا م ــن كالهم ــر ســوق الطحي ــك األم ــوت وكذل إن ســوق الزي

اإلســتيراد دون وجــود أدنــى ضوابــط لحمايــة المنتــج المحلــي وكــون تكاليــف اإلنتــاج وإســتيراد الحبــوب مرتفعــة 

محليــاً فــإن ذلــك يجعــل المنتــج المســتورد يتفــوق فــي الســعر علــى المنتــج المحلــي وهــو مــا يخلــق عقبــات 

فــي المنافســة لشــركتي مصانــع الزيــوت النباتيــة ومطاحــن القمــح الذهبــي.

قطاع األلبان
دخلــت المجموعــة قطــاع األلبــان مــن خــالل شــركة البينــار للتجــارة العامــة والتــي إســتحوذت عليهــا فــي بدايــة 

ــي  ــرائيلية الت ــك اإلس ــة أو تل ــات المحلي ــن المنتج ــواًء م ــة س ــوة المنافس ــاع بق ــذا القط ــاز ه ــام 2016، ويمت ع

إنفــردت بالســوق الفلســطيني لســنوات طويلــة قبــل أن تعــزز الشــركات الفلســطينية مكانتهــا مــن خــالل اإلرتقــاء 

بمســتوى منتجاتهــا وبمــا يحقــق مســتوى تطلعــات المســتهلك الفلســطيني.

وتنظــر المجموعــة الــى ســوق قطــاع األلبــان الــى أنــه ســوق واعــد يمتلــك أفــاق تســتحق أن توجــه الشــركة جــزء 

مــن إســتثماراتها إليــه مــن خــالل تطويــر أعمــال شــركة البينــار للتجــارة العامــة.

تطوير األعمال

ــركة  ــال الش ــي أعم ــواًء ف ــو س ــرص النم ــق ف ــتغالل وتطبي ــى اس ــال ال ــر األعم ــالل تطوي ــن خ ــركة م ــعى الش تس

الواحــدة مــن شــركاتها التابعــة أو التكامــل الموجــود مــا بيــن أعمــال هــذه الشــركات وبمــا يعظــم قيمــة الشــركة 

تحقيــق  يخــدم  بمــا  وتطويرهــا  تنميتهــا  علــى  وتعمــل  األفــكار  الشــركة  وتتبنــى  على المدى الطويل.  

المنفعــة اإلقتصاديــة والمجتمعيــة علــى حــد ســواء وبمــا يعــزز مكانتهــا كشــركة رائــدة فــي قطاعــات الصناعــات 

ــطين. ــي فلس ــة ف المختلف
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ــا  ــي ضوابطه ــا، حيــث تــرى ف ــي خططهــا التطويريــة بسياســة اإلســتثمار التــي تتبناه ــركة ف وتسترشــد الش

ومحدداتهــا مــا يرســم معالــم الطريــق نحــو أي مشــروع أو عمليــة تطويــر جديــدة، وتنفــذ الشــركة كل الدراســات 

الالزمــة قبــل الدخــول فــي أي إســتثمار جديــد بمــا يضمــن اإللمــام بجميــع حيثيــات هــذا المشــروع ويحــد مــن 

المخاطــر غيــر المنظــورة التــي قــد تعيــق نجــاح هــذا المشــروع.

وتمتلــك الشــركة خطــة طموحــة لتطويــر أعمالهــا خــالل عامــي 2017 و 2018، حيــث تســعى الشــركة الــى انشــاء 

ــة وبمــا يتطابــق مــع مواصفــات  ــر طاقتهــا االنتاجي ــار للتجــارة العامــة بهــدف تطوي ــد لشــركة البين مصنــع جدي

ــة االبقــار مــن خــالل شــركة  ــة لتربي ــة، كمــا ســتقوم الشــركة بإنشــاء مزرعــة نموذجي ــي العالمي ــع الغذائ التصني

دواجــن فلســطين بهــدف تغطيــة جــزء مــن حاجــة شــركة البينــار مــن الحليــب.

وال تغفــل الشــركة أهميــة تطويــر بيئــة العمــل الداخليــة مــن خــالل المراجعــة المســتمرة لسياســات وإجــراءات 

العمــل والبنيــة التحتيــة المســاندة والتــي توفــر كافــة ســبل التفكيــر واإلبــداع لــدى طواقــم الشــركة وبمــا يتناســب 

مــع المواصفــات والمعاييــر العالميــة.
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األداء التشغيلي
والمالي للشركة
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إستثماراتنا

تتركــز اســتثمارات شــركة فلســطين لإلســتثمار الصناعــي فــي قطــاع الصناعــة بقطاعاتــه المتعــددة، حيــث تمتلــك 

الشــركة محفظــة اســتثمارية متنوعــة فــي هــذا المجــال، فقــد بنــت الشــركة محفظتهــا خــالل الســنوات الماضيــة 

مــن خــالل مجموعــة مــن االســتثمارات التــي قامــت بتأسيســها، وأخــرى اســتحوذت عليهــا وعملــت علــى تطويرهــا 

ــي  ــاع ه ــذا القط ــوض به ــز والنه ــوع والتمي ــإن التن ــك ف ــع ذل ــي جمي ــتثمارية، وف ــا االس ــي معاييره ــكل يلب بش

المحــددات التــي تكــون البوصلــة التــي توجــه الشــركة فــي انتقــاء اســتثماراتها.

18
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شركاتنا
التابعة

شركاتنا
الحليفة

شركة

دواجن فلسطين
قطاع الدواجن واألعالف

الشركة الوطنية

لصناعة الكرتون
قطاع صناعات الكرتون المختلفة

شركة مصانع

الزيوت النباتية
صناعات الزيوت والسمن البلدي

شركة فلسطين

لصناعات اللدائن
قطاع األنابيب والعبوات البالستكية

شركة مطاحن

القمح الذهبي
منتجات طحين القمح المتنوعة

شركة البينار

للتجارة العامة
قطاع األلبان

 %76.59

%43.04

 %32.67

%71.07

%18.35

 %100.00
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شركة
دواجن فلسطين

مجموع األصول

صافي الدخلإيرادات تشغيلية

33.0
مليون دينار

34.3
مليون دينار

3.2
مليون دينار
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شركة دواجن فلسطين
ــي قطــاع  ــام 1997م كشــركة متخصصــة ف ــي ع ــة المحــدودة تأسســت ف شــركة دواجــن فلســطين المســاهمة العام

الدواجــن واألعــالف، بــرأس مــال بلــغ 10,000,000 دينــار اردنــي وتــم رفعــه بعــد ذلــك الــى 13,440,000 دينــار اردنــي.

رؤية الشركة:

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

أعمال الشركة:

تمتلــك الشــركة سلســلة متكاملــة مــن المشــاريع االنتاجيــة فــي قطــاع الدواجــن واالعــالف والتــي تغطــي الــدورة 

الكاملــة منــذ بدايــة مراحــل اإلنتــاج وحتــى التســويق والبيــع المباشــر.

مسلخ 

الدواجن

مزارع

األمهات

مصنع

األعالف
الفقاسة

نقاط بيع

عزيزا

مزارع

الدجاج

الالحم



22

• مصنع األعالف	

تمتلــك الشــركة أحــد اكبــر وأحــدث مصانــع األعــالف فــي فلســطين 

بطاقــة إنتاجيــة تصــل الــى 150 الــف طــن ســنوياً.

يعمــل مصنــع األعــالف وفــق أحــدث أنظمــة الرقابــة والجــودة 

العالميــة النتــاج األعــالف بأنواعهــا المختلفــة )الدواجن والمواشــي(.

• مزارع األمهات	

ــات الدجــاج  ــة أمه ــزارع لتربي أسســت شــركة دواجــن فلســطين م

ــون بيضــة ســنوياً هــي  ــد عــن 30 ملي ــة تزي ــة إنتاجي الالحــم بطاق

ــى مســتوى الوطــن. ــا عل ــن نوعه ــى م االول

• فقاسة عزيزا	

تقــوم الشــركة بتشــغيل فقاســة تســتوعب 23 مليــون بيضــة ســنوياً 

ــى  ــي أعل ــي تراع ــة والت ــخ العالمي ــات التفري ــدث تقني ــك بأح وذل

ــوي. ــر األمــن الحي معايي

23 مليون دينار

إجمالي إيرادات سنوية

طاقة إنتاجية 

سنوية تصل إلى 150 ألف طن مزيج من مختلف

أنواع أعالف الدواجن والمواشي

8 مليون دينار

إجمالي إيرادات سنوية

إنتاجية سنوية تزيد عن

30 مليون بيضة تفريخ حصة سوقية 

تصل إلى %60

6 مليون دينار

إجمالي إيرادات سنوية

23 مليون بيضة طاقة

استيعابية سنوية حصة سوقية 

تصل إلى %25
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• مزارع الدجاج الالحم	

لتحقيــق التكامــل المطلــوب بيــن مراكــز اإلنتــاج فــي الشــركة، فقــد 

تــم إنشــاء خمســة مــزارع النتــاج الدجــاج الالحــم وفــق أحــد أنظمة 

التربيــة »النظــام المغلــق« وبطاقــة إنتــاج تتــراوح بيــن 1,200 الــى 

1,400 طــن مــن اللحــوم ســنوياً

• مسلخ دواجن عزيزا	

قامــت شــركة دواجــن فلســطين بإنشــاء مســلخ الدواجــن األحــدث 

فــي فلســطين وذلــك فــي عــام 2011م والــذي يــدار مــن قبــل طاقــم 

اداري وطبــي متخصــص.

ــد  ــاه فق ــات والمي ــة المخلف ــدة لمعالج ــه بوح ــالل اقتران ــن خ وم

ــي  ــة ويلب ــاً للبيئ ــون مســلخها صديق ــى أن يك حرصــت الشــركة عل

ــة. ــة البيئ ــات حماي ــع متطلب جمي

7 مليون دينار

إجمالي إيرادات سنوية

7,000 طن من 

لحوم الدجاج سنويا أعالف عزيزا 

النباتية والطبيعية

9 مليون دينار

إجمالي إيرادات سنوية

3,000 طير طاقة

إنتاجية في الساعة مزيج يجمع أكثر من 32 

صنفاً من منتجات لحوم الدجاج
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حجم اإلستثمار في الشركة )سهم(

3,146,345

10,293,655

%23.41

%76.59

القيمة الدفترية لإلستثمار في شركة دواجن فلسطين
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ملخص األداء المالي والتشغيلي للشركة

• المركز المالي للشركة	

بلغــت قيمــة مجمــوع أصــول الشــركة فــي نهايــة عــام 2016 مبلــغ 32.96 مليــون دينــار اردنــي مرتفعــة 

عمــا كانــت عليــه فــي نهايــة عــام 2015 بنســبة 3.3% حيــث كانــت 31.90 مليــون دينــار.

وقد أنفقت الشركة خالل عام 2016 حوالي 0.40 مليون دينار اردني لتطوير مشاريعها.

وفــي المقابــل فقــد إنخفضــت قيمــة التزامــات الشــركة بنســبة 4.9% لتصــل الــى 7.60 مليــون دينــار 

ــون  ــغ 0.75 ملي ــرة بســداد الشــركة مبل ــام 2015 متأث ــة ع ــي نهاي ــي ف ــار أردن ــل 8.00 دين ــي مقاب اردن

دينــار أردنــي مــن قروضهــا خــالل العــام.

وارتفعــت قيمــة حقــوق مســاهمي الشــركة خــالل عــام 2016 بنســبة 6.1% لتصــل الــى 25.36 مليــون 

دينــار اردنــي نتيجــة لالربــاح المتحققــة خــالل العــام، علمــاً أن الشــركة قامــت بتوزيــع 15% مــن القيمــة 

االســمية للســهم خــالل عــام 2016 عــن عــام 2015 كاربــاح نقديــة للمســاهمين.

وفي نهاية العام بلغت القيمة الدفترية للسهم 1.89 دينار أردني.
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المركز المالي للشركة
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• األداء التشغيلي للشركة	

ــار  ــون دين ــرادات شــركة دواجــن فلســطين خــالل عــام 2016 مــا مجموعــه 34.31 ملي ــغ صافــي اي بل

أردنــي بارتفــاع نســبته 12.7% عــن العــام الماضــي، وقــد تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق هــذا النمــو 

ــذي طــرأ علــى أســعار منتجــات الدواجــن، حيــث تغلبــت الشــركة  ــر ال بالرغــم مــن االنخفــاض الكبي

علــى هــذه الظــروف مــن خــالل التوســع فــي مبيعــات بعــض القطاعــات وبخاصــة قطاعــي األعــالف 

ــوح. والدجــاج المذب

ــار  ــار أردنــي مقابــل 3.74 مليــون دين وبلــغ الدخــل التشــغيلي للشــركة خــالل العــام 3.68 مليــون دين

حققتهــا الشــركة خــالل عــام 2015، حيــث اســتطاعت الشــركة خــالل عــام 2016 الحفــاظ علــى مســتوى 

ــابقاً  ــر س ــا ذك ــعار منتجــات الدواجــن كم ــي اس ــاد ف ــاض الح ــن االنخف ــم م ــا التشــغيلية بالرغ ارباحه

وذلــك مــن خــالل تحقيــق نمــو جيــد فــي حجــم مبيعاتهــا.

واخيــراً فقــد بلــغ صافــي دخــل الشــركة بعــد الضريبــة مــا مجموعــه 3.23 مليــون دينــار أردنــي مقارنــة 

بـــ 3.10 مليــون دينــار أردنــي خــالل عــام 2015 ليبلــغ نصيــب الســهم مــن األربــاح 0.24 دينــار أردنــي 

مقابــل 0.23 دينــار أردنــي خــالل عــام 2015.

اإليرادات وصافي الدخل
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الشركة الوطنية 
لصناعة الكرتون

مجموع األصول

صافي الدخلإيرادات تشغيلية

4.8
مليون دينار

4.5
مليون دينار

0.2
مليون دينار
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
تأسســت الشــركة الوطنيــة لصناعــة الكرتــون فــي عــام 1989م كشــركة مســاهمة خصوصيــة إلــى أن تــم تحويلهــا الــى شــركة 

مســاهمة عامــة فــي عــام 1993م متخصصــة فــي صناعــات الكرتــون المختلفــة وبــرأس مــال بلــغ 5,000,000 دوالر أمريكــي.

رؤية الشركة

رواد صناعة الكرتون في فلسطين.

أعمال الشركة

تمــارس الشــركة الوطنيــة لصناعــة الكرتــون أعمالهــا مــن خــالل ثالثــة خطــوط إنتــاج رئيســية تكــون مــن خاللهــا 

مزيجــاً متنوعــاً يلبــي حاجــات شــريحة واســعة مــن زبائــن الشــركة.

• خط إنتاج العلب المغلقة	

تمتلــك الشــركة خطيــن إلنتــاج العلــب المغلقــة والتــي تقــوم بتشــكيل 

العلــب ســواء المطبوعــة أو غيــر المطبوعــة وبجــودة عاليــة.

ومــن خــالل هذيــن الخطيــن فــإن الشــركة تلبــي حاجــات مختلــف 

قطاعــات الصناعــات الغذائيــة والدوائيــة وكذلــك القطــاع الزراعــي.

• خط إنتاج العلب المفتوحة	

تنتــج الشــركة مــن خــالل هــذا الخط علــب متنوعــة بأشــكال خاصة 

تلبــي حاجــات شــرائح مختلفــة مــن الزبائــن، وقــد عملــت الشــركة 

ــالل  ــن خ ــد م ــب المتزاي ــة الطل ــط لتلبي ــذا الخ ــعة ه ــى توس عل

اســتقدام ماكينــة جديــدة بمواصفــات متميــزة.

• خط إنتاج روالت األثاث	

إســتثمرت الشــركة الوطنيــة لصناعــة الكرتــون فــي خــط جديــد النتاج 

روالت تغليــف األثــاث خــالل عــام 2013، وقــد تمكنــت خــالل فتــرة 

ــدة،  ــة جي ــن حص ــطيني وتكوي ــوق الفلس ــراق الس ــن اخت ــية م قياس

لتكــون بذلــك مــن المورديــن الرئيســيين لهــذا الصنــف فــي الســوق.

حجم اإلستثمار في الشركة )سهم(

2,847,788

2,152,212

%56.96

%43.04
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القيمة الدفترية لإلستثمار في الشركة الوطنية لصناعة الكرتون:
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ملخص األداء المالي والتشغيلي للشركة

• المركز المالي للشركة	

حافظــت الشــركة علــى مســتوى مقــارب لقيمــة أصولهــا فــي نهايــة عــام 2016 لمــا كانــت عليــه فــي 

ــار أردنــي. ــة العــام 2015 حيــث بلغــت 4.84 مليــون دين نهاي

أنفقــت الشــركة الوطنيــة لصناعــة الكرتــون خــالل العــام مبلــغ 0.21 مليــون دينــار أردنــي علــى مشــاريع 

جديــدة ستســاهم فــي دعــم أدائهــا التشــغيلي خــالل الســنوات القادمــة.

وبلغــت قيمــة التزامــات الشــركة الكليــة 0.82 مليــون دينــار أردنــي مقارنــة بـــ 0.80 مليــون دينــار أردنــي 

فــي نهايــة عــام 2015، علمــاً ان الشــركة ال تلتــزم بــأي قــروض أو تســهيالت للبنــوك.

المركز المالي للشركة الوطنية لصناعة الكرتون
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ــة بـــ 4.06  ــي مقارن ــار أردن ــون دين ــى 4.02 ملي أمــا قيمــة حقــوق مســاهمي الشــركة فقــد وصلــت ال

مليــون دينــار أردنــي فــي نهايــة عــام 2015، حيــث قامــت الشــركة خــالل العــام بتوزيــع مــا نســبته %8 

مــن القيمــة االســمية للســهم عــن عــام 2015 وبمــا مجموعــه 0.28 مليــون دينــار أردنــي.
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وفــي نهايــة عــام 2016 بلغــت القيمــة الدفتريــة 0.80 دينــار اردنــي مقارنــًة مــع 0.81 دينــار أردنــي فــي 

نهايــة العــام الســابق.

• األداء التشغيلي للشركة	

حققــت الشــركة الوطنيــة لصناعــة الكرتــون خــالل عــام 2016 ايــرادات تشــغيلية صافيــة بقيمــة 4.51 

مليــون دينــار اردنــي منخفضــة عــن ايــرادات عــام 2015 بنســبة 6.3%، حيــث كان للمنافســة المحتدمــة 

فــي هــذا القطــاع االثــر علــى سياســة الشــركة البيعيــة والتــي قامــت بمواءمتهــا مــع ظــروف الســوق 

للحــد مــن المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة.  

وبلغــت اربــاح الشــركة التشــغيلية 0.33 مليــون دينــار أردنــي مقابــل 0.44 مليــون دينــار أردنــي حققتهــا 

الشــركة فــي عــام 2015، حيــث كان العــادة صياغــة سياســة التســعير فــي الشــركة للحفــاظ علــى حصتهــا 

الســوقية فــي ظــل دخــول منتجــات مســتوردة بجــودة واســعار أقــل األثــر علــى هوامــش دخــل الشــركة 

خــالل العــام 2016.

ــة بـــ 0.34  ــي مقارن ــار أردن ــون دين ــد بلغــت 0.21 ملي ــة فق ــة بعــد الضريب ــاح الشــركة الصافي ــا أرب أم

ــام 2015. ــالل ع ــركة خ ــا الش ــي حققته ــار أردن ــون دين ملي

وبلغ نصيب السهم من االرباح 0.047 دينار أردني مقارنة بـ 0.068 دينار أردني خالل عام 2015.

اإليرادات وصافي الدخل
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 شركة فلسطين
لصناعات اللدائن



31

شركة فلسطين لصناعات اللدائن
تأسســت شــركة فلســطين لصناعــات اللدائــن عــام 1995م كشــركة مســاهمة عامــة بــرأس مــال بلــغ 5,000,000 

ــث تكــون شــركة متخصصــة فــي صناعــة  ــي، بحي ــار أردن ــى 7,000,000 دين ــاً ال ــم رفعــه الحق ــي، وت ــار أردن دين

ــاج متميــزة. االنابيــب والعبــوات البالســتيكية المتنوعــة مــن خــالل امتالكهــا لخطــوط إنت

قــررت الهيئــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة بتاريــخ 2016/5/4 تخفيــض رأس مــال الشــركة الــى 700,000 دينــار 

اردنــي إلطفــاء الخســائر المتراكمــة. 

رؤية الشركة

رواد الصناعة البالستيكية في فلسطين

أعمال الشركة

تتخصــص شــركة فلســطين لصناعــات اللدائــن فــي إنتــاج 

األنابيــب بأقطارهــا وانواعهــا المختلفــة، وكذلــك العبــوات 

البالســتيكية نصــف المصنعــة.

وقــد توقفــت أعمــال الشــركة التشــغيلية بالكامل فــي منتصف 

عــام 2015 وذلــك للحــد مــن خســائر الشــركة تمهيــدا لتنفيــذ 

عمليــة اعــادة هيكلــة شــاملة.

ــاً فــي جميــع البدائــل المتاحــة لضمــان  وتنظــر الشــركة حالي

حفــظ حقــوق المســاهمين والحــد مــن االســتنزاف الحاصــل 

عليهــا.

القيمة الدفترية لإلستثمار في شركة فلسطين لصناعات اللدائن
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حجم اإلستثمار في الشركة )سهم(

2,025,336

4,974,664

%28.93

%71.07
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شركة البينـــــار
للتجارة العامة
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شركة البينار للتجارة العامة
البينــــار شـــركة فلسطـــينية رائدة في قطاع تصنيع منتـــجات االلـــــبان، تقع في المـنـــطقة الصناعية في البـــيرة، 

تأســــــست عام 1999 كشــــركة متخصصـة في انتـاج االلبــــان، االجبـان، اللبنة، والمـحليات.

تمتاز البينـــار بطــــاقمها المتمـــيز من المـــدراء والفنيين والموظـفين الفلســـــطينيين الحاصـــلين على مؤهــالت 

علمـــية وخبـــــرات عـــملية. امتــازت البينــار منــذ لحظــة إنشــائها بجــودة منتجاتهــا وســمعتها المميزة في الســـوق 

الفلـــــسطيني، حيــث تقــدم للمســتهلك الفلســطيني ســلة متنوعة مــن المنتجات المصنعة من حلـــيب فلســطيني 

طــازج وفقــا لتنــوع رغبــات المســتهلكين وأذواقهــم، كمــا انهـــا تعمــل علــى توفـــير منتــــجاتها بأسعــــار مناســبة، 

وتعــــمل على توزيعهـــا فــي كل المناطق الفلســطينية.

البينــار كشــركة فلســطينية الجنســية تعمــل دومــا علــى  تحمــل مســؤولياتها المجتمعيــة مــن خــالل انخراطهــا فــي 

مجموعــة مــن النشــاطات  التــي تجعلهــا فــي تمــاس مباشــر مــع مؤسســات وابنــاء المجتمــع المحلــي.

وقــد اســتحوذت شــركة فلســطين لإلســتثمار الصناعــي علــى كامــل اســهم شــركة البينــار للتجــارة العامــة وذلــك 

مطلــع عــام 2016 مــن منطلــق مــا تتميــز بــه الشــركة مــن مكانــة ســوقية متميــزة، حيــث تســعى الشــركة مــن 

خــالل هــذا االســتثمار الــى الدخــول فــي ســوق تصنيــع األلبــان  والحصــول علــى موقــع ريــادي.

وتمتلــك شــركة فلســطين لإلســتثمار الصناعــي خطــة طموحــة لشــركة البينــار للتجــارة العامــة تســعى مــن خاللهــا 

الــى تطويــر مرافــق الشــركة ومنتجاتهــا وبمــا يخــدم تحقيــق  مكانتهــا كشــركة رائــدة فــي هــذا القطــاع.

رؤية الشركة

رواد صناعة األلبان في فلسطين

رسالة الشركة

أن تقــــدم للســــوق الفلســــطيني وللزبائــن ســلة متكاملــة مــن منتجات األلبـــان ومشــتقاته المتنوعــة ذات النوع  

المتميــز وبجــودة عاليــة وبأســعار منافســة والعمــل علــى توفيرهــا فــي كافــة المناطــق.

أهداف الشركة

• )االفضــل ال يكفينــا( ليــس فقــط شــعار بــل أيضــا الهــدف الــذي تســعى الشــركة لتحقيقــه مــن خــالل 	

إســتراتيجيات التجديــد والتطويــر المســتمر للمحافظــة علــى الجــودة الكاملــة فــي كافــة عملياتهــا وكافــة 

منتجاتهــا مــن أجــل تقديــم االفضــل.   

• نشر االسم التجاري في كافة انحاء الوطن وجعله إسما مميزاً.	

• توظيــف أيــدي عاملــة فلســطينية لدعــم اإلقتصــاد الفلســطيني وكجــزء مــن مســؤوليتها تجــاه المجتمــع 	

الفلســطيني.

• إرضاء حاجات وأذواق المستهلكين من خالل تقديم االفضل من منتجات الشركة	

• تأسيس عالقة وطيدة وطويلة األمد مع زبائن الشركة	
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شركة مصانــع
الزيوت النباتية

مجموع األصول

صافي الدخلإيرادات تشغيلية

28.0
مليون دينار

5.3
مليون دينار

5.6
مليون دينار

شركة حليفة
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شركة مصانع الزيوت النباتية
تأسســت شــركة مصانــع الزيــوت النباتيــة فــي عــام 1953م كشــركة تعمــل علــى تكريــر زيــت الزيتــون وتعبئتــه، 

وتطــورت الحقــاً لتعمــل علــى انتــاج وتعبئــة مختلــف أنــواع الزيــوت النباتيــة باالضافــة الــى انتــاج الســمن النباتــي 

المهــدرج مــن زيــت النخيــل.

وتعمــل الشــركة مــن خــالل خطيــن انتــاج رئيســيين وهمــا خــط التكريــر والــذي تقــوم مــن خاللــه بانتــاج الزيــت 

والســمن، وخــط التعبئــة حيــث تقــوم مــن خاللــه بتعبئــة جميــع منتجاتهــا بمختلــف أنواعهــا.

وتمتلــك شــركة فلســطين لالســتثمار الصناعــي مــا نســبته 32.67% مــن رأس مــال الشــركة البالــغ 4 مليــون دينــار 

اردنــي كمــا فــي نهايــة عــام 2016.

تطور القيمة الدفترية لإلستثمار في شركة مصانع الزيوت
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وقــد عــاد االســتثمار فــي شــركة مصانــع الزيــوت النباتيــة بالنفــع مــن خــالل تحقيــق عوائــد جيــدة طوال الســنوات 

الماضيــة ســاهمت فــي رفــع قيمــة حقوق مســاهمي الشــركة.

العائد على اإلستثمار
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ملخص األداء المالي لشركة مصانع الزيوت النباتية للسنوات األربع األخيرة:

2013201420152016مليون دينار أردني

4.115.235.145.25صافي االيرادات

0.940.940.951.06مجمل الدخل

20%18%18%23%هامش مجمل الدخل

0.340.150.110.25الدخل التشغيلي

5%2%3%8%هامش الدخل التشغيلي

4.834.895.365.61صافي الدخل

107%104%93%118%هامش صافي الدخل

1.211.221.341.40نصيب السهم من األرباح

2013201420152016مليون دينار أردني

13.6116.4619.4822.09األصول الثابتة

4.905.235.495.89األصول المتداولة

18.5121.6924.9727.98مجموع األصول

17.3920.2523.2826.35مجموع حقوق الملكية

0.370.410.460.42اإللتزامات طويلة األجل

0.761.041.231.21اإللتزامات المتداولة

1.131.451.701.62مجموع اإللتزامات

18.5121.6924.9727.98مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

20.1%21.5%22.5%26.1%العائد على األصول

21.3%23.0%24.1%27.8%العائد على حقوق المساهمين
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مجموع األصول

صافي الدخلإيرادات تشغيلية

20.5
مليون دينار

11.2
مليون دينار

0.03
مليون دينار

شركة مطاحن
القمح الذهبـي
شركة حليفة
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شركة مطاحن القمح الذهبي
تأسســت شــركة مطاحــن القمــح الذهبــي فــي عــام 1995م كشــركة مســاهمة عامــة متخصصــة فــي انتــاج الطحين. 

وتملــك شــركة مطاحــن القمــح الذهبــي آالت ومعــدات سويســرية متطــورة تصــل طاقتهــا االنتاجيــة الــى 450 طــن 

ــن  ــن منتجــات الطحي ــه م ــر مــن حاجت ــد الســوق الفلســطيني بجــزء كبي ــى تزوي ــا عل ــا تعمــل مــن خالله يومي

المختلفــة التــي تلبــي احتياجــات المســتهلك الفلســطيني.

يبلــغ عــدد اســهم شــركة مطاحــن القمــح الذهبــي 15 مليــون ســهم بقيمــة اســمية دينــار اردنــي للســهم الواحــد، 

تمتلــك شــركة فلســطين لالســتثمار الصناعــي مــا نســبته 18.35% منهــا والتــي تعتبــر حصــة مؤثــرة مــن خــالل 

عضويتهــا بمقعديــن فــي مجلــس ادارة الشــركة.

تطور القيمة الدفترية لإلستثمار في شركة مطاحن القمح الذهبي

         

ي
دن

أر
ر 

ينا
 د

ون
ملي

2.46
2.36

2.40

2.18 2.17

2012 2013 2014 2015 2016

العائد على اإلستثمار

19.1%

27.2%

1.0%

(7.4%)

0.2%

2012 2013 2014 2015 2016
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ملخص األداء المالي لشركة مطاحن القمح الذهبي للسنوات األربع األخيرة:

2013201420152016مليون دينار أردني

8.4210.066.2511.21صافي االيرادات

1.371.890.080.94مجمل الدخل

8.4%1.4%18.8%16.3%هامش مجمل الدخل

0.02-0.75-0.060.66-الدخل التشغيلي

0.1-%12.0-%6.6%0.7-%هامش الدخل التشغيلي

1.130.03-0.210.16صافي الدخل

0.2%18.1-%1.6%2.6%هامش صافي الدخل

0.080.00-0.010.01نصيب السهم من األرباح

2013201420152016مليون دينار أردني

10.149.969.979.74األصول الثابتة

8.518.2710.0710.78األصول المتداولة

18.6518.2320.0420.52مجموع األصول

16.0216.1714.6214.59مجموع حقوق الملكية

0.340.340.290.36اإللتزامات طويلة األجل

2.301.715.145.57اإللتزامات المتداولة

2.642.065.425.93مجموع اإللتزامات

18.6518.2320.0420.52مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

0.1%5.6-%0.9%1.2%العائد على األصول

0.2%7.7-%1.0%1.3%العائد على حقوق المساهمين
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سياسة اإلستثمار
إنطالقــاً مــن رؤيــة الشــركة واألهــداف التــي وضعتهــا لنفســها، فقــد قامــت بصياغــة سياســتها االســتثمارية التــي 

تضــع لهــا محــددات االســتثمار الرئيســية والتــي تسترشــد بهــا الشــركة فــي أي فرصــة اســتثمارية تتــاح لهــا، وتقــوم 

مرتكــزات هــذه السياســة علــى مــا يلــي:

• تتركز إستثمارات الشركة في فلسطين، وال يكون اإلستثمار خارجيا إال إستثناًء.	

• الدخــول فــي إســتثمارات جديــدة يكــون بعــد إجــراء دراســات الجــدوى المهنيــة الالزمــة، ويتــم الدخــول فــي 	

اإلســتثمار فــي حــال كانــت العوائــد اإلســتثمارية أعلــى مــن المتوســط المرجــح لتكلفــة رأس المــال المســتخدم.

• ــي تســاعد 	 ــاً منتظمــا والت ــاً نقدي ــدر تدفق ــي ت ــة فــي إســتثماراتها للمشــاريع الت تعطــي الشــركة أولوي

ــن والمســاهمين. ــا تجــاه الدائني ــاء بالتزاماته ــى الوف الشــركة عل

• تكــرس الشــركة جــل إســتثماراتها فــي المشــاريع اإلنتاجيــة )الصناعيــة والزراعيــة( بحصــص تمكنهــا مــن 	

تطويــر المهــارات اإلداريــة والفنيــة فــي الشــركة، وبنســبة ال تقــل عــن الحــد األدنــى الــذي يمكنهــا مــن 

التأثيــر فــي عمليــة إتخــاذ القــرار.

• تنتقــي الشــركة الفــرص اإلســتثمارية التــي التــي تتكامــل أو تتقاطــع مــع إســتثمارات الشــركة القائمــة، 	

بحيــث يشــكل ذلــك رافعــة إلنجــاح المشــاريع الجديــدة، أو تعزيــز نجــاح المشــاريع القائمــة.

• تعطــي الشــركة أولويــة لإلســتثمار فــي مشــاريع قائمــة ومتعثــرة، مــع وجــود فرصــة لتحســين جــذري فــي أدائهــا 	

اذا مــا تــم تعزيــز امكانياتهــا الماليــة والفنيــة، وذلــك وفــق محــددات ماليــة ومهنيــة وضعتهــا الشــركة لنفســها.

إدارة المخاطر
ــطتها  ــتها النش ــن ممارس ــة ع ــر ناتج ــة لمخاط ــركاتها التابع ــي وش ــتثمار الصناع ــطين لإلس ــركة فلس ــرض ش تتع

ــة. ــائل المتاح ــك بالوس ــر وذل ــذه المخاط ــى ه ــب عل ــة للتغل ــوداً متواصل ــركة جه ــذل الش ــغيلية، وتب التش

تقــوم الشــركة قــدر االمــكان بقيــاس أثــر المخاطــر التــي تتعــرض لهــا مــن خــالل تحويلهــا الــى معطيــات رقميــة 

كمــا تعمــل علــى دراســة احتماليــة حــدوث كل مــن هــذه المخاطــر لتصــل فــي النهايــة الــى  اختيــار الوســيلة 

المالئمــة للتحكــم بهــا وتقليــل أثرهــا الــى الحــد االدنــى الممكــن.

وتعتبــر إدارة المخاطــر مــن العمليــات التــي توليهــا الشــركة اهتمامهــا نظــراً لمــا لهــا مــن أثــر فــي حمايــة حقــوق 

مســاهمي الشــركة ودائنيهــا وجميــع االطــراف ذات العالقــة بالشــركة.

وتقســم المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة الــى مخاطــر تشــغيلية وأخــرى ماليــة، وفيمــا يلــي شــرح مختصــر 

لهــذه المخاطــر:

المخاطر التشغيلية
وهــي المخاطــر المرتبطــة باالنظمــة الداخليــة للشــركة وااللتــزام بهــا، أو تلــك المتعلقــة بالقوانيــن والتشــريعات 

الحكوميــة. وفيمــا يلــي بيــان لهــذه المخاطــر وكيفيــة التغلــب عليهــا:

مخاطر االلتزام باالنظمة الداخلية للشركة

وهي المخاطر التي قد تنتج عن موظفي الشركة والمرتبطة بدرجة التزامهم بأنظمتها الداخلية.

وتتغلــب الشــركة علــى هــذه المخاطــر مــن خــالل فاعليــة دور لجنــة التدقيــق الداخلــي المنبثقــة عــن مجلــس االدارة 
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والتــي تقــوم بعــرض تقاريرهــا بشــكل دوري للمجلــس، والــذي يقــوم بــدوره بعرضهــا علــى اإلدارة التنفيذيــة لمتابعتهــا.

مخاطر القوانين والتشريعات
إن تغيــر القوانيــن والتشــريعات التــي تنظــم عمــل الشــركات فــي فلســطين أو تلــك المرتبطــة بالضرائــب مــن شــأنه 

أن يعــرض الشــركة لمخاطــر مــن خــالل التأثيــر الســلبي علــى نتائجهــا الماليــة وبالتالــي عوائد مشــاريعها االســتثمارية.

وتتفاعــل الشــركة بشــكل ايجابــي مــع أي قوانيــن أو تشــريعات جديــدة يتــم فرضهــا وتلتــزم بهــا بشــكل تــام، إال 

أنهــا تســعى دائمــا لشــرح وجهــة نظرهــا للمشــرع والمشــاركة فــي جميــع النــدوات وحلقــات البحــث، كمــا أنهــا 

تضــع المشــرع فــي صــورة تبعــات اي تشــريع جديــد علــى الشــركة بشــفافية تامــة ســيما أن قطــاع الصناعــة فــي 

فلســطين مــن القطاعــات الحساســة التــي تحتــاج الــى مزيــد مــن الدعــم.

المخاطر المالية
ــان  ــر االئتم ــيولة ومخاط ــر الس ــن مخاط ــركة كل م ــا الش ــرض له ــن أن تتع ــي يمك ــة الت ــر المالي ــمل المخاط تش

ــرف. ــعر الص ــر س ــدة ومخاط ــعار الفائ ــر أس ومخاط

مخاطر السيولة
تعمــل الشــركة علــى الحــد مــن مخاطــر الســيولة التــي تتعــرض لهــا مــن خــالل االحتفــاظ بمعــدالت نقــد تالئــم 

التزاماتهــا قصيــرة االجــل، ومــن أجــل ذلــك فــان الشــركة تعمــل علــى دراســة تدفقاتهــا النقديــة المتوقعــة بشــكل 

دوري علــى المــدى القصيــر لتجنــب عجزهــا عــن الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه دائنيهــا ومورديهــا.

وتحتفــظ الشــركة بعالقــات جيــدة مــع البنــوك تمكنهــا مــن الحصــول علــى تســهيالت ائتمانيــة فــي الوقــت الــذي 

تحتــاج اليــه دون عوائــق.

مخاطر اإلئتمان
تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي احتماليــة تعثــر الزبائــن وبالتالــي عــدم الوفــاء بالتزاماتهــم تجــاه الشــركة، وللحــد من 

هــذه المخاطــر فــان الشــركة تمتلــك سياســة بيــع وتحصيــل واضحــة تضــع أســس منــح االئتمــان للزبائــن وذلــك 

حســب مراكــز االنتــاج المختلفــة فــي الشــركات، وتقــوم الشــركة بمتابعــة هــذه السياســة بشــكل دوري كمــا تقــوم 

بدراســة الســقوف الممنوحــة لزبائنهــا وتصنيفهــم حســب المخاطــر المتوقعــة لــكل زبــون وفقــاً لتاريــخ تعاملهــم 

مــع الشــركة وســمعتهم فــي الســوق.

مخاطر أسعار الفائدة
قد تتعرض الشركة لمخاطر ارتفاع تكاليف االقتراض والناتجة عن ارتفاع معدالت الفائدة في السوق.

تمتلــك الشــركة قــدرة تفاوضيــة جيــدة مــع البنــوك فيمــا يخــص اســعار الفائــدة والتــي تكتســبها مــن ســمعتها 

الجيــدة والتزامهــا بالســداد وفــق الجــداول الزمنيــة المحــددة.

وتحاول الشركة قدر االمكان التقليل من آثار ارتفاع اسعار الفائدة من خالل وضع سقوف السعار فوائد االقتراض.

مخاطر التغير في اسعار الصرف
تذبــذب اســعار صــرف العمــالت االجنبيــة خــالل العــام يجعــل الشــركة عرضــة لتأثر حجــم التزاماتهــا تجــاه مورديها 

ودائنيهــا بالعمــالت االجنبيــة وبالتالــي تأثــر قائمــة الدخــل بالســلب أو االيجاب.

وقــد عملــت الشــركة خــالل الفتــرة الماضيــة علــى الحــد مــن اثــر هــذه المخاطــر مــن خــالل الدخــول فــي عقــود 

آجلــة لتبديــل العملــة وذلــك وفــق الجــداول الزمنيــة التــي تكــون الشــركة ملزمــة فيهــا بالســداد لدائنيهــا ومورديهــا.
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األداء المالي والتشغيلي الموحد

ــول  ــالل الدخ ــن خ ــتثمارية م ــا االس ــي محفظته ــع ف ــي التوس ــي ف ــتثمار الصناع ــطين لإلس ــركة فلس ــتمرت ش اس

ــد  ــام، فق ــي دعــم مؤشــرات الشــركة التشــغيلية خــالل الع ــدة ســاهمت ف ــات جدي ــي قطاع ــي اســتثمارات ف ف

حققــت الشــركة نتائــج جيــدة مــن اســتثمارها فــي قطــاع األلبــان مــن خــالل شــركة البينــار للتجــارة العامــة والتــي 

اســتحوذت عليهــا مطلــع عــام 2016، كمــا حققــت نمــواً فــي قطاعــات الصناعــة االخــرى الرئيســية أســهم فــي 

تحقيــق النمــو المنشــود فــي أدائهــا خــالل العــام. 

اإليرادات التشغيلية الموحدة
إرتفعــت ايــرادات الشــركة الموحــدة خــالل عــام 

2016 بنســبة 26% عًمــا كانــت عليــه خــالل عــام 

ــي بعــد  ــار أردن ــون دين ــى 44.92 ملي 2015 لتصــل ال

أن كانــت 35.58 مليــون دينــار أردنــي في عــام 2015.

وقــد نتــج هــذا النمــو أساســاً عمــا حققتــه 

شــركة دواجــن فلســطين مــن نمــو فــي ايراداتهــا 

التشــغيلية بنســبة 13%، باإلضافــة الــى ايــرادات 

شــركة البينــار للتجــارة العامــة والتــي تــم توحيــد 

نتائــج أعمالهــا فــي قوائــم شــركة فلســطين 

ــام 2016. ــالل ع ــي خ ــتثمار الصناع لإلس

وبالنظــر الــى االيــرادات الموحــدة خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة نجــد أن الشــركة قــد حققــت متوســط نمــو 

تراكمــي ســنوي )CAGR( بنســبة %22.

مجمل الدخل 
الشــركة خــالل  بلــغ مجمــل دخــل 

عــام 2016 مــا قيمتــه 8.42 مليــون 

دينــار أردنــي مقابــل 6.86 مليــون دينار 

لتحقــق   2015 عــام  خــالل  أردنــي 

الشــركة نمــواً نســبته %23.

دواجــن  شــركة  مــن  كل  وســاهمت 

فلســطين وشــركة البينــار للتجــارة العامــة 

فــي هــذا النمــو المتحقــق، حيــث حققت 

كال الشــركتين نتائــج مميــزة خــالل العــام.

دخــل  مجمــل  هامــش  بلــغ  وقــد 

ــام  ــالل ع ــد 18.7% خ ــركة الموح الش

.2015 عــام  خــالل  الشــركة  حققتهــا   %19.3 بـــ  مقارنــة   2016

وخالل السنوات الخمس االخيرة بلغ متوسط النمو التراكمي السنوي )CAGR( نسبته %39.

اإليرادات التشغيلية الموحدة
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الدخل التشغيلي 
حققــت الشــركة خالل عــام 2016 

نمــواً فــي دخلهــا التشــغيلي عــن 

ــث  ــبة 19% حي ــام 2015 بنس الع

التشــغيلي  بلــغ دخــل الشــركة 

دينــار  مليــون   6.26 الموحــد 

أردنــي، وقــد نتــج هــذا النمــو عن 

االرتفــاع المتحقــق فــي حصــة 

الشــركات  اربــاح  مــن  الشــركة 

واالربــاح  جهــة،  مــن  الحليفــة 

ــا  التشــغيلية التــي تحصلــت عليه

ــن  ــار م ــركة البين ــن ش ــركة م الش

ــرى. ــة أخ جه

وبلغ هامش الدخل التشغيلي 13.9% خالل عام 2016 مقابل 14.8% خالل العام الماضي.

وحققت الشركة متوسط نمو تراكمي سنوي )CAGR( نسبته %48.

صافي الدخل الموحد ونصيب السهم من األرباح
ــه 4.83  ــا مجموع ــام 2016 م ــالل ع ــدة خ ــة الموح ــي الصافي ــتثمار الصناع ــطين لإلس ــركة فلس ــاح ش ــت أرب بلغ

مليــون دينــار أردنــي لترتفــع عــن صافــي الدخــل الموحــد لعــام 2015 بنســبة 18% حيــث بلغــت فــي حينــه 4.11 

مليــون دينــار أردنــي.

وبلغــت حصــة مســاهمي الشــركة مــن صافــي الدخــل الموحــد  4.01 مليــون دينــار بارتفــاع نســبته 19% عــن عــام 

2015 حيــث كانــت 3.36 مليــون دينــار أردنــي، وبالتالــي فقــد بلــغ نصيــب الســهم مــن األربــاح خــالل العــام 0.21 

دينــار أردنــي مقارنــة بـــ 0.18 دينــار أردنــي خالل عــام 2015.

وقــد ســاهم ارتفــاع صافــي دخــل شــركة دواجــن فلســطين خــالل العــام، ومــا تحصلــت عليــه الشــركة مــن دخــل 

شــركة  فــي  اســتثمارها  مــن 

ــاع  ــى ارتف ــة ال ــار، باالضاف البين

اربــاح  مــن  الشــركة  حصــة 

الشــركات الحليفــة، ســاهمت 

ــق  ــو المتحق ــي النم ــا ف جميعه

فــي صافــي دخــل الشــركة.

ومــع هــذا النمــو المتحقــق فــي 

صافــي الدخــل فــإن الشــركة 

تكــون قــد حققــت متوســط 

نمــو تراكمــي ســنوي بنســبة 

دخلهــا  صافــي  فــي   %60

ــالل  ــة خ ــد الضريب ــد بع الموح

الماضيــة. الخمــس  الســنوات 

الدخل التشغيلي وهامش الدخل التشغيلي 
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المركز المالي الموحد للشركة

المركز المالي الموحد
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نمــت قيمــة صافــي أصــول الشــركة الموحــدة فــي نهايــة عــام 2016 بنســبة 14.2% لتصــل الــى 57.13 مليــون 

دينــار اردنــي مقارنــة بـــ 50.07 مليــون دينــار أردنــي فــي نهايــة عــام 2015، ويُــرد هــذا االرتفــاع باألســاس الــى 

توحيــد قيمــة أصــول شــركة البينــار للتجــارة العامــة والتــي تــم االســتحواذ عليهــا بالكامــل مطلــع عــام 2016.

وقــد حققــت الشــركة متوســط نمــو ســنوي تراكمــي بنســبة 7% فــي قيمــة موجوداتهــا خــالل الســنوات الخمــس 

الماضيــة.

ــي  ــار أردن ــون دين ــى 15.13 ملي ــك قيمــة التزامــات الشــركة الموحــدة بنســبة 33.3% لتصــل ال ــد نمــت كذل وق

مقابــل 11.35 مليــون دينــار أردنــي فــي نهايــة عــام 2015، وذلــك نتيجــة الرتفــاع قيمــة المطلوبــات طويلــة األجــل 

والتــي تعــزى الــى القــرض الــذي حصلــت عليــه الشــركة لتمويــل جــزء مــن صفقــة االســتحواذ علــى شــركة البينــار 

ــرة االجــل الموحــدة  ــي، كمــا ارتفعــت قيمــة االلتزامــات قصي ــار اردن ــون دين ــه 2.65 ملي للتجــارة العامــة وقيمت

كنتيجــة لتوســع أعمــال الشــركات خــالل العــام.

وبلغــت قيمــة حقــوق الملكيــة فــي نهايــة عــام 2016 مــا مجموعــه 42.00 مليــون دينــار أردنــي مرتفعــة عــن 

ــار أردنــي، أمــا حقــوق ملكيــة حملــة االســهم  عــام 2015 بنســبة 8.5% حيــث بلغــت حينهــا 38.71 مليــون دين

ــار أردنــي. فارتفعــت بنســبة 9.9% لتصــل الــى 33.80 مليــون دين

وفــي نهايــة عــام 2016 بلغــت القيمــة الدفتريــة لســهم الشــركة 1.80 دينــار أردنــي مقابــل 1.64 دينــار أردنــي 

فــي نهايــة عــام 2015.

مؤشرات ربحية الشركة
اســتمرت مؤشــرات ربحيــة الشــركة باالرتفــاع خــالل عــام 2016 مقارنــة بمــا كانــت عليــه فــي الســنوات الســابقة، 

فارتفــع العائــد علــى أصــول الشــركة ليبلــغ 8.5% مقابــل 8.2% فــي عــام 2015، وهــو مؤشــر علــى تحقيــق الشــركة 

لعوائــد مرتفعــة مــن اســتثماراتها فــي األصــول الجديــدة خــالل العــام.

وارتفع كذلك العائد على حقوق المساهمين ليصل الى 11.5% بعد أن كان 10.6% في عام 2015.
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وأخيــراً فــإن العائــد علــى رأس المــال المســتثمر، والــذي يقيــس مــا تحقــق مــن عائــد خــالل الفتــرة علــى المبالــغ 

المســتثمرة فــي أصــول الشــركة الثابتــة وصافــي رأس مالهــا العامــل، فقــد بلغــت نســبته خــالل العــام 10.5% بينمــا 

فــي عــام 2015 بلغــت هــذه النســبة %10.3.

هيكل رأس المال
تعمــل شــركة فلســطين لإلســتثمار الصناعــي علــى تمويــل اســتثماراتها مــن خــالل مزيــج  تمويلــي يضمــن للشــركة 

ــا يحقــق الجــدوى  ــة وبم ــد ال تقــل عــن هــذه التكلف ــق عوائ ــي تحقي ــة رأس المــال وبالتال ــوالً لتكلف حــداً معق

مــن دخــول اي اســتثمار جديــد، وكذلــك يضمــن لهــا القــدرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه دائنيهــا مــن خــالل 

االحتفــاظ بدرجــة مدروســة مــن الرفــع المالــي تضمــن قــدرة التدفقــات النقديــة المتوقعــة للشــركة علــى تغطيــة 

دفعــات القــروض وفوائدهــا وفــق الجــدول الزمنــي المحــدد.

وقــد اســتطاعت الشــركة خــالل الفتــرة 

الماضيــة االحتفــاظ بمعــدالت مديونيــة 

مــع  تتالئــم  ســداد  وجــداول  معتدلــة 

حيــث  المتوقعــة،  النقديــة  تدفقاتهــا 

بلغــت نســبة الديــون )شــاملة التســهيالت 

ــة عــام  ــى األصــول فــي نهاي ــة( ال اإلئتماني

2016 مــا نســبته 9.10% مقابــل %6.19 

فــي نهايــة عــام 2015، حيــث يعــزى هــذا 

ــل الشــركة لجــزء مــن  ــى تموي ــاع ال االرتف

مــن اســتثماراتها الجديــدة مــن خــالل 

ــوك. ــن البن ــراض م االقت

حقــوق  الــى  الديــون  نســبة  وبلغــت 

نهايــة عــام  المســاهمين 12.37% فــي 

2016 بينمــا بلغــت 8.00% فــي نهايــة 

الماضــي. العــام 

سيولة الشركة وتدفقاتها النقدية
تحتفــظ شــركة فلســطين لالســتثمار الصناعــي وشــركاتها التابعــة بمعــدالت ســيولة تجعلهــا تمتلــك هامــش أمــان 

يمكنهــا مــن الوفــاء بالتزاماتهــا قصيــرة األجــل تجــاه دائنيهــا فــي مواعيدهــا، ومــن أجــل ذلــك، تتبنــى الشــركة 

سياســة متحفظــة فــي ادارة رأس مالهــا العامــل بحيــث وضعــت سياســات تحصيــل تتناســب وطبيعــة الصناعــة 

والزبائــن فــي كل قطــاع، كمــا تلتــزم الشــركة بــأداء دفعــات مورديهــا ودائنيهــا بجــداول زمنيــة موضوعــة وفقــاً 

لتدفقاتهــا النقديــة المتوقعــة والتــي يتــم مراجعتهــا بشــكل دوري.

الرفع المالي الموحد للشركة
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سيولة الشركة
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ــة عــام 2015، بينمــا  ــة عــام 2016 بلغــت نســبة الســيولة 1.66 مــرة فــي مقابــل 1.48 مــرة فــي نهاي وفــي نهاي

ــة عــام 2015. بلغــت نســبة الســيولة الســريعة 1.29 مــرة بعــد أن كانــت 1.05 مــرة فــي نهاي

كمــا بلغــت التدفقــات النقديــة مــن أنشــطة الشــركة التشــغيلية الموحــدة خــالل عــام 2016 مــا مجموعــه 3.24 

مليــون دينــار أردنــي بعــد ان بلغــت خــالل عــام 2015 مــا مجموعــه 5.66 مليــون دينــار أردنــي.

التدفقات النقدية التشغيلية الموحدة
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ــغ  ــار فــي حيــن بل ــغ المســتخدمة فــي انشــطة االســتثمار )3.19( مليــون دين وخــالل العــام كان مجمــوع المبال

مجمــوع النقــد المتولــد فــي أنشــطة الشــركة التمويليــة الموحــدة 0.97 مليــون دينــار أردنــي، وفــي المحصلــة بلــغ 

رصيــد النقــد والنقــد المعــادل الموحــد فــي نهايــة العــام 3.46 مليــون دينــار أردنــي. 

النفقات الرأسمالية
ــي انشــاء خطــوط  ــى التوســع ف تقــوم اســتراتيجية الشــركات التابعــة لشــركة فلســطين لالســتثمار الصناعــي عل

انتــاج جديــدة او توســعة خطــوط االنتــاج الحاليــة وزيــادة طاقتهــا االنتاجيــة وذلــك وفقــا لحاجــة الســوق وبمــا 

يدعــم رفــع العوائــد المتحققــة للشــركة. 

ــار للتجــارة العامــة وهــي شــركة متخصصــة فــي  خــالل عــام 2016 قامــت الشــركة باالســتحواذ علــى شــركة البين

تصنيــع األلبــان ومنتجاتهــا، كمــا قامــت الشــركة بتنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع التطويريــة مــن خــالل شــركاتها 

التابعــة ليبلــغ مجمــوع النفقــات  الرأســمالية خــالل عــام 2016 حوالــي 4.51 مليــون دينــار اردنــي والتــي شــكلت ما 
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نســبته 66% مــن دخــل الشــركة الموحــد 

ــتهالكات  ــب واالس ــد والضرائ ــل الفوائ قب

 .EBITDA واإلطفــاءات

وبحســب موازنــة عــام 2017 المقــرة 

ــإن  ــركة، ف ــس إدارة الش ــل مجل ــن قب م

الجديــدة  المشــاريع  مــن  مجموعــة 

ســترى النــور خــالل عــام 2017 كمــا أن 

مجموعــة مــن المشــاريع مازالــت قيــد 

ــة. الدراس

إستثمارات الشركة
ــة واالســتثمار )باديكــو(  ــذراع االســتثماري لشــركة فلســطين للتنمي شــركة فلســطين لإلســتثمار الصناعــي هــي ال

فــي قطــاع الصناعــة. وتقــوم الشــركة باالســتثمار فــي مشــاريع صناعيــة انتاجيــة فــي فلســطين مــن خــالل تأســيس 

شــركات أو االســتحواذ علــى حصــص مؤثــرة فــي شــركات تعمــل فــي قطــاع الصناعــة فــي فلســطين. 

تقــوم فلســفة الشــركة االســتثمارية علــى انتقــاء الفــرص التــي تنســجم مــع اســتراتيجية الشــركة والتــي تتوقع منهــا عوائد 

مجزيــة تعمــل علــى تعظيــم حقــوق المســاهمين، وتراعــي الشــركة فــي ذلــك تنويــع اســتثماراتها لتقليــل المخاطــر التــي 

تتعــرض لهــا، وال تغفــل الشــركة جانــب المســؤولية االجتماعيــة عنــد اتخــاذ قــرار الدخــول في أي اســتثمار.

وتمتلــك الشــركة اســتثمارات فــي حصــص متفاوتــة فــي شــركات تابعــة وأخــرى حليفــة، والجــدول التالــي يبيــن 

مقارنــة القيمــة الدفتريــة لهــذه االســتثمارات خــالل االعــوام الماضيــة:

20122013201420152016مليون دينار اردني

16.9120.2220.1820.9826.08استثمارات في شركات تابعة

8.6810.1010.0111.0012.00استثمارات في شركات حليفة

25.5930.3230.1931.9838.07المجموع

فقــد ارتفــع حجــم محفظــة الشــركة اإلســتثمارية الــى 38.07 مليــون دينــار أردنــي فــي نهايــة عــام 2016 مقابــل 

31.98 مليــون دينــار أردنــي فــي نهايــة عــام 2015، ويعــزى هــذا االرتفــاع الــى النتائــج االيجابيــة التــي حققتهــا 

اســتثمارات الشــركة مــن جهــة، وكذلــك االســتحواذ علــى كامــل أســهم شــركة البينــار للتجــارة العامــة مطلــع هــذا 

العــام بقيمــة 5.0 مليــون دوالر أمريكــي )3.54 مليــون دينــار أردنــي(.

وفيما يلي أهم الحقائق بشأن إستثمارات الشركة خالل عام 2016:

• ــام 	 ــاح عــن ع ــى المســاهمين كأرب ــع 15% مــن رأس المــال عل قامــت شــركة دواجــن فلســطين بتوزي

ــام 2016. ــا خــالل ع ــم صرفه 2015 ت

• قامــت الشــركة الوطنيــة لصناعــة الكرتــون بتوزيــع 8% مــن رأس المــال علــى المســاهمين كأربــاح عــن 	

عــام 2015 تــم صرفهــا خــالل عــام 2016.

• حصلــت شــركة فلســطين لإلســتثمار الصناعــي خــالل عــام 2016 علــى توزيعــات أربــاح مــن الشــركات الحليفــة 	

بمبلــغ 0.78 مليــون دينــار أردنــي وبمــا يشــكل عائــداً بنســبة 10% مــن رأس المــال المســتثمر فــي هــذه الشــركات.

النفقات الرأسمالية
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• فــي بدايــة عــام 2016 اســتحوذت شــركة فلســطين لإلســتثمار الصناعــي علــى كامــل أســهم شــركة البينــار للتجارة 	

العامــة، حيــث تشــكل هــذه الصفقــة اضافــة نوعيــة لشــركات المجموعــة كونهــا تمثــل إنطالقــة الشــركة فــي 

اســتراتيجيتها الراميــة الــى دخــول ســوق تصنيــع األلبــان وإحتــالل مركــز متقــدم فــي الســوق الفلســطيني.

حقوق مساهمي الشركة
ــم حقوقهــم،  ــة لمســاهميها وتعظي ــى منفعــة ممكن ــق اعل ــى تحقي تســعى شــركة فلســطين لإلســتثمار الصناعــي ال

ودأبــت الشــركة خــالل الســنوات الســابقة علــى أن تبقــى علــى اتصــال مباشــر مــع مســاهميها وأن تضعهــم فــي صــورة 

مــا تمــر بــه مــن أحــداث، وذلــك ســواء مــن خــالل اللقــاء الســنوي فــي إجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي، أو مــن خــالل 

التقريــر الســنوي والنشــرات ووســائل اإلعــالم المختلفــة.

كمــا تقــوم الشــركة بارســال نســخة من 

بياناتهــا الماليــة الســنوية المدققــة 

لكافــة المســاهمين، تطلعهــم علــى 

ــة  ــات كاف ــام، وتشــمل البيان األداء الع

يحتاجهــا  قــد  التــي  اإليضاحــات 

المســاهم فــي فهــم البيانــات الماليــة.

بلــغ رأس مــال الشــركة عنــد التأســيس 

فــي عــام 1995م مــا قيمتــه 15.00 

مليــون دينــار أردنــي موزعــة علــى 

15.00 مليــون ســهم بقيمــة إســمية 

دينــار أردنــي واحــد للســهم ليتــم 

رفعــه بعــد ذلــك  الــى 18.75 مليــون 

دينــار أردنــي ليتناســب مــع أهــداف الشــركة وتطلعاتهــا اإلســتثمارية. 

ــار اردنــي مقارنــة بـــ  فــي نهايــة عــام 2016 بلغــت حقــوق مســاهمي الشــركة مــا مجموعــه 33.80 مليــون دين

30.76 مليــون دينــار أردنــي فــي نهايــة عــام 2015 علمــاً أن الشــركة قامــت بتوزيــع 1.125 مليــون دينــار اردنــي 

كأربــاح للمســاهمين عــن عــام 2015 تــم صرفهــا فــي عــام 2016 وبواقــع 6% مــن القيمــة االســمية للســهم. 

االختالف بين البيانات المالية الختامية المدققة والبيانات 
المالية األولية لعام 2016

الفرقالبيانات المالية الختامية المدققةالبيانات المالية األوليةدينار اردني

قائمة المركز المالي الموحدة

)1,118(3,478,4883,477,370االحتياطي اإلجباري

)10,066(10,373,48310,363,417األرباح المدورة

قائمة الدخل الموحدة

)11,184(4,022,1414,010,957العائد لمساهمي الشركة األم من صافي الدخل

كما تم اعادة تصنيف بعض البنود في قائمة دخل الشركة الموحدة دون أن يتأثر صافي الدخل.

حقوق حملة أسهم الشركة
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الحوكمة والمسؤولية 
اإلجتماعية
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مقدمة

ــي  ــق الفعل ــى التطبي ــي ال ــتثمار الصناع ــطين لإلس ــركة فلس ــعى ش تس

لقواعــد مدونــة الحوكمــة وتحويلهــا مــن فكــرة الى مبــدأ عملــي، ويتجلى 

ذلــك فــي تبنــي مجلــس إدارتهــا للقواعــد واإلجــراءات التــي تنــص عليهــا 

مدونــة قواعــد الحوكمــة للشــركات المســاهمة العامــة فــي فلســطين مــن 

التوجهــات االســتراتيجية الهامــة وذات االولويــة فــي معظــم قراراتــه، كمــا 

ــي وضعــت  ــس والت ــن اعضــاء المجل ــام بانتخــاب وتشــكيل اللجــان م ق

ــى  نصــب اعينهــا تحقيــق مجموعــة مــن االهــداف والمهــام للوصــول ال

تدعيــم عنصــر الشــفافية وضمــان اتخــاذ القــرارات الســليمة والموجهــة 

نحــو تحقيــق أهــداف الشــركة، وتحســين وتطويــر أداءهــا، وضمــان 

التعامــل العــادل لكافــة األطــراف ســواء مســاهمين أو عامليــن أو أي مــن 

ــة. ذوي العالق

ويمكن تلخيص مهام ومسؤولية لجنة الحوكمة بما يلي:

ــة راس المــال الفلســطينية وســوق 	• ــزام بتعليمــات هيئ التأكــد مــن اإللت

فلســطين لــالوراق الماليــه والخاصــة بضمــان بيئــة تــداول عادلــة واطــالع 

ــأول. ــه اوالً ب ــى االمــور الجوهري المســاهمين عل

• ضمــان طــرح كافــة المواضيــع واجــراء التصويــت بحريــة مطلقــة ســواًء فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة 	

او الهيئــات العامــة العاديــة أوغيــر العاديــة والتــي تنعقــد بحضــور مراقــب الشــركات وممثــل عــن هيئــة 

ســوق رأس المــال.

• ــق 	 ــا وف ــج اعماله ــتراتيجية ونتائ ــا اإلس ــركة وقراراته ــة بالش ــات المتعلق ــع المعلوم ــن جمي ــاح ع اإلفص

ــك. ــددة لذل ــات المح ــد والتعليم المواعي

• تنظيم العالقات بين مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، والمساهمين، وأصحاب المصالح االخرين.	

• اإلهتمام بالمسؤولية االجتماعية والبيئية.	

• وجود مدونة قواعد السلوك األخالقي ونظام تضارب المصالح للشركة وشركاتها التابعة.	

المسؤولية االجتماعية

اســتجابة لقناعتنــا وإيماننــا بالــدور اإلنســاني والتنمــوي الــذي يتوجــب علينــا القيــام بــه تجــاه مجتمعنــا، وانســجاماً 

مــع اســتراتيجية الشــركة الداعمــة والراعيــة للبرامــج الوطنيــة، قامــت الشــركة بتكثيــف جهودهــا خــالل عــام 2016 

عبــر المســاهمة فــي تنفيــذ العديــد مــن النشــاطات المجتمعيــة خــالل العــام وذلــك عــن طريــق بنــاء شــراكات مــع 

المؤسســات الوطنيــة بشــكل عــام والمؤسســات التعليميــة والجامعــات الفلســطينيه بشــكل خــاص. هــذا باإلضافــة 

ــة  ــة والمبين ــا شــركاتها التابعــة والحليفــة فــي مجــال المســؤولية االجتماعي ــي تقــوم به ــى البرامــج األخــرى الت إل

بشــكل مفصــل فــي تقاريرهــا الســنوية. وفيمــا يلــي مجموعــة مــن النشــاطات المجتمعيــة والتــي مــن أهمهــا:

• توفير التدريب العملي لطلبة الجامعات الفلسطينية في الشركات التابعة والحليفة. 	
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• تقديم الدعم المادي للجمعيات الخيرية الرسمية.	

• فتــح أبــواب الشــركات التابعــة والحليفــة لتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع األكاديميــة مــن مختلــف 	

الجامعــات والمســاهمة فــي نجــاح تنفيــذ هــذه المشــاريع.

• الســير قدمــا فــي تنفيــذ  مذكــرات تفاهــم مــع مجموعــة مــن الكليــات والجامعــات الفلســطينية والتــي 	

ــل الشــركة والشــركات  ــة عم ــة بطبيع ــات ذات العالق ــي القطاع ــي ف ــم البحــث العلم ــى دع ــدف ال ته

التابعــة والحليفــة.

• المشاركة الفاعلة في ورش العمل التنموية التي يتم تنفيذها من قبل المؤسسات غير الربحية.	
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مجلس اإلدارة

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة:
تنــوع اســتثامرات الرشكــة وخططهــا اإلســتثامرية هــو املحــدد لحجــم وتركيبــة مجلــس ادارة الرشكــة بحيــث يكــون 

متنوعــا يف تخصصــات اعضائــه مــن جهــه، وممثــال ألوســع رشيحــة مــن مســاهمي الرشكــة مــن جهــة اخــرى.

السيد/ نضال منير رضا سختيان
رئيس مجلس اإلدارة

ــو  ــطينية وباديك ــاالت الفلس ــي اإلتص ــس ف ــو مؤس ــارز وعض ــال ب ــل أعم رج

القابضــة ونائــب رئيــس مجلــس إدارتهــا، ورئيــس مجلــس ادارة مجموعــة 

شــركات ســختيان.

الدكتور/ مازن »راسخ علي« ابراهيم حسني
عضو مجلس إدارة – رئيس لجنة الحوكمة

أســتاذ مشــارك فــي قســم الهندســة الكهربائيــة بجامعــة النجــاح الوطنيــة، وعميــد 

كليــة الهندســة فــي الجامعــة لعدة ســنوات ورئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة تكنولوجيا 

البالســتيك ورئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة مصانــع التنــك.

السيد/ أمجد يوسف محمود حسون
نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيــس اإلدارة الماليــة لشــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار – باديكــو وعضــو فــي 

ــة  ــة والحليف ــة  التابع ــن الشــركات المســاهمة العام ــد م ــس إدارات العدي مجال

لباديكــو، ولديــه خبــرة تزيــد عــن 20 عامــا فــي مجــال الماليــة واالســتثمار ويحمل 

شــهادة الماجســتير فــي تمويــل الشــركات مــن جامعــة ليفربــول البريطانيــة.

السيد/ جمال صدقي صادق حوراني 
عضو مجلس اإلدارة – رئيس اللجنة التنفيذية

ــك  ــي البن ــة فلســطين ف ــر منطق ــث يشــغل منصــب مدي ــروف حي ــي مع مصرف

العربــي وعضــو مجلــس ادارة فــي شــركة فلســطين للتنميــة واإلســتثمار )باديكــو( 

ــي  ــرأس مجلــس ادارة شــركة العرب ــد الطاقــة )ppgc( وي وشــركة فلســطين لتولي

ــملت ادارة  ــا  ش ــن 20 عام ــد ع ــة  تزي ــرة مصرفي ــه خب ــتثمار ولدي ــروب لالس ج

ــات. ــا المعلوم ــروع و تكنلوجي ــة وإدارة الف ــال المصرفي ــات  األعم قطاع
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الدكتور/ أحمد عبد الحفيظ داود رمحي 
عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة التدقيق

أســتاذ مشــارك فــي قســم الهندســة الصناعيــة بجامعــة النجــاح الوطنيــة، عمــل 

ــغل  ــا ش ــا، كم ــات العلي ــة الدراس ــدا لكلي ــة وعمي ــة الهندس ــداً لكلي ــا عمي فيه

ــة  ــطين التقني ــة فلس ــي جامع ــة ف ــؤون األكاديمي ــس للش ــب الرئي ــب نائ منص

ــى  ــط التنمــوي اإلســتراتيجي عل ــن مشــاريع التخطي ــد م ــرم.  وأدار العدي بطولك

ــر اإلداري  ــاالت التطوي ــي مج ــارية ف ــام اإلستش ــن المه ــد م ــذ العدي ــي، ونف ــي واإلقليم ــتوى المحل المس

ــات. ــم السياس ورس

السيد/ مهدي حياتي محمد المصري
عضو مجلس إدارة

ــام  ــر الع ــال المدي ــم بأعم ــب قائ ــاً منص ــري حالي ــدي المص ــيد مه ــغل الس يش

لشــركة وصحيفــة األيــام، كمــا شــغل منصــب نائــب المديــر العــام للصحيفــة منــذ 

ــات  ــام للصناع ــاد الع ــس إدارة االتح ــس مجل ــب رئي ــغل منص ــام 1996، وش الع

الفلســطينية ونائــب رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة المواصفــات والمقاييــس 

الفلســطينية )منــذ حزيــران 2009 حتــى تشــرين ثانــي 2011(. يحمــل الســيد المصــري درجــات علميــة 

ــي  ــل ف ــد عم ــاريع، وق ــي إدارة المش ــر ف ــو خبي ــة. وه ــة البيئي ــبة والتوعي ــادق والمحاس ــي إدارة الفن ف

ــيد/  ــغل الس ــارج، يش ــل والخ ــي الداخ ــيات ف ــددة الجنس ــركات متع ــي ش ــتوى ف ــة المس ــب رفيع مناص

ــع والخدمــات اللوجســتية “واصــل”.  ــس إدارة الشــركة الفلســطينية للتوزي المصــري منصــب عضــو مجل

السيد/ عبد المجيد محمد ملحم
عضو مجلس إدارة

ــذ تشــرين األول  ــاً لشــركة “جــوال” من ــراً عام ــد مدي ــد المجي يعمــل الســيد/ عب

ــي مجــال  ــرة ف ــاً مــن الخب ــد عــن خمســة عشــر عام ــا اليزي 2014، ويحظــى بم

اإلتصــاالت وتكنولولجيــا المعلومــات، فقــد عمــل مديــراً عامــاً لشــركة اإلتصــاالت 

الفلســطينية “بالتــل” لمــدة أربعــة أعــوام.

ــدة  ــال ع ــل، ون ــة الخلي ــن جامع ــة م ــبة والمالي ــي المحاس ــس ف ــهادة البكالوري ــى ش ــل عل ــم حاص ملح

ــو  ــو عض ــة، وه ــة ودولي ــات عربي ــن مؤسس ــويق م ــة، والتس ــوم المالي ــال اإلدارة، العل ــي مج ــهادات ف ش

ــاالت. ــة اإلتص ــي مجموع ــة ف ــركات الحليف ــن الش ــدد م ــي ع ــس ادارة ف مجل
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 السيد/ حمد جمال اسعد المصري
عضو مجلس إدارة

مديــر عــام شــركة ســختيان إخــوان ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة بيــت 

ــركة  ــطين وش ــن فلس ــركة دواج ــس ادارة ش ــو مجل ــة وعض ــة األدوي ــاال لصناع ج

ــن. ــات اللدائ فلســطين لصناع

السيد/ شادي عدنان الخطيب
عضو مجلس إدارة

حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي االســتثمار ومديــر المحافــظ المحليــة فــي 

صنــدوق االســتثمار الفلســطيني منــذ العــام 2007، وعمــل قبــل ذلــك فــي ســلطة 

النقــد الفلســطينية.

اجتماعات مجلس اإلدارة:

عقد مجلس اإلدارة )6( اجتماعات خالل العام 2016 وهي حسب ما هو موضح أدناه:

تاريخ االنعقاداالجتماع

2016/3/27األول

2016/5/3الثاني

2016/7/13الثالث

2016/9/29الرابع

2016/11/9الخامس

2016/12/6السادس
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مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة

الجــدول التالــي يبــن ســجل حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة لجلســات المجلــس خــالل العــام 2016 حيــث يتبيــن 

منــه ان نســبة الحضــور بلغــت %96.

المجموع*جلسة 6جلسة 5جلسة 4جلسة 3جلسة 2جلسة 1اإلسم

2,100 350350350350350350السيد/ نضال سختيان

2,100 350350350350350350السيد/ أمجد حسون

3503503503501,400السيد/ جمال حوراني

2,100 350350350350350350السيد/ عبدالمجيد ملحم

2,100 350350350350350350السيد/ حمد المصري

2,100 350350350350350350السيد/ مازن راسخ

2,100 350350350350350350السيد/ أحمد الرمحي

2,100 350350350350350350السيد/ شادي الخطيب

2,100 350350350350350350السيد/ مهدي المصري

18,200المجموع

* يتم صرف بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة المبينة في الكشف أعاله خالل عام 2017.

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى 
بأسهم الشركة كما في 2016/12/31:

الجنسيةممثال عن اسم عضو مجلس اإلدارة #
عدد االسهم 

التمثيل

عدد االسهم المملوكة له أو 

القاربه من الدرجة األولى

فلسطينيشركة فلسطين للتنمية واإلستثمارالسيد/ نضال منير رضا سختيان1

10,453,593

110,406

-فلسطينيشركة فلسطين للتنمية واإلستثمارالسيد/ عبد المجيد محمد ملحم2

-فلسطينيشركة فلسطين للتنمية واإلستثمارالسيد/ أحمد عبد الحفيظ داود رمحي3

-فلسطينيشركة فلسطين للتنمية واإلستثمارالسيد/ مهدي حياتي محمد المصري4

السيد/ أمجد يوسف محمود حسون5
شركة فلسطين للتنمية 

واإلستثمار)م.خ.م(
-62,500فلسطيني

-1,513,025فلسطينيشركة النواة إلدارة اإلستثمارالسيد/ حمد جمال أسعد المصري6

-20,000فلسطينيشركة سختيان إلدارة اإلستثمارالسيد/ مازن “راسخ علي” حسني7

-2,359,101فلسطينيصندوق اإلستثمار الفلسطينيالسيد/ شادي عدنان احمد الخطيب8

-20,0000فلسطينيالبنك العربيالسيد/ جمال صدقي حوراني9

14,428,219110,406المجموع 

عــدد األســهم المملوكــة مــن المــدراء التنفيذييــن »األشــخاص المطلعيــن« فــي 
الشــركة كمــا فــي 2016/12/31

ال يمتلك أي من مدراء الشركة التنفيذيين أي اسهم في الشركة كما في 2016/12/31.
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لجان مجلس اإلدارة:

ــذه  ــث يكــون له ــه بحي ــة عن ــة لجــان منبثق ــس اإلدارة بتشــكيل ثالث ــام مجل ــات الحوكمــة ق ــع متطلب تماشــياً م

اللجــان أثــر إيجابــي علــى ســير العمــل بالشــركة وتنظيمــه، وعمــل اإلجــراءات الرقابيــة التــي تنظــم العمــل وتبعــد 

المخاطــر عــن عمــل الشــركة, كمــا أنهــا تراقــب السياســات واألنظمــة وإجــراءات العمــل وتقــدم التوصيــات التــي 

ــى  ــالع عل ــة واإلط ــور المالي ــة األم ــا أن متابع ــركة، كم ــات الش ــع توجه ــى م ــث تتماش ــر بحي ــى التطوي ــؤدي ال ت

ــة  ــرارات الصائب ــة أخــذ الق ــى اإلدارة التنفيذي ــا تســهل عل ــام به ــوي الشــركة القي ــي تن ــب اإلســتثمارية الت الجوان

والتــي تحقــق اكبــر عائــد علــى المســاهمين، فــي مــا يلــي نبــذه عــن هــذه اللجــان:

أواًل: لجنة الحوكمة

هدف اللجنة:

وضــع الخطــط الكفيلــة بالتطبيــق األمــن ملتطلبــات مدونــة الحوكمــة، واإلرشاف عــى ســالمة تطبيقهــا مــن قبــل 

إدارة الرشكــة.

أعضاء اللجنة:
•  الدكتور/ مازن »راسخ علي« حسني– مقرر اللجنة	

• السيد/ أمجد يوسف حسون	

• الدكتور/ أحمد عبد الحفيظ رمحي	

اجتماعات اللجنة:

تاريخ االجتماعاسم اللجنة
األعضاء

السيد امجد حسونالدكتور احمد رمحيالدكتور مازن راسخ

لجنة الحوكمة
2016/6/22

2016/10/29-

أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل العام:

• تقديم نموذج دقيق وشامل لقياس مستوى الحوكمة في الشركة.	

• ــارب 	 ــام تض ــي ونظ ــلوك األخالق ــد الس ــة قواع ــاص بمدون ــرار( خ ــد واق ــرح )تعه ــوذج مقت ــم نم تقدي

ــة. ــركات التابع ــركة والش ــدى الش ــد ل ــح المعتم المصال

• تنفيذ بعض قرارات وتوصيات مجلس إدارة الشركة ومتابعة تنفيذها مع اإلدارة التنفيذية.	

• تقييم اداء مجلس اإلدارة من خالل استخدام نموذج إستبيان ذاتي.	

ثانيًا: لجنة التدقيق

هدف اللجنة:

التأكــد مــن اســتقاللية ومهنيــة التدقيــق الخارجــي وأن دائــرة التدقيــق الداخــي يف الرشكــة تقــوم مبهامهــا بأعــى 

مســتوى مــن الكفــاءة والحياديــة.
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أعضاء اللجنة:

• الدكتور/ أحمد عبد الحفيظ رمحي – مقرر اللجنة	

• الدكتور/ مازن »راسخ علي« حسني 	

• السيد/ شادي عدنان الخطيب	

اجتماعات اللجنة:

تاريخ االجتماع
األعضاء

السيد شادي الخطيبالدكتور مازن راسخالدكتور أحمد رمحي

2016-6-22-

2016-10-29-

أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل العام:

• متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة ومجالس ادارة الشركات التابعة	

• متابعة التقارير الشهرية المعدة من دائرة التدقيق الداخلي	

• اإلجتماع مع اإلدارات التنفيذية للشركات لتنفيذ توصيات التدقيق الداخلي.	

ثالثًا: اللجنة التنفيذية لالستثمار
هدف اللجنة:

ــس اإلدارة واتخــاذ  ــات الصــادرة عــن مجل ــرارات والتوصي ــذ الق ــزام إدارة الشــركة بتنفي ــة الت ــة لمتابع إيجــاد آلي

ــكل دوري  ــة بش ــر أداء اإلدارة التنفيذي ــة تقاري ــاح ومناقش ــرص المت ــوص الف ــات بخص ــع التوصي ــرارات أو رف الق

ــكل دوري. ــر األداء بش وتقاري

أعضاء اللجنة 
· السيد/ جامل صدقي حوراين – مقرر اللجنة	

·  السيد/ أمجد يوسف حسون	

·  السيد/ شادي عدنان الخطيب	

· السيد/ مهدي حيايت املرصي	

اجتماعات اللجنة:

تاريخ االجتماع
األعضاء

السيد/ مهدي المصريالسيد/ شادي الخطيبالسيد/ أمجد حسونالسيد/ جمال حوراني

2016-1-24

2016-4-19

2016-10-5

أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل العام 

• ــا 	 ــوص، كم ــذا الخص ــس به ــة للمجل ــة، والتوصي ــدة المقترح ــاريع الجدي ــات المش ــج دراس ــة نتائ متابع

ــدة. ــن المشــاريع الجدي ــة م ــي دراســات مجموع ــل ف ــاً ســير العم ــة حالي ــع اللجن تتاب
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• التوصية بالسير قدماً في إنشاء مزرعة أبقار إلنتاج الحليب من قبل شركة دواجن فلسطين – عزيزا.	

• تقييم شركة مطاحن القمح الذهبي لدراسة إمكانية شراء حصص الشركاء فيها.	

• التوصية للمجلس بشأن توزيعات األرباح عن العام 2016	

• التوصية بشأن خطط التمويل للمشاريع الجديدة.	

• االطــالع علــى الموازنــات التقديريــة للشــركة وشــركاتها التابعــة لعــام 2017، والتوصيــة للمجلــس 	

بالتعديــالت المطلوبــة.

• متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة لألعوام من 2017 وحتى 2020.	

ومــن الجديــر بالذكــر بــان اجتماعــات اللجــان الدوريــة توثــق وتعــرض نتائجهــا وتوصياتهــا علــى مجلــس اإلدارة 

وذلــك بغــرض تمكينــه مــن القيــام بمهامــه، واتخــاذ القــرارات واإلجــراءات التــي يراهــا مناســبة.

إدارة الشركة

              الهيكل التنظيمي للشركة

مجلس اإلدارة

المستشارون

مديرة مكتب الرئيس

الرئيس التنفيذي

اللجنة التنفيذية

لجنة الحوكمة

لجنة التدقيق الداخلي

المدقق الداخلي

اإلدارة المالية إدارة التسويق والمبيعات  إدارة تطوير األعمال 
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اإلدارة التنفيذية

السيد/ عبد الحكيم الفقهاء
الرئيس التنفيذي

ــن  ــام 2006، وتتضم ــذ الع ــركة من ــا للش ــا تنفيذي ــه رئيس ــاء منصب ــيد/ فقه ــى الس تول

مهامــه اعــداد الخطــط االســتراتيجية لشــركات المجموعــة بالتنســيق مــع مجالــس االدارة 

واللجــان المنبثقــة عنهــا، واالشــراف علــى تنفيــذ هــذه الخطــط.

يتولــى الســيد الفقهــاء رئاســة مجلــس ادارة شــركة دواجــن فلســطين »ممثــال عــن شــركة 

فلســطين لالســتثمار الصناعــي« وعضويــة مجالــس ادارة الشــركات التابعــة للمجموعــة.

السيد/ فادي جمعه
المدير المالي للمجموعة

يعمــل علــى تطبيــق اســتراتيجيات الشــركة الماليــة وإعــداد وتحليــل البيانــات الماليــة 

ــة  ــتثمارية المتاح ــرص االس ــل الف ــة وتحلي ــركة، ودراس ــة للش ــرات األداء الدوري ومؤش

للشــركة،وكذلك التعــاون مــع الدوائــر الماليــة فــي الشــركات التابعــة والحليفــة للتأكــد 

ــة والمحاســبية. ــق األنظمــة واألســس المالي ــة تطبي مــن فعالي

الســيد/ جمعــة حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي العلــوم الماليــة واإلقتصــاد مــن جامعــة رومــا فــي ايطاليــا، 

ــي  ــرى ف ــركات كب ــي ش ــل ف ــث عم ــتثمارات حي ــم وإدارة اإلس ــة وتقيي ــي االدارة المالي ــعة ف ــرة واس ــه خب ولدي

فلســطين فــي هــذه المجــاالت.

السيد/ غالب فارس
مدير دائرة تطوير األعمال

ــذا  ــي ه ــم ف ــاعدة والدع ــم المس ــركة وتقدي ــال الش ــة أعم ــر وتنمي ــى تطوي ــل عل يعم

المجــال للشــركات التابعــة والحليفــة مــن خــالل البحــث عــن فــرص التطويــر ودراســة 

ــة. ــداد الدراســات والخطــط ذات العالق ــرص وإع هــذه الف

الســيد فــارس حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة، عمــل 

ــط  ــر تخطي ــل كمدي ــا عم ــعودية، كم ــة الس ــة العربي ــطين والمملك ــي فلس ــال ف ــر إداري وأعم ــار تطوي كمستش

ــطين. ــي فلس ــرى ف ــركات كب ــي ش ــال ف ــر أعم وتطوي

السيد/ غسان ابو زهره
المدقق الداخلي

ــا  ــة كم ــركات التابع ــركة والش ــداف الش ــدوري أله ــق ال ــى التدقي ــل عل ــق يعم التدقي

ــس اإلدارة  ــن مجل ــدة م ــد المعتم ــزام بالسياســات والقواع ــدى اإللت ــة م ــل ومتابع يعم

ــي. ــق الداخل ــة التدقي ــى لجن ــة ال ــر دوري ــي تقاري ــا ف ــداً لرفعه تمهي

ــوس فــي إدارة األعمــال وعمــل فــي  ــى درجــة البكالوري ــو زهــره حاصــل عل الســيد/ أب

ــة المتحــدة. ــرى فــي فلســطين واإلمــارات العربي ــق كب ــي والخارجــي فــي شــركات تدقي ــق الداخل مجــال التدقي
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السيدة/ ندى قفعيتي
مديرة مكتب الرئيس التنفيذي

تعمــل علــى إدارة شــؤون مكتــب الرئيــس التنفيــذي وتوفيــر خدمــات الســكرتاريا 

المســاعدة لــه للقيــام بأعمالــه وواجباتــه ومســئولياته، كمــا تعمــل علــى متابعــة شــؤون 

ــركة. ــاهمي الش ــؤون مس ــن وش الموظفي

الســيدة قفعيتــي حاصلــة علــى درجــة الدبلــوم فــي إدارة األعمــال ولديهــا خبــرة كبيــرة 

فــي هــذا المجــال وهــي تعمــل فــي شــركة فلســطين لالســتثمار الصناعــي منــذ تأسيســها.

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية

الكشف أدناه يبين مجموع رواتب وبدالت الرئيس التنفيذي والمدير المالي خالل عام 2016

المجموعالبدالتالمكافآتالراتب

110,833-75,83335,000الرئيس التنفيذي

40,694-31,9448,750المدير المالي

موظفي المجموعة

ــح  ــو موض ــا ه ــة، كم ــة 523 وظيف ــة والحليف ــركاتها التابع ــة وش ــي المجموع ــرة ف ــف المباش ــدد الوظائ ــغ ع يبل

ــاه: ــدول ادن بالج

عدد الموظفي الشركة

5 الشركة األم

264 شركة دواجن فلسطين

85 شركة البينار للتجارة العامة

49 الشركة الوطنية لصناعة الكرتون

2 شركة فلسطين لصناعات اللدائن

كما يبلغ عدد موظفي الشركات الحليفة 118 موظف.

القضايا واإلجراءات القانونية

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

مساهمي الشركة

أداء السهم

أغلــق ســهم شــركة فلســطين لإلســتثمار الصناعــي فــي نهايــة عــام 2016 علــى ســعر 2.20 دينــار أردنــي، مرتفعــاً 

عــن ســعر إغــالق عــام 2015 بنســبة 10.0% حيــث بلــغ فــي حينهــا 2.00 دينــار أردنــي.



65

وفيما يلي أهم مؤشرات أداء السهم خالل السنوات الماضية:

 20122013201420152016

18,750,00018,750,00018,750,00018,750,00018,750,000عدد األسهم المكتتب بها

1.01.01.01.01.0القيمة اإلسمية للسهم )دينار(

1.391.641.561.641.80القيمة الدفترية للسهم )دينار(

1.192.061.922.002.20القيمة السوقية للسهم )دينار(

22,312,50038,625,00036,000,00037,500,00041,250,000القيمة السوقية لحقوق المساهمين )دينار(

0.861.261.231.221.22القيمة السوقية الى القيمة الدفترية

مؤشرات التداول

948855855777710عدد المساهمين

1,548,0053,027,933467,791324,887630,941عدد األسهم المتداولة

139178745780عدد جلسات التداول خالل العام

8461,283352131187عدد العقود

1.572.132.222.002.36أعلى سعر إغالق 

1.141.01.751.631.80أدنى سعر إغالق

3.4%1.7%2.5%16.1%8.3%معدل دوران السهم

مؤشرات عوائد السهم

0.040.190.150.180.21نصيب السهم من األرباح

)PE Ratio( 29.810.912.611.110.5القيمة السوقية الى العائد

)Earning yield( 9.5%9.0%7.9%9.2%3.4%معدل عائد السهم

0.120.100.050.06-التوزيعات السنوية )دينار للسهم(

)Dividend Yield( 2.7%2.5%5.2%5.8%-عائد التوزيعات

 Dividend( نسبة التوزيعات المدفوعة

)Pay-out Ratio
-%63.3%65.8%27.8%28.6

وفــي المقابــل فقــد أغلــق مؤشــر القــدس )مؤشــر الســوق المالــي( عنــد 530.16 نقطــة منخفضــاً عــن مســتوى 

إغــالق عــام 2015 والبالــغ 532.73 نقطــة بنســبة %0.5.

تطور سعر السهم مقارنة بمؤشر القدس
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كبار المساهمين

الكشف أدناه يبين المساهمين الرئيسيين في الشركة وعدد أسهمهم كما في 2016/12/31:

% المساهمة من رأسمالعدد األسهمالمساهم#

55.75%10,453,593شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة1

12.58%2,359,101شركة صندوق اإلستثمار الفلسطيني2

8.31%1,558,828شركة أسواق للمحافظ اإلستثمارية3

8.07%1,513,025شركة النواة إلدارة اإلستثمارات4

5RASMALA  PALESTINE EQUITY FUND-T906,671%4.84

توزيع المساهمين حسب الفئات

عدد األسهمنسبة مساهمتهمعدد المساهمينفئة المساهمة

0.023,628%78أقل من 100

0.3769,997%101239 وحتى 500 سهم

0.5297,505%501132 وحتى 1000 سهم

2.14401,457%1001194 وحتى 5000 سهم

0.88165,544%500123 وحتى 10,000 سهم

4.22791,195%1000135 وحتى 50000 سهم

0.3362,500%500011 وحتى 100000 سهم

91.5117,158,174%8اكبر من 100000 سهم

100.0018,750,000%710المجموع

آليات إيصال المعلومات للمساهمين

تهتم الشركة بإيصال المعلومات والتقارير الصادرة عنها إلى مساهميها وذلك بوسائل متعددة منها:

• يتــم توجيــه دعــوة لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة الســنوي لكافــة المســاهمين بواســطة البريــد قبــل 	

أســبوعين علــى األقــل مــن تاريــخ انعقــاد االجتمــاع.

• يتــم نشــر إعــالن دعــوة انعقــاد الهيئــة العامــة فــي الصحــف المحليــة وذلــك قبــل أســبوعين مــن انعقــاد 	

االجتماع.

• يتم وضع التقرير السنوي لدى قسم المساهمين في المركز الرئيسي للشركة.	
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سياسة توزيع األرباح على المساهمين

يراعــي مجلــس إدارة الشــركة فــي توصيتــه للهيئــة العامــة بخصــوص توزيعــات األربــاح الســنوية على المســاهمين 

عامليــن أساســين وهما:

• التدفقات النقدية المتوقعة للشركة خالل العام.	

• ــل 	 ــى تموي ــع عل ــرار التوزي ــر ق ــاة ان ال يؤث ــع مراع ــا، م ــادر تمويله ــتثمارية ومص ــركة اإلس ــة الش خط

ــتقبلية. ــركة المس ــاريع الش مش

ويحــرص مجلــس اإلدارة علــى ان يحقــق مســاهم الشــركة عائــًدا مجزيًــا علــى اســتثماره فــي ســهم الشــركة، مــع 

ضمــان قــدرة الشــركة علــى تمويــل خططهــا المســتقبلية المجديــة.

المسائل التي أحيلت للتصويت من قبل المساهمين 

ــة  ــود التالي ــرار البن ــخ 2016/5/4 مناقشــة وإق ــد بتاري ــادي للشــركة المنعق ــة الع ــة العام ــاع الهيئ ــي اجتم ــم ف ت

ــن: ــاع الحاضري بإجم

تالوة تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في2015/12/31.. 1

تالوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.. 2

مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادقة عليها للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.. 3

اقــرار توصيــة مجلــس اإلدارة بخصــوص توزيعــات األرباح عن الســنة الماليــة المنتهية فــي 2015/12/31، . 4

وذلــك بنســبة 6% من رأســمال الشــركة.

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.. 5

انتخاب مدققي حسابات الشركة عن سنة 2016.. 6

موعد اجتماع الهيئة العامة العادية

سيعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة يوم الخميس الموافق 4 أيار 2017. 



68



69

تقرير مدققي 
)EY( الحسابات
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 شركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة
 

 المالية الموحدة القوائم
 

 2016كانون األول  31
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 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة 39إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 

 
 الموحدة قائمة المركز المالي

 2016كانون األول  31كما في 
   2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني  إيضاح 

      الموجودات
      موجودات غير متداولة

 22.787.237  23.162.462  6 عقارات وآالت ومعدات 
 -  2.756.896  7،4 شهرة ناتجة عن شراء شركة تابعة

 460.034  648.760  8 مشاريع قيد اإلنشاء
 10.999.402  11.998.918  9 استثمارات في أسهم شركات حليفة

 656.486  788.450  10 موجودات مالية متوفرة للبيع
   39.355.486  34.903.159 

      موجودات متداولة
 1.372.480  616.631  11 غير ناضجة –موجودات حية 
 647.122  772.855  11 ناضجة ومنتجة –موجودات حية 

 2.019.602  1.389.486   مجموع الموجودات الحية
      

 2.311.892  2.591.205  12 مخزون 
 7.581.797  9.358.402  13 ذمم مدينة 

 576.068  857.876  14 موجودات متداولة أخرى 
 2.484.267  3.464.515  15 النقد والنقد المعادل

   17.661.484  14.973.626 
 188.502  115.466  16 موجودات محتفظ بها لغرض البيع

 50.065.287  57.132.436   مجموع الموجودات
      حقوق الملكية والمطلوبات 

      حقوق الملكية
 18.750.000  18.750.000  17 رأس المال المدفوع 

 3.076.274  3.477.370  18 احتياطي إجباري 
 1.058.755  1.268.198   احتياطي فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 33  (68.595)  10 احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع
 7.878.556  10.363.417   أرباح مدورة 

 30.763.618  33.790.390   حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم 
 7.946.754  8.203.339   غير مسيطرة جهات حقوق 

 38.710.372  41.993.729   مجموع حقوق الملكية
      مطلوبات غير متداولة
 350.318  3.025.428  20 قروض طويلة األجل 

 -  372.189  21 مطلوبات غير متداولة أخرى 
 877.402  1.125.357  22 مخصص تعويض نهاية الخدمة 

   4.522.974  1.227.720 
      مطلوبات متداولة

 4.987.613  5.244.820  23 ذمم دائنة
 789.571  452.075  20 أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام 

 1.957.266  1.721.821  24 تسهيالت ائتمانية 
 313.409  232.993  25 مخصص ضريبة الدخل
 2.079.336  2.964.024  26 مطلوبات متداولة أخرى 

   10.615.733  10.127.195 
 11.354.915  15.138.707   مجموع المطلوبات 

 50.065.287  57.132.436   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة 39إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 

 الموحدة قائمة الدخل
 2016كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 
   2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني  إيضاح 
      

 35.577.520  44.919.768  27 المبيعات 
 (28.713.465)  (36.501.784)  28 كلفة المبيعات

 6.864.055  8.417.984   الربح مجمل
      

 (1.967.532)  (2.241.548)  29 مصاريف إدارية وعامة
 (1.221.565)  (1.801.887)  30 مصاريف تسويق وبيع وتوزيع

 44.215  50.927   أرباح االستثمارات
 1.545.238  1.837.821  9 حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

   6.263.297  5.264.411 
      

 (206.943)  (264.972)   مصاريف تمويل
 (449.452)  (724.184)  31 مصاريف أخرى 

 4.608.016  5.274.141   ربح السنة قبل ضريبة الدخل
 (501.378)  (447.240)  25 مصروف ضريبة الدخل

 4.106.638  4.826.901   ربح السنة
      

      ويعود إلى
 3.356.518  4.010.957   حملة أسهم الشركة األم

 750.120  815.944   جهات غير مسيطرة 
   4.826.901  4.106.638 

 
      

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى 
 0.18  0.21  32 مساهمي الشركة األم
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 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة 39إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 

 قائمة الدخل الشامل الموحدة 
 2016كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني 
    

السنة  ربح  4.826.901  4.106.638 
    بنود الدخل الشامل األخرى 

في فترات الحقة:بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل      
 27.594  (87.765) صافي )خسائر( أرباح الموجودات المالية المتوفرة للبيع

 22.057  292.314 فروقات ترجمة عمالت أجنبية
 49.651  204.549 بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

 4.156.289  5.031.450 صافي الدخل الشامل للسنة
    

    ويعود إلى:
الشركة األممساهمي   4.151.772  3.396.554 

 759.735  879.678 جهات غير مسيطرة
 5.031.450  4.156.289 
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تعتبر
 

ضاحات المرفقة من 
اإلي

1 
إلى 

39
 

جزءًا من هذه 
القوائم
 

المالية الموحدة
 

 

قائمة التغيرات في حقوق 
الملكية
 

الموحدة
 

للسنة المنتهية في 
31
 

كانون األول 
2016

 
  

حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة
 

 
س المال

رأ
 

المدفوع
 

 
احتياطي

إجباري  
 

 

احتياطي فروقات 
ترجمة عمالت 

أجنبية
 

 

إحتياطي 
موجودات مالية 

متوفرة للبيع
 

 

أرباح  
مدورة 
 

  
المجموع

 
 

حقوق جهات 
غير مسيطرة

 
 

مجموع حقوق 
الملكية

 
2016

 
دينار أردني

 
 

دينار أردني
 

 
دينار أردني

 
 

دينار أردني
 

 
دينار أردني

 
 

دينار أردني
 

 
دينار أردني

 
 

دينار أردني
 

الرصيد كما في 
 1

كانون الثاني 
2016

 
18.750.000

  
3.076.274

 
 

1.058.755
 

 
33

 
 

7.878.556
 

 
30.763.618

  
7.946.754

 
 

38.710.372
 

ربح السنة
 

- 
 -

 
 -

 
 -

 
 

4.010.957
 

 
4.010.957

 
 

815.944
 

 
4.826.901

 
بنود الدخل الشامل األخرى 

 
- 

 -
 

 
209.443

 
 (

68.628
) 

 
- 

 
140.815

 
 

63.734
 

 
204.549

 
صافي الدخل الشامل للسنة 

 
- 

 -
 

 
209.443

 
 (

68.628
) 

 
4.010.957

 
 

4.151.772
 

 
879.678

 
 

5.031.450
 

المحول إلى االحتياطي اإلجباري 
 

- 
 

401.096
 

 -
 

 -
 

 (
401.096
) 

 -
 

 -
 

 -
 

أرباح نقدية 
موزعة 

ضاح 
)إي

19
) 

- 
 -

 
 -

 
 -

 
 (

1.125.000
) 

 (
1.125.000
) 

 -
 

 (
1.125.000
) 

ضاح 
أرباح نقدية موزعة من شركة تابعة )إي

19
) 

- 
 -

 
 -

 
 -

 
 

- 
 -

 
 (

632.936
) 

 (
632.936
) 

بيع
 

أسهم في شركات تابعة
 

- 
 -

 
 -

 
 -

 
 

- 
 -

 
 

9.843
 

 
9.843

 

الرصيد كما في 
31
 

كانون األول 
2016

 
18.750.000

  
3.477.370

 
 

1.268.198
 

 (
68.595
) 

 
10.363.417

  
33.790.390

  
8.203.339

 
 

41.993.729
 

2015
 

 
  

  
  

 
 

  
  

  
الرصيد كما في 

1 
كانون الثاني 

2015
  

18.750.000
  

2.740.622
 

 
1.040.558

 
 (

21.806
) 

 
6.732.690

 
 

29.242.064
  

7.733.765
 

 
36.975.829

 
ربح السنة

 
- 

 -
 

 -
 

 -
 

 
3.356.518

 
 

3.356.518
 

 
750.120

 
 

4.106.638
 

بنود الدخل الشامل 
األخرى 

 
- 

 -
 

 
18.197

 
 

21.839
 

 
- 

 
40.036

 
 

9.615
 

 
49.651

 
صافي الدخل الشامل للسنة 

 
- 

 -
 

 
18.197

 
 

21.839
 

 
3.356.518

 
 

3.396.554
 

 
759.735

 
 

4.156.289
 

المحول إلى االحتياطي اإلجباري 
 

- 
 

335.652
 

 -
 

 -
 

 (
335.652
) 

 -
 

 -
 

 -
 

أرباح نقدية 
موزعة 

ضاح 
)إي

19
) 

- 
 -

 
 -

 
 -

 
 (

1.875.000
) 

 (
1.875.000
) 

 -
 

 (
1.875.000
) 

ضاح 
أرباح نقدية موزعة من شركة تابعة )إي

19
) 

- 
 -

 
 -

 
 -

 
 

- 
 -

 
 (

538.649
) 

 (
538.649
) 

شراء أسهم في شركات تابعة
 

- 
 -

 
 -

 
 -

 
 

- 
 -

 
 (

8.097
) 

 (
8.097
) 

الرصيد كما في 
31
 

كانون األول 
2015

 
18.750.000

  
3.076.274

 
 

1.058.755
 

 
33

 
 

7.878.556
 

 
30.763.618

  
7.946.754

 
 

38.710.372
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 المالية الموحدة القوائمجزءًا من هذه  39إلى  1اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 2016كانون األول  31للسنة المنتهية في 

    2016  2015 
 ار أردنيــدين  ار أردنيــدين  إيضاح  

       أنشطة التشغيل
 4.608.016  5.274.141    السنة قبل ضريبة الدخلربح 

       تعديالت: 
 1.396.328  1.568.145    استهالك عقارات وآالت ومعدات

 (44.215)  (50.927)    أرباح االستثمارات 
 226.142  247.248    مخصص تعويض نهاية الخدمة

 (1.545.238)  (1.837.821)    حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
 206.943  264.972    تمويل مصاريف

 232.805  277.380    مخصص تدني ذمم مدينة
 22.624  (10.896)    عقارات وآالت ومعدات)أرباح( خسائر استبعاد 

 -  30.000    خسائر تقييم موجودات محتفظ بها لغرض البيع
 -  (1.885)    أرباح بيع موجودات محتفظ بها لغرض البيع

 53.947  34.589    مخزون خسائر تدني 
    5.794.946  5.157.352 

       التغير في رأس المال العامل:
 (181.878)  (1.894.161)    الذمم المدينة

 (216.799)  630.116    الموجودات الحية
 887.763  (94.241)    المخزون 

 252.092  (281.808)    الموجودات المتداولة األخرى 
 30.008  (590.774)    الدائنةالذمم 

 530.188  469.350    المطلوبات المتداولة األخرى 
 (69.969)  (254.477)    دفعات تعويض نهاية الخدمة 

 (733.651)  (537.101)    دفعات ضريبة الدخل
 5.655.106  3.241.850    صافي النقد من أنشطة التشغيل

       أنشطة االستثمار 
 (196.874)  -    استثمارات في أسهم شركات حليفة

 (8.097)  9.843    بيع )شراء( أسهم شركات تابعة
 -  (3.542.000)  4  استحواذ على شركة تابعة

 (1.059.188)  (730.590)    شراء عقارات وآالت ومعدات
 77.084  31.432    بيع عقارات وآالت ومعدات

 (36.408)  (468.085)    متوفرة للبيعية لشراء موجودات ما
 89.053  323.550    ية متوفرة للبيعلبيع موجودات ما

 -  44.921    بيع موجودات محتفظ بها لغرض البيع
 (28.224)  (247.157)    قيد اإلنشاء  المشاريعالزيادة في 

 770.455  784.143    توزيعات أرباح نقدية من شركات حليفة
 37.606  30.164    توزيعات أسهمعوائد 

 -  573.151  4  النقد المتدفق من توحيد شركة تابعة
 (354.593)  (3.190.628)    صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

       أنشطة التمويل 
 (2.088.657)  (1.364.766)    أرباح نقدية موزعة 

 (1.544.167)  2.102.169    قروض وتسهيالت ائتمانية
 (206.943)  (264.972)    مصاريف تمويل مدفوعة

 -  372.189    مطلوبات غير متداولة أخرى 
 (3.839.767)  844.620    صافي النقد من )المستخدم في( أنشطة التمويل

 1.460.746  895.842    الزيادة في النقد والنقد المعادل 
 39.304  84.406    فروقات ترجمة عمالت أجنبية

 984.217  2.484.267    النقد والنقد المعادل في بداية السنة 
 2.484.267  3.464.515  15  النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
  2016كانون األول  31

 الشركة ونشاطها .1

جل   المســــاهمة العامة المحدودة )الشــــركة( لدى مراقت الشــــركات في فلســــطين بتاري  فلســــطين لالســــتثمار الصــــناعي شــــركة ســــ 
 .1995تشرين األول  1وباشرت أعمالها بتاري   562600502تح  رقم  1995 كانون الثاني 31

من  ،لصناعيةومن ضمنها ا ،من الغايات األساسية للشركة القيام بتنمية وتشجيع االستثمارات في المجاالت االقتصادية المختلفة
  .اواالشتراك والتعاون مع الشركات التابعة والمرتبطة بغاياتهخالل تأسيس الشركات والمشروعات المستقلة والتابعة والمتفرعة 

 

 %56.72ته والتي تملك ما نســـبتعتبر الشـــركة تابعة لشـــركة فلســـطين للتنمية واإلســـتثمار المســـاهمة المحدودة )بادي و القابضـــة( 
 .ويتم توحيد قوائمها المالية الموحدة مع القوائم المالية الموحدة لبادي و القابضة

 

من قبل مجلس إدارة الشـــــــــــركة في اجتماعه الذي عقد  2016كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للشـــــــــــركة كما في  إقرارتم 
 .2017 آذار 29 اري بت

 القوائم المالية الموحدة  .2

كانون  31 ما فيك )المجموعة( وشركاتها التابعة فلسطين لالستثمار الصناعيتشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة 
  .2016 األول

 لقد كان  نست ملكية الشركة في رأس مال شركاتها التابعة كما يلي: 
 

ركة )الكرتون( على الرغم من أن الشـــ الشـــركة الوطنية لصـــناعة الكرتون *    تعتقد إدارة الشـــركة أن لها القدرة على الســـيطرة على 
من حقوق التصــوي ، وذلك ألن الشــركة هي المســاهم األكبر الوحيد في شــركة الكرتون بنســبة مســاهمة  %50تمتلك أقل من 

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

 .الفلسطينية ةالوطني في مناطق السلطة المجموعةشركات تعمل 
  

     نسبة الملكية
%     

 الشركة التابعة  النشاط الرئيسي  2016  2015
 شركة دواجن فلسطين   واألعالف والبيضإنتاج الدجاج   76.59  76.61
 شركة فلسطين لصناعات اللدائن   صناعة اللدائن  71.07  71.07
 الشركة الوطنية لصناعة الكرتون*   صناعة الكرتون   43.05  43.05

 (4)إيضاح العامة شركة البينار للتجارة   إنتاج الحليت واأللبان   100  -
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 السياسات المحاسبية  3
 

  أسس إعداد القوائم المالية الموحدة 1.3
العادلة في  باستثناء الموجودات المالية المتوفرة للبيع والتي تظهر بالقيمة الموحدة وفقًا لمبدأ الكلفة التاريخيةتم إعداد القوائم المالية 
 تاري  القوائم المالية.

 .ةشركمثل عملة األساس للتي توال تم إعداد القوائم المالية الموحدة بالدينار األردني

شركاتها التابعة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية كما أصدرها مجلس معايير المحاسبة و  للمجموعةتم إعداد القوائم المالية الموحدة 
 الدولية.

 
 أسس توحيد القوائم المالية    2.3

 . 2016كانون األول  31تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في 
 الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إذا كان  المجموعة لديها:تتحقق سيطرة المجموعة على 

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

 عندما ي ون للمجموعة الحق في العوائد المتغيرة نتيجة سيطرتها على الشركة المستثمر بها -

 لى التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذها على هذه الشركةلها القدرة ع -

بش ل عام تعتقد المجموعة أنها تمتلك السيطرة على الشركة المستثمر بها عند امتالكها أغلبية في حقوق التصوي ، لدعم هذه 
عتبار تأخذ المجموعة بعين اال الفرضية وعندما تكون نسبة ملكية المجموعة في رأس مال الشركة المستثمر بها أقل من األغلبية

 جميع الحقائق والظروف لتقييم ما إذا تحقق  السيطرة على الشركة المستثمر بها والتي تشمل ما يلي:

 االتفاقيات التعاقدية مع المساهمين اآلخرين في الشركة المستثمر بها -

 الحقوق الناتجة عن اتفاقيات تعاقدية أخرى  -

 وي  المحتملةحقوق تصوي  المجموعة وحقوق التص -

تقوم المجموعة بإعادة تقييم قدرتها على السيطرة في الشركة المستثمر بها في حال وجود حقائق أو ظروف تدل على تغير في 
احد العناصر الثالث إلثبات السيطرة المذكورة أعاله. يبدأ توحيد القوائم المالية للشركات التابعة عند حصول المجموعة على 

توحيد عند فقدانها للسيطرة على شركاتها التابعة. يتم إضافة الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف للشركات السيطرة وينتهي ال
التابعة التي تم االستحواذ عليها أو التي تم التخلص منها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاري  الحصول على السيطرة 

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

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

لى الشركات التابعة يتم استبعاد الموجودات )بما فيها الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة في حال فقدان المجموعة السيطرة ع
والقيمة الدفترية لحقوق الجهات غير المسيطرة، ويتم قيد الفائض أو العجز من االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة. يتم قيد أي 

 استثمار متبقي بالقيمة العادلة.
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 التغيرات في السياسات المحاسبية  3.3

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة مطابقة لتلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية 
، لم 2016الثاني  ل كانون بتطبيق التعديالت التالية والنافذة المفعول إبتداء من أو المجموعة باستثناء قيام  الموحدة للسنة السابقة

تقم المجموعة بتطبيق مب ر ألي معايير صادرة وغير نافذة المفعول. لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية 
 الموحدة للمجموعة.

 
 الحصص في المشاريع المشتركة  –الترتيبات المشتركة  -( 11تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )

( "اندماج االعمال" عند 3( من المشغل تطبيق معيار التقارير الدولي رقم )11تتطلت التعديالت على معيار التقارير الدولي رقم )
معالجة االستحواذ على الحصص في العمليات المشتركة عندما يمثل النشاط في العملية المشتركة أعمال تجارية. توضح هذه 

المشاريع المشتركة ال يتم اعادة قياسها عند االستحواذ على حصص اضافية في نفس المشروع  التعديالت ان الحصص السابقة في
المشترك عند اإلستمرار بالسيطرة المشتركة. باإلضافة الى ذلك يشمل هذا المعيار االستثناءات لهذه التعديالت بحيث ال يتم 

 وكة من نفس الشركة األم. تطبيقها عندما تكون االطراف التي تتقاسم السيطرة المشتركة ممل
تطبق التعديالت على كل من االستحواذ االولي في العمليات المشتركة واالستحواذ على الحصص االضافية في نفس العمليات 

 المشتركة.

توضيح االساليت المقبولة الحتساب  (:38( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 تهالكات واإلطفاءات االس

( ان االيرادات تع س المنفعة االقتصادية 38( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )16توضح التعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم )
المتحصلة من االعمال التجارية )التي ي ون االصل جزء منها( بداًل من المنافع االقتصادية التي استهلك  من خالل استخدام ذلك 

الصل. نتيجة لذلك، ال يجوز استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات باستخدام أساس مبني على اإليرادات. ويم ن استخدام اساس ا
 مبني على اإليرادات فقط في ظروف محددة الستهالك الموجودات غير الملموسة.

طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية  :(1ي رقم )المالية الدول ( ومعيار التقارير27تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 المنفصلة

( )القوائم المالية المنفصلة( 27بتعديل معيار المحاسبة الدولي رقم ) 2014قام مجلس معايير المحاسبة الدولية خالل شهر آب 
ات تح  لتابعة والحليفة والشركوالذي أتاح للمنشآت خيار اتباع طريقة حقوق الملكية في محاسبة االستثمارات في الشركات ا

(. كما تم اجراء تعديل آخر على معيار التقارير المالية 28السيطرة المشتركة كما هو موضح في معيار المحاسبة الدولي رقم )
الدولي  ة( والذي يسمح للمنشآت التي تتبع طريقة حقوق الملكية من تطبيق االستثناء الوارد في معيار التقارير المالي1الدولي رقم )

 ( والخاص بعمليات االندماج قبل تاري  التملك.1رقم )
 

 ( عرض القوائم المالية 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 المتطلبات المالية لهذا المعيار كما يلي: -وال ت غير جوهريًا  -( 1توضح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

 ةمتطلبات األهمية النسبي -
 إم انية تفصيل أو تجميع البنود في القوائم المالية -
 ترتيت االيضاحات -
 عرض بنود الدخل الشامل األخرى الناتجة عن االستثمارات التي تتبع طريقة حقوق الملكية. -
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بموجودات بين البيع أو المساهمة  –( 28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة

تعرض هذه التعديالت األمور التي قد تنتج من أثر تطبيق اإلستثناء من متطلبات التوحيد للمنشآت التي ينطبق عليها تعريف 
 المنشأة االستثمارية وتوضح االمور التالية:

  كة االم التابعة لمنشأة استثمارية، عندما تقوم المنشأة االستثمارية بقياسينطبق اإلستثناء من متطلبات التوحيد على الشر 
 وتقييم جميع استثماراتها في الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة.

  يتم توحيد القوائم المالية للشركة التابعة التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة االستثمارية وتقوم بتقديم خدمات للمنشأة
 ستثمارية، بينما يتم قياس وتقييم جميع االستثمارات األخرى في الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة. اال

  تطبيق طريقة حقوق الملكية من قبل المنشآت التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة االستثمارية والتي تملك حصة في شركة
 المنشأة االستثمارية: تسمح التعديالت على معيار المحاسبة الدولي حليفة أو مشاريع مشتركة والتي ينطبق عليها تعريف

روع للمستثمر )الذي يمتلك حصة في شركة حليفة او مش –( االستثمارات في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة 28رقم )
و المشاريع تثمارية الحليفة أمشترك( عند اتباع طريقة حقوق الملكية باإلبقاء على الطريقة المتبعة من قبل المنشآت االس
 المشتركة عند قيامها بقياس وتقييم استثماراتها في الشركات التابعة على أساس القيمة العادلة.

 لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات أثر جوهري على المركز المالي أو األداء المالي أو اإليضاحات 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 ي ون لتطبيقها، عند سريان مفعولها، أثر على المركز أو األداء المالي أو 

 م المالية الموحدة للمجموعة. سيتم تطبيق هذه المعايير عندما تصبح نافدة المفعول.حول افصاحات القوائ

 ( االدوات المالية9معيار التقارير المالية الدولي رقم )

( "االدوات المالية" ب امل مراحله خالل تموز 9قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم )
ويبين هذا المعيار المعالجة المحاسبية لتصنيف وقياس الموجودات المالية وااللتزامات المالية وبعض العقود لبيع أو شراء  ،2014

( "تصنيف وقياس االدوات المالية". 39االدوات غير المالية. وقد تم إصدار هذا المعيار الستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم )
والذي سي ون له أثر على تصنيف وقياس  2018كانون الثاني  1مفعول للسنوات المالية التي تبدأ في سيصبح هذا المعيار نافذ ال

 الموجودات المالية.

 ( االيرادات من العقود مع العمالء15معيار التقارير المالية الدولي رقم )

مع العمالء، وينطبق هذا المعيار على جميع ( المعالجة المحاسبية لكل انواع االيرادات الناشئة من العقود 15يحدد معيار رقم )
المنشآت التي تدخل في عقود لتوريد السلع والخدمات للعمالء باستثناء العقود الخاضعة لمعايير اخرى مثل معيار المحاسبة الدولي 

 ( االيجارات.17رقم )

 يحل هذا المعيار بداًل من المعايير والتفسيرات التالية:

 ( عقود االنشاء11قم )معيار المحاسبة الدولي ر  -

 ( االيراد18معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 ( برامج والء العمالء13تفسير لجنة معايير التقارير ) -
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 ( اتفاقيات انشاء العقارات15تفسير لجنة معايير التقارير ) -

 ( عمليات نقل االصول من العمالء18تفسير لجنة معايير التقارير ) -

 عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية. –( االيراد 31التفسير ) -

 مع السماح بالتطبيق المب ر. 2018كانون الثاني  1يجت تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد 

 ( عقود اإليجار16معيار التقارير المالية الدولية )

 2016( "عقود االيجار" خالل كانون الثاني 16رقم ) قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي
 الذي يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.

( بش ل جوهري المتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي 16تشابه متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم )
مر المؤجر في تصنيف عقود االيجار على انها عقود ايجار تشغيلية او عقود ايجار تمويلية، بحيث (، ووفقًا لذلك، يست17رقم )

 يقوم بمعالجة هذين النوعين من العقود بش ل مختلف.

( من المستأجر ان يقوم باالعتراف بالموجودات والمطلوبات لجميع عقود االيجار 16يتطلت معيار التقارير المالي الدولية رقم )
شهر، اال اذا كان االصل ذو قيمة منخفضة ويتطلت من المستأجر االعتراف بحقه في استخدام االصل  12تزيد مدتها عن  التي

 والمتمثل في االعتراف باألصل المستأجر وااللتزام الناتج المتمثل بدفعات االيجار.

 ق المب ر.، مع السماح بالتطبي2019كانون الثاني  1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية 4.3

 األسس والتقديرات 

إن إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلت استخدام عدة تقديرات وإفتراضات محاسبية تؤثر على مبالغ 
 الستخدام نظراً  .الموحدة القوائم الماليةاإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات وعرض اإللتزامات المحتملة كما في تاري  

واإلفتراضات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات، وقد يستدعي ذلك تعديل القيم الدفترية للموجودات أو  هذه التقديرات
 .المطلوبات في المستقبل

 

 :مجموعةفيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قام  بها ال

 القيمة العادلة لألدوات المالية
على  والتي ال يم ن الحصول ةالموحد والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالييتم تحديد القيمة العادلة للموجودات 

قيمتها العادلة من أسواق مالية نشطة، من خالل طرق مناسبة للتقييم تشمل التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة. يتم الحصول 
ين ال ي ون من المناست اإلعتماد على هذه المدخالت يتم على مدخالت التقييم من خالل أسواق يم ن مالحظتها إن أم ن، وح

اعتماد درجة من التقديرات واإلفتراضات لتحديد القيمة العادلة. تشمل هذه اإلفتراضات عوامل تخص المدخالت التي يتم اإلعتماد 
ات على مبالغ التغيرات في اإلفتراضعليها في تحديد القيمة العادلة كمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات األخرى. قد تؤثر 

 القيمة العادلة للموجودات المالية الظاهرة في القوائم المالية.

 مخزون التدني قيمة 
بقة، ويتم تخفيض بناًء على الخبرات السا القوائم الماليةالمتوقع تحقيقها في تاري   مخزون البتقدير صافي قيمة  مجموعةتقوم إدارة ال

 .، إن لزم األمرمخزون للالقيمة الدفترية 
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 مخصص تدني ذمم مدينة 

أدلة موضوعية بأن بعض هذه الديون  مجموعةيوجد لدى إدارة ال .ضمن شروط تسهيالت معينة للعمالءخدماتها  مجموعةتقدم ال
 .القيمة متدنيةتقديرات معينة، بناًء على خبرات سابقة، لتحديد مبالغ الديون  مجموعةتستخدم إدارة ال .الن يتم تحصيله

  للعقارات واآلالت والمعداتاألعمار اإلنتاجية 

ة وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في نهاية كل سن للعقارات واآلالت والمعداتبإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية  مجموعةتقوم إدارة ال
  .مالية

 مخصص ضريبة الدخل
اضات بان هذه التقديرات واإلفتر  مجموعةتعتقد إدارة ال .تقديرات معينة لتحديد مخصص ضريبة الدخل مجموعةتستخدم إدارة ال

  .معقولة

 تحقق اإليرادات

تتحقق إيرادات المبيعات عند انتقال منافع ومخاطر ملكية البضاعة المباعة للمشتري، ويصبح من المرجح تدفق المنافع اإلقتصادية 
خصم تقاس إيرادات المبيعات بالقيمة العادلة بعد تنزيل المرتجعات وال .وتوفر إم انية قياس مبالغ اإليرادات بموثوقية مجموعةعلى ال

 .على المبيعات

 تحقق المصاريف
 .يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقًا لمبدأ االستحقاق

 التمويلمصاريف 

ستعمال تحتاج لفترة زمنية لتصبح جاهزة لال موجوداتتتم رسملة مصاريف التمويل ذات العالقة المباشرة بشراء او إنشاء او إنتاج 
. يتم قيد جميع مصاريف التمويل األخرى كمصاريف عند حدوثها. تتكون مصاريف الموجوداتاو البيع كجزء من تكلفة هذه 
 للحصول على التمويل. المجموعةخرى التي تتكبدها التمويل من الفوائد والتكاليف األ

 ضريبة الدخل 

( والذي يقتضي 12باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقًا لقانون ضريبة الدخل ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) مجموعةتقوم ال
ات ضريبية قد يترتت قيد موجود ، كضرائت مؤجلة، نتيجة لذلكالقوائم الماليةاالعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة، كما بتاري  

 .مؤجلة

ختلف الربح الضريبي قد ي .مجموعةيمثل مصروف ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي تم احتسابها بناًء على الربح الضريبي لل
زيلها من نعن الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية بسبت إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو مصاريف ال يم ن ت

 .يم ن تنزيلها في السنوات الالحقة أوالمصاريف قد تكون خاضعة  أوإن مثل هذه اإليرادات  .ضريبة الدخل

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المتداولة والغير متداولة
على تصـــــــــــــنيفها كمتداولة أو غير متداولة. تكون  ءً تقوم المجموعة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي بنا

 الموجودات متداولة في الحاالت التالية:
 التشغيل العادية دورة استهالكها في بيعها أو أن ي ون الهدف منها أو تتحقق من المتوقع أن –
 محتفظ بها لغرض المتاجرة –
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 ماليةمن المتوقع أن تتحقق خالل فترة اثني عشرة شهرًا بعد تاري  القوائم ال –
النقد والنقد المعادل باستثناء النقد مقيد السحت أو المستخدم لتسديد مطلوبات تستحق خالل فترة تتجاوز اثني عشر شهرًا بعد  –

 تاري  القوائم المالية
 جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.يتم تصنيف 

 تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية: 
 تسديدها ضمن دورة التشغيل العاديةمن المتوقع  –
 محتفظ بها لغرض المتاجرة –
 مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شهرًا بعد تاري  القوائم المالية –
 ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات لفترة تتجاوز اثني عشر شهرًا على األقل بعد تاري  القوائم المالية –

 خرى كمطلوبات غير متداولة.يتم تصنيف جميع المطلوبات األ

 يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.

 قياس القيمة العادلة

تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لمعظم األدوات المالية في تاري  القوائم المالية. تقوم المجموعة أيضًا باإلفصاح عن القيمة 
 لألدوات المالية والموجودات غير المالية الظاهرة بالكلفة في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية والتي تشمل ما يلي:العادلة 

 (3اإلفصاح عن آليات التقييم والتقديرات والفرضيات الجوهرية )إيضاح  –
 (35التسلسل المستخدم لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية )إيضاح  –
 (10الموجودات المالية )إيضاح  –

القيمة العادلة هي المقابل المالي لبيع أصل أو سداد التزام وذلك من خالل عملية منظمة بين المشاركين في السوق في تاري  
 القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية بيع األصول او سداد االلتزامات إما في:

 سوق رئيسي لألصل أو االلتزام. –
 .في حال غياب السوق الرئيسي، في سوق أكثر مالءمة للموجودات والمطلوبات أو –

 يجت أن ي ون للمجموعة القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.

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

 الموجودات بالش ل األمثل.

تستخدم المجموعة أساليت التقييم المناسبة حست الظروف التي توفر معلومات كافية لقياس القيمة العادلة، وذلك من خالل زيادة 
 تخدام معطيات ذات صلة يم ن مالحظتها والتقليل من استخدام المعطيات التي ال يم ن مالحظتها.اس

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

 معدلة( ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة.المستوى االول: باستخدام أسعار التداول )غير ال

 المستوى الثاني: باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يم ن مالحظتها بش ل مباشر أو غير مباشر.
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 المستوى الثالث: باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يم ن مالحظتها.

 .2015و 2016لمستويات المذكور أعاله خالل العامين لم تقم المجموعة بإجراء أي تحويالت بين ا

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

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

 ويتم االعتراف بهذا المبلغ في قائمة حقوق الملكية.

 عقارات وآالت ومعدات 
لفة العقارات ن وجدت. تشمل كتظهر العقارات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة إ

واآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من م ونات العقارات واآلالت والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية 
الك استه عند تحققها. ال يتم الموحدة تحقق  شروط االعتراف. يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل إذاطويلة األجل 

 األراضي. يتم احتساب االستهالك بإستخدام طريقة القسط الثاب  وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:

 
العمر اإلنتاجي  

 )سنوات(
 25-20  مباني وإنشاءات 
 20-15  معدات وآالت

 7-4  أثاث وأجهزة م تبية
 7  سيارات

 7-4  أجهزة وبرامج الحاست اآللي

يتم شطت أي بند من العقارات واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة إقتصادية 
د من ، والذي يمثل الفرق بين العائبندأو التخلص منه. يتم قيد أي ربح او خسارة ناتجة عن شطت ال البندمتوقعة من استخدام 

 .الموحدة ، في قائمة الدخللبندلالتخلص وصافي القيمة الدفترية 

 ن لزم األمر. إ واألعمار اإلنتاجية وطرق اإلستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقاً  لموجوداتتتم مراجعة القيم المتبقية ل

 موجودات محتفظ بها لغرض البيع

يتم تصنيفها العادلة )بعد تنزيل كلفة البيع( أيهما أقل، و يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع بالقيمة الدفترية أو القيمة 
كموجودات محتفظ بها لغرض البيع في حال أن استرداد القيمة الدفترية يتم من خالل البيع وليس من خالل االستمرار في 

كون متاحة للبيع بيع وأن تاالستخدام. يم ن استيفاء هذا الشرط فقط عند وجود احتمال كبير لبيع الموجودات المحتفظ بها لغرض ال
 ال يتم حساب االستهالك للموجودات غير المتداولة عند تصنيفها كموجودات محتفظ بها لغرض البيع. الفوري بوضعها الحالي.
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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 
بتاري  اإلستحواذ وقيمة حقوق الجهات غير المسيطرة في الشركات المستحوذ عليها. عند أي توحيد لألعمال تقوم المجموعة بتقييم 

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

ة مطلوبات المالية للشركة المستحوذ عليها وفقًا للشروط التعاقديتقوم المجموعة عند االستحواذ بتقدير وتصنيف الموجودات وال
 والظروف االقتصادية بتاري  االستحواذ.

في حال توحيد األعمال نتيجة اإلستحواذ التدريجي، يتم قياس اإلستثمار المصنف سابقًا للشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة 
 قيمة العادلة والقيمة الدفترية المصنف سابقًا في قائمة الدخل الموحدة. في تاري  اإلستحواذ. يتم قيد الفرق بين ال

يتم إثبات الشهرة الناتجة عن شراء الشركات التابعة بالكلفة والتي تمثل الزيادة في المقابل المالي الذي تم تحويله والمبلغ الذي تم 
ات والمطلوبات التي تم الحصول عليها من الشركة قيده لحقوق الجهات غير المسيطرة عن حصة المجموعة في صافي الموجود

التابعة. إذا كان المقابل المالي أقل من القيمة العادلة لصافي الموجودات للشركة التابعة، يتم تسجيل الفرق كربح أو خسارة في 
 قائمة الدخل الموحدة.

اء دراسة حول تدٍن متراكمة في القيمة الدفترية. لغرض إجر الحقًا لإلثبات المبدئي، يتم إثبات الشهرة بالكلفة بعد تنزيل أية خسائر 
وجود تدني في القيمة الدفترية للشهرة، يتم توزيع قيمة الشهرة بتاري  الشراء على الوحدات، أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد، 

ها قد خرى للشركة المستحوذ عليوالمتوقع أن تستفيد من عملية توحيد األعمال، بغض النظر عن كون الموجودات والمطلوبات األ
 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 
دفترية للنشاط شهرة المستبعد وفقًا لنسبة القيمة الالقيمة الدفترية لذلك النشاط لتحديد مبلغ الربح أو الخسارة. يتم تحديد مبلغ ال

 . المستبعد إلى صافي القيمة المتبقية من الوحدة المنتجة للنقد

 قيد اإلنشاءمشروع 

م واإلنشاء ، والتي تشمل تكاليف التصاميالتي تكبدتها الشركات التابعة إلقامة عدد من المشاريعتكاليف اليمثل هذا البند كافة 
 عند االنتهاء من تنفيذ المشروع، يحول الى حساب عقارات وآالت باشرة واإلشراف ومصاريف الفوائد المتعلقة بالمشروع.والمواد الم
 ومعدات.

 يتم إجراء دراسة التدني في القيمة الدفترية للمشروع قيد اإلنشاء عند وجود أدلة تشير إلى عدم إم انية إسترداد القيمة الدفترية لهذا
 حال وجود مثل هذه األدلة، يتم تخفيض القيمة الدفترية للمشروع للقيمة المتوقع إستردادها.المشروع. في 

 استثمار في شركات حليفة 
قيد اإلستثمار في الشركات الحليفة باستخدام طريقة حقوق الملكية. الشركة الحليفة هي تلك التي ي ون للمجموعة نفوذًا مؤثرًا يتم 

اركة في القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها وليس التح م بهذه عليها. وهو القدرة على المش
 السياسات. 

عند االستحواذ التدريجي للشركات الحليفة، يتم قياس الحصة المملوكة للمجموعة بتاري  استحواذ المجموعة على نفوذ مؤثر في 
 أية فروقات ناتجة في قائمة الدخل الموحدة. الشركة الحليفة بالقيمة العادلة ويتم قيد
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وفقًا لطريقة حقوق الملكية، يظهر اإلستثمار في الشركات الحليفة في قائمة المركز المالي الموحدة بالكلفة، مضافًا إليه التغيرات 
الالحقة في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات الحليفة. يتم قيد الشهرة الناتجة عن شراء الشركات الحليفة كجزء من 

 مارات فيها، حيث ال يتم إطفاء هذه الشهرة أو دراسة التدني في قيمتها بش ل منفصل. القيمة الدفترية لإلستث
يتم اظهار حصة المجموعة من صافي نتائج أعمال الشركات الحليفة بعد الضريبة في قائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل 

المجموعة والشركة الحليفة وفقا لنسبة ملكية المجموعة في الموحدة. يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين 
 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.

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

فة. في حال وجود هذه األدلة، تقوم المجموعة بإحتساب قيمة التدني والتي تمثل الفرق بين القيمة اإلستثمارات في الشركات الحلي
 الدفترية لإلستثمار والقيمة المتوقع إستردادها ويتم قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الموحدة.
ادلة، ويتم االستثمار المتبقي بالقيمة الع في حال فقدان االمجموعة للنفوذ المؤثر على الشركات الحليفة، تقوم المجموعة بتقييم

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

 استثمارات في موجودات مالية 
 ن خالل قائمة الدخلكموجودات مالية بالقيمة العادلة م 39يتم تصنيف الموجودات المالية الخاضعة لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 أو قروض ممنوحة وذمم مدينة أو موجودات مالية متوفرة للبيع. تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية عند اإلقتناء. الموحدة

بالقيمة  يتم قيد الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة ويتم إضافة مصاريف اإلقتناء المباشرة، باستثناء الموجودات المالية
 والتي يتم قيدها بش ل مبدئي بالقيمة العادلة. الموحدة العادلة من خالل قائمة الدخل

يتم قيد عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاري  الصفقة وهو تاري  اإللتزام بشراء أو بيع الموجودات المالية. إن 
ن لية هي تلك التي يتم فيها تحويل الموجودات المالية خالل الفترة المحددة وفقًا للقوانيعمليات الشراء والبيع العادية للموجودات الما

 أو وفقًا لما هو متعارف عليه في أنظمة السوق. 
 الحقًا لإلعتراف المبدئي، يتم قياس الموجودات المالية وفقًا لتصنيفها كما يلي:

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

الموجودات المالية كموجودات مالية للمتاجرة في حال وجود النية لبيع أو إعادة شراء هذه الموجودات في المستقبل القريت. يتم قيد 
ة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة في قائمة الدخل الموحدة في فترة حدوث هذا أي ربح أو خسارة ناتج

 التغير.

لبيع  فيما إذا كان  النية الموحدة تقوم المجموعة بإعادة تقييم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
تقبل القريت ال زال  قائمة. في حال عدم القدرة على بيع هذه اإلستثمارات نتيجة لعدم توفر سوق هذه اإلستثمارات المالية في المس

نشط أو حدوث تغيير جوهري في نية اإلدارة لبيع هذه اإلستثمارات في المستقبل القريت، يم ن إلدارة المجموعة أن تقوم بإعادة 
 أي فئة أخرى باالعتماد على طبيعة الموجود المالي.  تصنيف هذه الموجودات المالية في حاالت نادرة جدًا إلى
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 الموجودات المالية المتوفرة للبيع
تشمل اإلستثمارات في الموجودات المالية المتوفرة للبيع اإلستثمار في أدوات الدين وأدوات الملكية. أدوات الملكية المصنفة 

. أدوات الدين الموحدة يتم تصنيفها بالقيمة العادلة خالل قائمة الدخلكموجودات مالية متوفرة للبيع هي تلك الموجودات التي ال 
المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع هي تلك الموجودات التي يتم اإلحتفاظ بها لفترة غير محددة والتي قد يتم بيعها وفقًا 

 الحتياجات السيولة أو نتيجة للتغيرات في العوامل السوقية.
بدئي، يتم إعادة تقييم الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة ويتم قيد التغيرات في القيمة العادلة في الحقًا لإلثبات الم

قائمة الدخل الشامل الموحدة ضمن احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع حتى يتم التخلص من الموجود المالي، وعندها يتم 
سابقًا ضمن احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع في قائمة الدخل الموحدة وفي حال وجود تدن قيد األرباح والخسائر المقيدة 

في قيمتها يتم إعادة قيد الخسائر المقيدة سابقًا ضمن احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع في قائمة الدخل الموحدة وتخفيض 
 قيمة التدني التي تم قيدها.احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع ب

 .يتم إدراج الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالكلفة عندما ال يم ن تحديد قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليها

 تدني قيمة الموجودات المالية
لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثب  تدني موجودات مالية محددة. إذا  الموحدة يتم إجراء تقييم في تاري  القوائم المالية

 . الموحدة وجد مثل هذا الدليل، فإنه يتم إثبات أية خسارة تدني ضمن قائمة الدخل
 وقعة بمعدل تالموجودات الظاهرة بالكلفة المطفأة، يمثل التدني الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الم

 الفائدة الفعلي األصلي.
  يتضمن الدليل الموضوعي انخفاض القيمة الجوهري أو طويل  –أدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع

األمد. يتم قياس جوهرية اإلنخفاض بالرجوع إلى الكلفة األصلية لالستثمار، ويتم قياس طول أمد االنخفاض بالرجوع إلى 
لتي انخفض  خاللها القيمة العادلة عن القيمة األصلية. يمثل التدني الفرق بين الكلفة األصلية والقيمة العادلة، بعد الفترة ا

 .الموحدة تنزيل أية خسارة تدني معترف بها سابقًا ضمن قائمة الدخل
  عد تنزيل أية فأة والقيمة العادلة، بيمثل التدني الفرق بين الكلفة المط –أدوات الدين المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع

 .الموحدة خسارة تدني معترف بها سابقًا ضمن قائمة الدخل

 الموجودات الحية 
قعة، ويتم قيد مصاريف البيع المتو بعد تنزيل بقيمتها العادلة  الحصاد، في تاري  والمنتجات الزراعية يتم قياس الموجودات الحية

التي ال  وفي الحاالت .فترة حدوث التغيرأية أرباح أو خسائر ناجمة عن التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة في 
لتدني في اموضوعية فإنه يتم قياسها بالكلفة بعد تنزيل أي خسارة ناتجة عن بقياس القيمة العادلة للموجودات الحية  فيهايم ن 
 .قيمتها

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

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

 .القيمة العادلة لها بموثوقية كافية

أو  سط المرجح،طريقة المتو  باستخدام، بالكلفة واألنابيت والعبوات البالستي ية والكرتون  مخزون المواد الخام واألعالفيتم إظهار 
ا وموقعها من أجل إيصال المواد إلى حالته مجموعةتمثل الكلفة كافة النفقات التي تتكبدها ال .القيمة المتوقع تحقيقها أيهما أقل

 .لالستخداملتكون جاهزة 
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 الذمم المدينة
صص تدني ذمم مخيتم احتساب  .الذمم متدنية القيمة أي مخصصبعد تنزيل يتم قيد الذمم المدينة حست المبلغ األصلي للفاتورة 

تشطت الديون المعدومة عند عدم وجود إم انية  .مبلغ هذه الديون  ن، او جزء معندما يصبح من غير المرجح تحصيل كاملمدينة 
 .لتحصيلها

 إيرادات مؤجلة
ادات جلة بالقيمة العادلة ويتم اإلعتراف بها كإير تسجل العقارات واآلالت والمعدات التي تم الحصول عليها دون مقابل كإيرادات مؤ 

 في قائمة الدخل الشامل بش ل منتظم وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع للعقارات واآلالت والمعدات.

 النقد والنقد المعادل
لغرض قائمة التدفقات النقدية، فإن النقد والنقد المعادل يشمل على النقد في الصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل 

 .ثالثة أشهر أو أقل استحقاقوالتي لديها تواري  

 ذمم دائنة ومستحقات
لمطالبة بها ات المستلمة سواء تم  أو لم تتم ايتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدم

 .من قبل المورد

 قروض طويلة األجل
 يتم قيد القروض طويلة األجل مبدئيًا بالقيمة العادلة بعد تنزيل أية تكاليف مباشرة. ويعاد الحقًا تقييمها بالكلفة المطفأة باستخدام

عن تخلي الجهة المقرضة عن القروض طويلة األجل في قائمة الدخل طريقة العائد الفعلي. تظهر األرباح أو الخسائر الناتجة 
 الموحدة.

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

 تقاص األدوات المالية
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما 

مطلوبات في دات وتسوية التتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو ي ون تحقق الموجو 
 نفس الوق .

 المخصصات
التزامات )قانونية أو ضمنية( ناشئة عن أحداث سابقة على أن ي ون من  مجموعةيتم احتساب مخصصات عندما يترتت على ال

 .المرجح نشوء هذه اإللتزامات وتوافر إم انية تحديد قيمتها بش ل موضوعي

 العمالت األجنبية
ة خالل السنة إلى الدينار األردني وفقًا ألسعار الصرف السائد أخرى غير الدينار األردنيالمعامالت التي تتم بعمالت  يتم تحويل

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية  .في تاري  المعاملة
بح أو خسارة تظهر فروقات التحويل من ر  .الموحدة القوائم الماليةألسعار الصرف السائدة في تاري  السنة إلى الدينار األردني وفقًا 

 .في قائمة الدخل الموحدة
 غير الدينار األردني، إلى الدينار األردني وفقاً  لديها عملة أساس أخرى يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة، التي 

يتم تحويل و يتم تحويل بنود حقوق الملكية وفقًا ألسعار الصرف التاريخية  .الموحدة القوائم الماليةألسعار الصرف السائدة في تاري  
وفقًا لمعدل أسعار الصرف خالل  لهذه الشركات إلى الدينار األردنيالموحدة  وقائمة الدخل الشاملالموحدة  بنود قائمة الدخل

 .الموحدة يتم قيد الفروقات الناتجة عن التحويل في بند خاص ضمن حقوق الملكية .السنة
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 الربح لكل سهم 
على المعدل  مجموعةللسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية لل ةاألساسي الحصة احتسابيتم 

 .المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام

وائد )بعد طرح الف مجموعةللسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية لل ةالمخفض الحصة احتسابيتم 
المتعلقة باألسهم الممتازة القابلة للتحويل( على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافًا إليه المعدل المرجح لعدد 

  .السهم العادية التي كان يجت إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية

 توحيد األعمال .4
    2016تابعة خالل عام  ةعلى شركإستحواذ 

 

بشراء كامل أسهم شركة البينار للتجارة العامة المساهمة الخصوصية المحدودة )البينار( والبالغة  2016عام  خاللالمجموعة قام  
سهم، وعليه أصبح لدى المجموعة القدرة على السيطرة على البينار من خالل امتالكها كامل حقوق التصوي  بمبلغ  1.500.000
نار أردني( نتيجة لذلك اصبح  البينار مملوكة بالكامل للمجموعة، دي 3.542.000دوالر أمري ي )ما يعادل  5.000.000

وبالتالي تم توحيد قوائمها المالية مع القوائم المالية الموحدة للمجموعة. ساهم  البينار في صافي نتائج أعمال الشركة بربح بلغ 
 .2016األول  كانون  31دينار أردني خالل الفترة من تاري  االستحواذ وحتى  631.102

 

تم تحديد توزيع سعر الشراء على عملية اإلستحواذ بش ل مبدئي وسيتم اإلنتهاء من هذه الدراسة خالل سنة من تاري  اإلستحواذ 
 فيما يلي القيمة العادلة لموجودات ولمطلوبات شركة البينار في تاري  االستحواذ:وفقًا للمعايير. 

 

  دينار أردني  

  الموجودات بالقيمة العادلة
القيمة العادلة 
  بتاري  االستحواذ

  946.458  عقارات وآالت ومعدات 
  219.661  مخزون 

  178.627  ذمم مدينة 
  573.151  النقد والنقد المعادل

  1.917.897  
    المطلوبات بالقيمة العادلة

  847.981  ذمم دائنة
  17.002  مخصص ضريبة الدخل

  22.168  أرصدة دائنة أخرى 
  245.642  مخصص تعويض نهاية الخدمة 

  1.132.793  
  785.104  القيمة العادلة لصافي الموجودات 

  (3.542.000)  كلفة شراء شركة البينار 
  (2.756.896)  الشهرة الناتجة عن شراء شركة البينار
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 حصص مؤثرة في شركات تابعة: .5
 :وغير مملوكة بالكامل لديها حصص جوهرية لجهات غير مسيطرة ات تابعةشرك عن ماليةفيما يلي معلومات 

 نسبة الملكية للجهات غير المسيطرة: 
 2015  2016  بلد المنشأ  اسم الشركة

    % 
 23.39  23.41  فلسطين  شركة دواجن فلسطين )الدواجن(

 28.93  28.93  فلسطين  شركة فلسطين لصناعات اللدائن )اللدائن(
 56.95  56.95  فلسطين  الوطنية لصناعة الكرتون )الكرتون(الشركة 

       

أرصدة حصص الجهات غير المسيطرة في الشركات 
    التابعة:

2016 
  دينار أردني

2015 
 دينار أردني

 5.369.619  5.720.749    الدواجن
 166.772  103.943    اللدائن

 2.410.363  2.378.647    الكرتون 
    8.203.339  7.946.754 

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

 

 

 

   
 723.600  756.246    الدواجن
 (168.393)  (62.829)    اللدائن

 194.913  122.527    الكرتون 
    815.944  750.120 

بنود الدخل الشامل العائدة لجهات غير مسيطرة في 
 الشركات التابعة:

 
 

 
   

 5.174  56.468    الدواجن
 4.441  7.266    الكرتون 

    63.734  9.615 
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 .ملخص لمعلومات مالية عن هذه الشركات التابعة قبل استبعاد األرصدة والمعامالت مع الشركةفيما يلي 
 

 :2016كانون أول  31 ملخص بيانات قائمة الدخل كما في
 الكرتون   اللدائن  الدواجن 
 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 

 4.567.133  38.518  34.306.915 مبيعات 
 (3.716.247)  (30.684)  (28.076.096) كلفة المبيعات

 (472.271)  (85.493)  (2.342.622) مصاريف إدارية وعامة وتسويقية
 -  (20.917)  (128.167) مصاريف تمويل

 (105.891)  (118.601)  (187.955) أخرى مصاريف 
 272.724  (217.177)  3.572.075 ربح )خسارة( السنة قبل ضريبة الدخل

 (57.576)  -  (341.677) ضريبة الدخل 
 215.148  (217.177)  3.230.398 ربح )خسارة( السنة 

 12.759  -  241.209 بنود الدخل الشامل األخرى 
 227.907  (217.177)  3.471.607  سنةلل صافي الدخل الشامل

 122.527  (62.829)  756.246 العائد لجهات غير مسيطرة من ربح )خسارة( السنة
 7.266  -  56.468 العائد لجهات غير مسيطرة من بنود الدخل الشامل األخرى 

 
 :2015كانون أول  31ملخص بيانات قائمة الدخل كما في 

 الكرتون   اللدائن  الدواجن 
 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 

 4.873.212  418.045  30.444.532 مبيعات 
 (3.884.374)  (548.461)  (24.384.316) كلفة المبيعات

 (495.588)  (341.380)  (2.180.318) مصاريف إدارية وعامة وتسويقية
 -  (33.775)  (173.168) مصاريف تمويل
 (82.909)  (451.339)  (179.811) مصاريف أخرى 

 410.341  (956.910)  3.526.919 )خسارة( السنة قبل ضريبة الدخل ربح
 (68.092)  -  (433.286) ضريبة الدخل 

 342.249  (956.910)  3.093.633 ربح )خسارة( السنة 
 8.295  -  22.122 بنود الدخل الشامل األخرى 

 350.544  (956.910)  3.115.755 لسنةل صافي الدخل الشامل
 194.913  (168.393)  723.600 العائد لجهات غير مسيطرة
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 :2016كانون أول  31ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في 
 الكرتون   اللدائن  الدواجن 
 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 

 2.690.427  325.096  12.835.832 موجودات متداولة
 2.302.593  889.372  20.126.533 موجودات غير متداولة

 (680.851)  (399.499)  (6.330.519) مطلوبات متداولة
 (135.114)  (240.782)  (1.274.137) مطلوبات غير متداولة
 4.177.055  574.187  25.357.709 مجموع حقوق الملكية

 
 العائد إلى:

 19.636.960 مساهمي المجموعة

 

470.244 

 

1.798.408 
 2.378.647  103.943  5.720.749 جهات غير مسيطرة

 
 :2015 في كانون أول 31 كماالمالي ملخص بيانات قائمة المركز 

 الكرتون   اللدائن  الدواجن 
 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 

 3.005.323  603.451  11.349.265 موجودات متداولة
 2.026.028  935.176  20.552.232 متداولةموجودات غير 

 (680.228)  (668.790)  (7.022.141) مطلوبات متداولة
 (116.842)  (78.473)  (977.254) مطلوبات غير متداولة
 4.234.281  791.364  23.902.102 مجموع حقوق الملكية

 
 العائد إلى:

 18.532.483 مساهمي المجموعة

 

624.592 

 

1.823.918 
 2.410.363  166.772  5.369.619 جهات غير مسيطرة

 

 :2016كانون أول  31ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية كما في 
 الكرتون   اللدائن  الدواجن 
 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 

 461.287  44.644  2.473.300 أنشطة التشغيل 
 (179.309)  48.393  (553.577) أنشطة االستثمار

 (259.666)  (118.047)  (2.047.110) أنشطة التمويل
 22.312  (25.010)  (127.387) في النقد والنقد المعادل الزيادة  (النقص)
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 :2015كانون أول  31ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية كما في 
 الكرتون   اللدائن  الدواجن 
 أردنيدينار   دينار أردني  دينار أردني 

 439.685  60.507  5.233.303 أنشطة التشغيل 
 12.417  31.794  (973.177) أنشطة االستثمار

 (251.347)  (83.152)  (3.239.264) أنشطة التمويل
 200.755  9.149  1.020.862 الزيادة في النقد والنقد المعادل 
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6.
 

عقارات و 
آالت
 

ومعدات 
 

 
ضي

أرا
 

 
مباني وإنشاءات

 
 

معدات وآالت
 

 
أثاث وأجهزة 

م تبية
 

 
سيارات

 
 

أجهزة وبرامج 
الحاست اآللي

 
 

المجموع
 

 
دينار أردني

 
 

دينار أردني
 

 
دينار أردني

 
 

دينار أردني
 

 
دينار أردني

 
 

دينار أردني
 

 
دينار أردني

 
الكلفة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في أول كانون الثاني 
2016

 
4.283.035

  
16.993.581

 
 

11.649.225
  

530.210
 

 
1.209.929

  
229.661

 
 

34.895.641
 

ضافات
اإل

 
50.536

 
 

41.508
 

 
518.275

 
 

30.070
 

 
135.881

 
 

17.376
 

 
793.646

 
استبعادات

 
- 

 
(

3.055
) 

 (
8.849

) 
 (

10.913
) 

 
(

57.219
) 

 
- 

 (
80.036

) 
استحواذ شركات 

ضاح 
تابعة )اي

4)
 

- 
 

45.604
 

 
726.055

 
 

34.120
 

 
135.011

 
 

5.668
 

 
946.458

 
فروقات عملة

 
39.667

 
 

158.060
 

 
133.663

 
 

5.954
 

 
14.750

 
 

3.821
 

 
355.915

 
كما في 

31
 

كانون األول 
2016

 
4.373.238

  
17.235.698

 
 

13.018.369
  

589.441
 

 
1.438.352

  
256.526

 
 

36.911.624
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

اإلستهالك والتدني المتراكم
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في أول كانون الثاني 

2016
 

- 
 

5.806.555
 

 
5.060.037

 
 

389.667
 

 
747.214

 
 

104.931
 

 
12.108.404

 
االستهالك للسنة

 
- 

 
586.428

 
 

741.301
 

 
45.701

 
 

178.310
 

 
16.405

 
 

1.568.145
 

استبعادات
 

- 
 

- 
 (

7.950
) 

 (
11.043

) 
 

(
40.507

) 
 

- 
 

(
59.500

) 
فروقات عملة

 
- 

 
54.732

 
 

62.424
 

 
4.561

 
 

8.429
 

 
1.967

 
 

132.113
 

كما في 
31
 

كانون األول 
2016

 
- 

 
6.447.715

 
 

5.855.812
 

 
428.886

 
 

893.446
 

 
123.303

 
 

13.749.162
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صافي القيمة الدفترية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

31
 

كانون األول 
2016

 
4.373.238

  
10.787.983

 
 

7.162.557
 

 
160.555

 
 

544.906
 

 
133.223

 
 

23.162.462
 

 
بلغ  العقارات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل
 

كما في 
31
 

كانون األول 
2016
 

والتي ما زال  ت ستخدم في عمليات ال
مجموعة
 

مبلغ
 

3.604.477
 

دينار أردني
. 

 

تم 
خالل عام 

2016
 

تحميل مبلغ 
1.359.430
 

دينار أردني 
ومبلغ 

93.245
 

صروف ا
دينار أردني من م

إلستهالك على حساب كلفة المبيعات
 

صاريف تسويق وبيع وتوزيع
وم

 ،
على التوال

 .ي
ض طويلة األجل، قام  شركة دواجن فلسطين )شركة تابعة( 

ض القرو
وفقًا التفاقيات بع

برهن 
خمسة

 
مزارع لتربية الدواجن تعود 

لها
 

في منطقة جنين 
ض المس

وطولكرم ورهن أر
ل  وما عليها 

من إنشاءات 
ضي وما عليها من إنشاءات وممتلكات كما في 

صالح بنوك محلية. بلغ  القيمة الدفترية لهذه األرا
وممتلكات ل

31
 

كانون األول 
2016
 

مبلغ 
8.128.557

 
ضاح 

دينار أردني )إي
19

.) 
صناعات اللدائن )شركة تابعة( 

كما قام  شركة فلسطين ل
صنع 

ض الم
برهن أر

صالح بنك 
وما عليها من عقارات ل

اقليمي
ضي وما عليها من إنش

. بلغ  القيمة الدفترية لهذه األرا
اءات 

وممتلكات كما في 
31
 

كانون األول 
2016
 

مبلغ 
889.372

 
دينار أردني
 

ضاح 
)إي

20
.) 
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عقارات وآالت ومعدات )تابع( 
 

 
ضي

أرا
 

 
مباني وإنشاءات

 
 

معدات وآالت
 

 
أثاث 

م تبيةوأجهزة 
 

 
سيارات

 
 

أجهزة وبرامج 
الحاست اآللي

 
 

المجموع
 

 
دينار أردني

 
 

دينار أردني
 

 
دينار أردني

 
 

دينار أردني
 

 
دينار أردني

 
 

دينار أردني
 

 
دينار أردني

 
الكلفة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

كما في أول كانون الثاني 
2015

 
3.804.513

  
16.917.420

 
 

15.376.908
  

470.523
 

 
1.253.393

  
213.647

 
 

38.036.404
 

ضافات
اإل

 
479.176

 
 

75.471
 

 
333.215

 
 

59.715
 

 
95.806

 
 

15.805
 

 
1.059.188

 
استبعادات

 
- 

 
- 

 (
1.821.484

) 
 

- 
 

(
139.581

) 
 (

211
) 

 (
1.961.276

) 
محول الى موجودات
 

ض البيع
محتفظ بها لغر

 
ضاح رقم 

)إي
15
) 

- 
 

- 
 (

2.240.553
) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(

2.240.553
) 

فروقات عملة
 

(
654

) 
 

690
 

 
1.139

 
 (

28
) 

 
311

 
 

420
 

 
1.878

 
كما في 

31
 

كانون األول 
2015

 
4.283.035

  
16.993.581

 
 

11.649.225
  

530.210
 

 
1.209.929

  
229.661

 
 

34.895.641
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

اإلستهالك والتدني المتراكم
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في أول كانون الثاني 

2015
 

- 
 

5.245.163
 

 
8.227.517

 
 

340.212
 

 
732.982

 
 

81.305
 

 
14.627.179

 
االستهالك للسنة

 
- 

 
562.711

 
 

628.064
 

 
49.437

 
 

132.831
 

 
23.285

 
 

1.396.328
 

استبعادات
 

- 
 

- 
 (

1.742.947
) 

 
- 

 
(

118.611
) 

 
(

10
) 

 
(

1.861.568
) 

ض البيع 
محول الى موجودات محتفظ بها لغر

 
ضاح رقم 

)إي
15
) 

- 
 

- 
 (

2.052.051
) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(

2.052.051
) 

فروقات عملة
 

- 
 (

1.319
) 

 (
546

) 
 

18
 

 
12

 
 

351
 

 (
1.484

) 
كما في 

31
 

كانون األول 
2015

 
- 

 
5.806.555

 
 

5.060.037
 

 
389.667

 
 

747.214
 

 
104.931

 
 

12.108.404
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

صافي القيمة الدفترية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
كما في 

31
 

كانون األول 
2015

 
4.283.035

  
11.187.026

 
 

6.589.188
 

 
140.543

 
 

462.715
 

 
124.730

 
 

22.787.237
 

 
بلغ  الع

قارات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل كما في 
31
 

كانون األول 
2015
 

والتي ما زال  ت ستخدم في عمليات المجموعة مبلغ 
2.379.165
 

دينار أردني.
 

 

تم خالل عام 
2015

 
تحميل مبلغ 

1.229.625
 

دينار أردني ومبلغ 
58.612

 
صاريف تسويق وبيع وتوزيع، 

صروف اإلستهالك على حساب كلفة المبيعات وم
دينار أردني من م

على التوال
 .ي

ض طويلة األجل، قام  شركة دواجن فلسطين )شركة تابعة( برهن 
ض القرو

وفقًا التفاقيات بع
سبعة مزارع لتربية 

ض المسل  وما ع
الدواجن تعود لها في منطقة جنين وطولكرم ورهن أر

ليها من 
إنشاءات 

ضي وما عليها من إنشاءات وممتلكات كما في 
صالح بنوك محلية. بلغ  القيمة الدفترية لهذه األرا

وممتلكات ل
31

 
كانون األول 

2015
 

مبلغ 
10.226.338

 
ضاح 

دينار أردني )إي
19

(. كما قام  شركة فلسطين ل
ضي وما عليها

صالح بنوك محلية. بلغ  القيمة الدفترية لهذه األرا
صنع وما عليها من عقارات ل

ض الم
صناعات اللدائن )شركة تابعة( برهن أر

م 
ن إنشاءات 

وممتلكات كما في 
31
 

كانون األول 
2015
 

مبلغ 
935.176

 
ضاح 

دينار أردني )إي
20

.) 
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 شهرة ناتجة عن شراء شركة تابعة .7
(. لغرض دراسة تدني قيمة الشهرة، تم تحميل قيمة الشهرة 4يمثل هذا البند الشهرة الناتجة عن شراء شركة البينار )إيضاح رقم 

 الحليت واأللبان( والتي تمثل أيضًا جزءًا من قطاعات أعمال الشركة. منتجاتعلى الوحدة المنتجة للنقد )

رة تتم تحديد القيمة المتوقع استردادها لوحدة إنتاج الحليت واأللبان بناًء على "القيمة المستخدمة" وفقًا للتدفقات النقدية المتوقعة لف
. تم استخدام معدل خصم قبل الضريبة بمقدار شركةسنوات من خالل موازنات مالية مستقبلية تم اعتمادها من قبل إدارة ال خمس
للتدفقات النقدية خالل الخمس سنوات القادمة. تم استخدام معدل لنمو التدفقات النقدية المتوقعة لفترة ما بعد الخمس  17.19%

 .%2.7سنوات بمقدار 

 المستخدمةرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة الفرضيات ال
لجميع قطاعات األعمال يخضع لحساسية معدل الخصم المستخدم ومعدل نمو التدفقات النقدية  المستخدمةإن احتساب القيمة 

 للفترات ما بعد فترة الموازنات:

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

عدل المرجح لكلفة رأس المال. يعتمد احتساب المعدل المرجح لكلفة رأس المال عالقة بالشركة وقطاع األعمال وهو مشتق من الم
على تكلفة اإلقراض وتكلفة رأس المال. يتم احتساب تكلفة رأس المال بناًء على العائد المتوقع على االستثمار ويعتمد احتساب 

طاع من بتسديدها. يتم ادراج المخاطر الخاصة بالقتكلفة اإلقراض على اقتراضات الشركة الخاضعة للفائدة والتي تلتزم الشركة 
 خالل استخدام معامالت بيتا بش ل منفرد. يتم تقييم معامالت بيتا بش ل سنوي باستخدام معلومات سوقية متوفرة.

المناسبة،  ويعتمد معدل النمو على قيمة نتائج قطاع األعمال بعد فترة الموازنة المعلنة. لتحديد معدالت النم تقدير معدل النمو:
 تم األخذ باالعتبار القوى التنافسية المتوقع أن تسود بعد فترة الموازنة المعلنة.

ي فإن إدارة الشركة تعتقد بأنه ال يوجد تغير مم ن ومعقول ف منتجات الحليت واأللبانبالنسبة لتقدير "القيمة في االستخدام" ل
 ة الدفترية لقطاع األعمال عن القيمة القابلة لالسترداد.الفرضيات الرئيسية السابقة قد يؤدي إلى زيادة القيم

 
 ع قيد اإلنشاءير امش .8

ات التابعة إلقامة عدد من المشاريع. عند االنتهاء شركالالتكاليف التي تكبدتها  2016كانون األول  31هذا البند كما في يمثل 
  واآلالت والمعدات.من إنشاء هذه المشاريع سيتم تحويل كافة التكاليف إلى حساب العقارات 
 يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية المتعلقة بهذه المشاريع:

 
 
 
 

الكلفة اإلجمالية 
المتوقعة إلنهاء 
  المشاريع

التكاليف حتى 
كانون األول       31

2016 

 
 

 
 
 

  
 
 

 الشركة التابعة  المشروع قيد النشاء  دينار أردني  دينار أردني
 شركة دواجن فلسطين   مشروع مزارع االبقار  465.721  4.000.000
 الشركة الوطنية لصناعة الكرتون   مشروع توسعة الهنجر الصناعي   174.408  308.346

 العامةشركة البينار للتجارة   إنشاء مصنع ومقر جديد للشركة  8.631  4.000.000
8.308.346  648.760     
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 قيد اإلنشاء خالل السنة كما يلي:لقد كان  الحركة على المشروع 
 2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني 

 431.901  460.034 رصيد بداية السنة
 28.224  247.157 اإلضافات

 -  (63.056) المحول الى عقارات وآالت ومعدات
 (91)  4.625 فروقات عملة

 460.034  648.760 رصيد نهاية السنة
 

 شركات حليفةاستثمارات في أسهم  .9
  كية ٪لنسبة الم   

   2016  2015  2016  2015 
 دينـار أردني  دينـار أردني  %  %  بلد التأسيس 

 8.821.396  9.825.064  32.67  32.67  فلسطين شركة مصانع الزيوت النباتية )الزيوت(
 2.178.006  2.173.854  18.35  18.35  فلسطين شركة مطاحن القمح الذهبي )المطاحن(

       11.998.918  10.999.402 

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

 في شركة حليفة.
 

دينار أردني، على التوالي  14.287.374و 14.582.485بلغ  القيمة السوقية الستثمارات المجموعة في الشركات الحليفة مبلغ 
 . 2015و 2016كانون األول  31كما في 
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ص 
يوضح الجدول التالي ملخ

المعلومات المالية المتعلقة باستثمار المجموعة في شركاتها الحليفة
: 

 
الزيوت

 
 

المطاحن 
 

 
المجموع

 
 

2016
 

 
2015

 
 

2016
 

 
2015

 
 

2016
 

 
2015

 
 

دينار أردني
 

 
دينار أردني

 
 

دينار أردني
 

 
دينار أردني

 
 

دينار أردني
 

 
دينار أردني

 
موجودات غير متداولة 

 
22.085.813

  
19.481.331

  
9.736.722

 
 

9.967.739
 

 
31.822.535

 
 

29.449.070
 

موجودات متداولة
 

5.888.428
 

 
5.432.613

 
 

10.770.706
 

 
10.073.275

 
 

16.659.134
 

 
15.505.888

 
مطلوبات غير متداولة 

 
(

416.948
) 

 
(

464.632
) 

 
(

360.133
) 

 (
285.294

) 
 (

777.081
) 

 (
749.926

) 
مطلوبات متداولة 

 
(

1.207.605
) 

 
(

1.171.479
) 

 
(

5.553.250
) 

 (
5.139.050

) 
 (

6.760.855
) 

 (
6.310.529

) 
حقوق الملكية

 
26.349.688

  
23.277.833

  
14.594.045

 
 

14.616.670
 

 
40.943.733

 
 

37.894.503
 

صة المجموعة
ح

 
32.673

% 
 

32.673
% 

 
18.35

% 
 

18.35
% 

 
 

 
 

القيمة ال
دفترية قبل التعديل

 
8.609.234

 
 

7.605.566
 

 
2.678.007

 
 

2.682.159
 

 
11.287.241

 
 

10.287.725
 

تعديالت 
 

1.215.830
 

 
1.215.830

 
 

(
504.153

) 
 (

504.153
) 

 
711.677

 
 

711.677
 

القيمة الدفترية بعد التعديل
 

9.825.064
 

 
8.821.396

 
 

2.173.854
 

 
2.178.006

 
 

11.998.918
 

 
10.999.402

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

اإليرادات
  

11.148.224
  

10.681.476
 

 
11.419.210

 
 

6.362.448
 

 
22.567.434

 
 

17.043.924
 

كلفة المبيعات
 

(
4.190.873

) 
 

(
4.186.885

) 
 (

10.263.719
) 

 (
6.199.771

) 
 (

14.454.592
) 

 (
10.386.656

) 
صاريف إدارية

م
 

(
857.101

) 
 

(
956.141

) 
 (

845.342
) 

 (
1.152.425

) 
 (

1.702.443
) 

 (
2.108.566

) 
صاريف تمويل

م
 

- 
 

- 
 (

255.569
) 

 
(

140.071
) 

 (
255.569

) 
 (

140.071
) 

الربح قبل الضريبة
 

6.100.250
 

 
5.538.450

 
 

54.580
 

 (
1.129.819

) 
 

6.154.830
 

 
4.408.631

 
ضريبة

صروف ال
م

 
(

491.000
) 

 
(

174.017
) 

 (
26.726

) 
 

- 
 (

517.726
) 

 
(

174.017
) 

صافي الربح 
للسنة

 
5.609.250

 
 

5.364.433
 

 
27.854

 
 (

1.129.819
) 

 
5.637.104

 
 

4.234.614
 

صافي الربح
صة المجموعة في 

ح
 

1.832.710
 

 
1.752.560

 
 

5.111
 

 (
207.322

) 
 

1.837.821
 

 
1.545.238

 
صة المجموعة في بنود الدخل الشامل

ح
 

(
44.899

) 
 

21.992
 

 (
9.263

) 
 

(
2.438

) 
 (

54.162
) 

 
19.554
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 موجودات مالية متوفرة للبيع .10
 2016  2015 

 دينار أردني  دينار أردني 
 532.312  664.553 أسهم مدرجة في األسواق المالية المحلية 
 7.778  7.436 أسهم مدرجة في األسواق المالية الخارجية

 116.396  116.461 أسهم غير مدرجة في األسواق المالية*
 788.450  656.486 
 

لة بش ل بالكلفة لعدم القدرة على تحديد قيمتها العاد* يمثل هذا البند استثمارات في أسهم غير متداولة في األسواق المالية تظهر 
موثوق نظرًا لطبيعة التدفقات النقدية المستقبلية غير المم ن التنبؤ بها. تعتقد إدارة المجموعة بأن كلفة هذه الموجودات المالية 

 ال تختلف بش ل جوهري عن قيمتها العادلة.
 ة متوفرة للبيع:فيما يلي الحركة على حساب احتياطي موجودات مالي

 2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني 

 (21.806)  33 رصيد بداية السنة
 21.839  (68.628) صافي أرباح )خسائر( الموجودات المالية المتوفرة للبيع 

 33  (68.595) رصيد نهاية السنة

 الموجودات الحية .11
 

 رصيد
  بداية السنة

 المشتريات/
تحويل من 

  التربيةمزارع 

تحويل إلى مزارع 
اطفاء اإلنتاج/ 

  خالل السنة
 رصيد 

 نهاية السنة
 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 

 616.631  (2.871.564)  2.115.715  1.372.480 غير ناضجة –موجودات حية 
 772.855  (2.745.831)  2.871.564  647.122 ناضجة ومنتجة –موجودات حية 
 2.019.602      1.389.486 

 مخزون  .12
 2016  2015 

 دينار أردني  دينار أردني 
 916.583  762.004 أعالف –مواد خام 

 255.488  400.079 مخزون بيض 
 351.105  320.134 أعالف جاهزة للبيع 

 285.546  339.436 مخزون دجاج
 -  242.790 حليت وألبان –مواد خام 

 153.533  175.630 وصفائح كرتون جاهزة للبيععلت 
 97.506  79.621 بالستيك –مواد خام 

 79.912  70.867 ألواح كرتون 
 -  67.864 منتجات حليت وألبان جاهزة للبيع

 172.219  132.780 أخرى 
 2.591.205  2.311.892 
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 ذمم مدينة  .13
 2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني 
 5.342.366  6.183.936 ذمم العمالء

 4.232.864  5.310.146 شي ات برسم التحصيل
 (2.044.507)  (2.191.714) مخصص تدني ذمم مدينة

 9.302.368  7.530.723 
 51.074  56.034 مستحق من جهات ذات عالقة

 9.358.402  7.581.797 
 

 
والمخصص لها  2015و 2016كانون األول  31كما في  تدني ذمم مدينة مخصص فيما يلي ملخص الحركة على حساب

 :بالكامل
 2016  2015 

 دينار أردني  دينار أردني 
 1.811.152  2.044.507 رصيد بداية السنة

 232.805  277.380 إضافات خالل السنة
 -  (148.976) ديون معدومة
 550  18.803 فروقات عملة

 2.044.507  2.191.714 رصيد نهاية السنة
 

 : 2015و 2016 كانون األول 31فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة التجارية غير متدنية القيمة كما في 
 

 
ذمم غير مستحقة 
 وغير متدنية القيمة

 الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة           

 1 -90 
 180من  أكثر  يوم 180 – 91  يوم

 المجموع  يوم 
 أردنيدينار   أردنيدينار   أردنيدينار   أردنيدينار   دنير دينار أ 

          
2016 5.374.689  2.859.954  594.825  472.900  9.302.368 
2015 5.118.489  1.589.017  468.996  354.221  7.530.723 

 جموعةمتقوم إدارة ال .المدينة غير متدنية القيمةعلى خبراتها السابقة بأن يتم تحصيل جميع الذمم  بناءً  مجموعةتتوقع إدارة ال
 .لذمم المدينةابعض مقابل بالحصول على ضمانات 

 موجودات متداولة أخرى  .14
 2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني 

 124.514  452.407 دفعات مقدمة لموردين ومقاولين
 81.888  93.399 تأمينات مستردة

 96.919  81.582 ذمم موظفين
 160.052  81.398 مستحق من ضريبة القيمة المضافة

 47.220  52.266 تأمينات نقدية
 40.983  47.569 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 24.492  49.255 أخرى 
 857.876  576.068 
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 النقد والنقد المعادل .15
2015  2016  
  دينار أردني  دينار أردني
 وحسابات جارية لدى البنوكنقد في الصندوق  3.464.515  1.484.267
 ودائع قصيرة األجل* -  1.000.000
2.484.267  3.464.515  

 .4.8بالشيقل االسرائيلي نسبة % 2015خالل عام  *    بلغ معدل الفائدة على الودائع قصيرة األجل

 موجودات محتفظ بها لغرض البيع .16
وقف أعمال الشركة وانشطتها التشغيلية  2015في نهاية عام  شركة فلسطين لصناعات اللدائن )شركة تابعة(قرر مجلس إدارة 

 .في صناعة وتسويق العبوات واألنابيت البالستي ية، ورافق ذلك قرارًا ببيع جميع آالت ومعدات الشركة التي تخص هذا النشاط
 .أردنيدينار  115.466مبلغ  2016كانون األول  31كما في بلغ  القيمة العادلة لهذه اآلالت والمعدات 

 المدفوعرأس المال  .17
 2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني 

 18.750.000  18.750.000 رأس المال المدفوع 
 18.750.000  18.750.000 رأس المال المصرح والم تتت به

 احتياطي اجباري  .18
وفقًا لقانون  الصافية من األرباح السنوية %10تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله خالل السنوات السابقة بنسبة 

 .وهو غير قابل للتوزيع على المساهمينالشركات الفلسطيني 

  موزعة أرباح .19
بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ  2017سيتقدم مجلس إدارة الشركة بالتوصية إلى الهيئة العامة خالل اجتماعها الذي سيعقد خالل عام 

 .2016دينار أردني عن نتائج عام  1.125.000 دينار أردني للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 0.06

دينار أردني للسهم الواحد  0.06توزيع أرباح نقدية بمبلغ  2016أيار  4قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها الذي عقد في 
 .2015دينار أردني عن نتائج أعمال عام  1.125.000بإجمالي مبلغ 

 

دينار أردني للسهم  0.10توزيع أرباح نقدية بمبلغ  2015نيسان  20قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها الذي عقد في 
 .2014دينار أردني عن نتائج أعمال عام  1.875.000الواحد بإجمالي مبلغ 

 

 أرباح نقدية موزعة من شركات تابعة
 2015نيسان  20و 2016أيار  4قررت الهيئة العامة لشركة دواجن فلسطين )شركة تابعة( في اجتماعيها المنعقدين بتاري  

 1.612.800و 2.016.000مبلغ دينار أردني للسهم الواحد بإجمالي  0.10و 0.15توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 
بلغ  حصة الجهات غير المسيطرة من األرباح الموزعة  ، على التوالي.2014و 2015عن نتائج أعمالها عن عامي دينار أردني 
 ، على التوالي.2015كانون األول  31و 2016كانون األول  31كما في دينار أردني  377.234و 471.427ما مجموعه 

  2016نيسان  27قدين بتاري  كما قررت الهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعة الكرتون )شركة تابعة( في اجتماعيها المنع
دينار أردني عن نتائج أعمالها  283.600دوالر أمري ي للسهم الواحد بإجمالي  0.08توزيع أرباح نقدية بمبلغ  2015آذار  7و

دينار  161.509بلغ  حصة الجهات غير المسيطرة من االرباح الموزعة ما مجموعه  ، على التوالي.2014و 2015عن عامي 
 ، على التوالي.2015كانون األول  31و 2016كانون األول  31أردني كما 
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 األجلوقصيرة ض طويلة و قر  .20
2015  2016  
  دينار أردني  دينار أردني
 قروض طويلة األجل * 3.477.503  1.139.889

 أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل عام  (452.075)  (789.571)
350.318  3.025.428  

 

 استحقاق رصيد القروض:فيما يلي جدول 
 2017       ما يستحق خالل عام       452.075
190.461  2018 
654.875  2019 
654.875  2020 

 2021       ما بعد                     1.525.217
3.477.503   

 

جزء من دينار أردني لتمويل  2.659.000وقع  الشركة خالل العام على اتفاقية قرض طويل األجل مع بنك اقليمي بمبلغ * 
، ويسدد القرض بموجت أقساط ربع سنوية %5شراء شركة البينار. يستحق على القرض فائدة سنوية متناقصة بمقدار صفقة 
سهم من أسهم شركة  1.500.000. تم منح هذا القرض مقابل رهن شهرا من تاري  سحت كامل قيمة القرض 18تبدأ بعد 

دينار أردني باإلضافة إلى رهن كامل  4.230.000مبلغ  2016كانون األول  31الدواجن بلغ  قيمتها السوقية كما في 
 .أسهم شركة البينار

 

ة اتفاقيات لقروض طويلة األجل مع بنوك محليوقع  شركة دواجن فلسطين )شركة تابعة( خالل العام واألعوام السابقة عدة    
إلنشاء مزارع تربية الدجاج الالحم وإنشاء وتجهيز المسل . تم منح لتمويل شراء محطة توليد الطاقة البديلة و ذلك اقليمية و و 

 8.128.557شركة والبعض اآلخر تم منحه من خالل رهن عقارات وآالت ومعدات بقيمة دفترية البعض هذه القروض ب فالة 
، على التوالي. يستحق على هذه القروض فوائد 2015و 2016كانون األول  31أردني كما في  دينار 10.226.338و

 .%5.5إلى  % 3.75تتراوح بين 
 361.000على اتفاقية قرض طويل األجل مع بنك إقليمي بمبلغ  2016 عامكما وقع  شركة اللدائن )شركة تابعة( خالل 

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

ة باإلضافة إلى رهن أرض المصنع وما . تم منح القرض طويل األجل ب فالة الشرك2021تموز  16شهرية تنتهي في 
على  2015و 2016كانون األول  31دينار أردني كما في  935.176و 889.372عليها من عقارات بقيمة دفترية 

 .التوالي

 مطلوبات غير متداولة أخرى  .21
رو )ما يعادل يو  499.850حصل  شركة دواجن فلسطين )شركة تابعة( خالل العام على منحة من القنصلية الفرنسية بقيمة 

يتم سدينار( لتمويل شراء محطة توليد الطاقة الشمسية في مزارع الشركة في اريحا. عند االنتهاء من تنفيذ المحطة  372.189
والمعدات. سيتم االعتراف بقيمة المنحة كإيرادات في قائمة الدخل بش ل منتظم وفقًا للعمر اإلنتاجي واآلالت تحويلها الى العقارات 

 للمحطة.المتوقع 
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 مخصص تعويض نهاية الخدمة .22
 فيما يلي ملخص الحركة على حساب مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنة:

 2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني 

 721.554  877.402 رصيد بداية السنة
 226.142  247.248 إضافات خالل السنة
 (69.969)  (254.477) دفعات خالل السنة

 -  245.642 (4شركة تابعة )إيضاح رقم  استحواذ
 (325)  9.542 فروقات عملة

 877.402  1.125.357 رصيد نهاية السنة

 ذمم دائنة .23
 2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني 
 3.298.944  3.237.230 ذمم الموردين 

 1.639.295  1.927.215 شي ات صادرة آجلة
 49.374  80.375 مستحق لجهات ذات عالقة

 5.244.820  4.987.613 

 ئتمانيةاتسهيالت  .24
من  ابعة(شركة دواجن فلسطين )شركة تيمثل هذا البند حسابات جاري مدين بالدوالر األمري ي والشيقل اإلسرائيلي حصل  عليها 

كانون األول  31دينار أردني. بلغ الرصيد المستحق من هذه التسهيالت كما في  2.299.955أحد البنوك المحلية بسقف إجمالي 
دينار أردني. يخضع حساب الجاري مدين بالدوالر األمري ي لفائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في  1.721.821مبلغ  2016

تم منح هذه  .%5.5. يخضع حساب الجاري مدين بالشيقل اإلسرائيلي لفائدة سنوية بمعدل %2أسواق لندن )ليبور( مضافًا إليه 
 التسهيالت ب فالة الشركة.

 ضريبة الدخلمخصص  .25
، %15لضريبة دخل بمعدل  2015تابعة( من بداية عام  ةوفقًا لقانون ضريبة الدخل، يخضع الربح الضريبي للشركة )شرك

ضريبة دخل )شركات تابعة( ل وشركة البينار ويخضع الربح الضريبي لشركة دواجن فلسطين وشركة فلسطين لصناعة اللدائن
 من نسبة الضريبة القانونية.  %50بمعدل 

نتج عنها قيد  2015خل عن نتائج أعمالها لعام إلى مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الد 2016توصل  الدواجن خالل عام 
توصل  الكرتون خالل العام الى مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن دينار أردني، كما  8.938مخصص اضافي بمبلغ 

لم ن . في حيالموحدة دينار أردني تم قيدها في قائمة الدخل 7.931نتج عنها مخصص اضافي بمبلغ  2014نتائج أعمالها لعام 
. كما لم تتوصل شركة 2015وحتى عام  2004عام أعمالها للفترة منذ  تحصل الشركة على مخالصات ضريبية نهائية عن نتائج

 .2015إلى مخالصة نهائية عن نتائج أعمالها لعام  وشركة الكرتون  البينار

تأسيس عن نتائج األعمال للفترة منذ اللم تحصل شركة فلسطين لصناعات اللدائن على مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل 
 . 2015وحتى عام 
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 فيما يلي ملخص الحركة التي تم  على حساب مخصص ضريبة الدخل خالل السنة:
 

 2016  2015 
 دينـار أردني  دينـار أردني 

 545.189  313.409 رصيد بداية السنة
 501.378  430.371 مخصص ضريبة الدخل للسنة

 -  16.869 سنوات سابقة ضريبة دخل
 -  17.002 (4)إيضاح رقم استحواذ شركة تابعة 
 (733.651)  (537.101) دفعات خالل السنة

 493  (7.557) فروقات عملة
 313.409  232.993 رصيد نهاية السنة

 
 مطلوبات متداولة أخرى  .26

 2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني 

 1.217.981  1.611.151 مستحقةتوزيعات أرباح نقدية 
 195.911  221.335 م افآت مستحقة
 118.502  160.067 مصاريف مستحقة

 546.942  971.471 أخرى 
 2.964.024  2.079.336 

 المبيعات .27
 2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني 

 15.168.800  19.718.619 أعالف ومواد خام
 8.045.427  7.181.738 دجاج

 7.550.917  8.967.872 مبيعات المسل 
 -  6.391.179 منتجات الحليت واأللبان
 4.825.298  4.425.120 علت وصفائح كرتون 

 1.871.056  1.541.660 بيض
 473.865  51.797 أنابيت وعبوات بالستي ية

 231.662  181.272 مبيعات أخرى 
 48.459.257  38.167.025 

 (2.589.505)  (3.539.489) مرتجعات وخصم على المبيعات 
 44.919.768  35.577.520 
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 كلفة المبيعات .28
 :فيما يلي ملخص حساب كلفة المبيعات للسنة

 2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني 
 22.988.520  29.827.399 مواد خام

 1.229.625  1.359.430 إستهالك عقارات وآالت ومعدات
 1.493.664  1.891.501 مصاريف كهرباء وماء ومحروقات

 1.159.991  1.622.048 أجور ورواتت
 369.118  446.635 مصاريف أدوية وعالجات ولقاحات

 375.556  412.003 وتنظيف صيانة  مصاريف
 71.684  242.748 مصاريف نقل وشحن

 168.624  139.692 مصاريف تأمين
 127.272  171.183 تغليف وكرتون مصروف مواد 

 630.847  514.013 مصاريف تشغيلية غير مباشرة
 36.626.652  28.614.901 

 803.041  927.459 بضاعة جاهزة في بداية السنة
 (704.477)  (1.052.327) بضاعة جاهزة في نهاية السنة

 28.713.465  36.501.784 كلفة المبيعات

 وعامةصاريف إدارية م .29
 2016  2015 

 دينار أردني  دينار أردني 
 1.081.525  1.299.999 الرواتت واألجور ومنافع الموظفين

 163.046  189.357 مصاريف تنقل وسفريات
 129.562  137.497 أتعاب مهنية

 108.091  115.470 استهالك عقارات وآالت ومعدات 
 64.375  65.568 م افآت أعضاء مجالس اإلدارة 

 53.077  63.615 ضيافة
 50.592  58.241 رسوم ورخص واشتراكات

 50.037  30.221 صيانة
 44.317  38.217 مصاريف تأمين

 39.039  45.677 بريد وهاتف وفاكس
 27.684  37.747 قرطاسيه ومطبوعات

 27.668  55.998 مياه وكهرباء وايجارات
 17.822  31.866 تبرعات
 110.697  72.075 أخرى 

 2.241.548  1.967.532 
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 مصاريف تسويق وبيع وتوزيع .30
2015  2016  

  دينار أردني  دينار أردني
 الرواتت واألجور ومنافع الموظفين 496.000  301.711
 مصاريف سيارات وتنقل وسفريات 967.069  713.022
 استهالك عقارات وآالت ومعدات 93.245  58.612
 بيع وتوزيععموالت  91.132  40.748
 دعاية وإعالن 77.012  15.115
 إيجارات 39.874  49.577
 أتعاب مهنية 16.710  17.283
 بريد وهاتف وفاكس 7.685  6.735

 أخرى  13.160  18.762
1.221.565  1.801.887  

 أخرى  مصاريف .31
2015  2016  

  دينار أردني  دينار أردني
 مدينةمخصص تدني ذمم  (277.380)  (232.805)
 خسائر تقييم فروقات عملة (37.717)  (72.799)

 خسائر تقييم موجودات محتفظ بها لغرض البيع (30.000)  -
 إيرادات فوائد 26.107  -
 مخصص تدني مخزون  (34.589)  (53.947)
 أرباح )خسائر( استبعاد آالت ومعدات 10.896  (22.624)

 لغرض البيعأرباح بيع موجودات محتفظ بها  1.885  -
 أخرى  (383.386)  (67.277)
(449.452)  (724.184)  

 

 السنة ربحالحصة األساسية والمخفضة للسهم من  .32
2015  2016  
 دينار أردني() األم ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة 4.010.957  3.356.518

 المعدل المرجح لعدد األسهم الم تتت بها 18.750.000  18.750.000

0.18  0.21 
مســـاهمي الشـــركة  الحصـــة األســـاســـية والمخفضـــة للســـهم من ربح الســـنة العائد إلى

 )دينار أردني(
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 معامالت مع جهات ذات عالقة .33
سيين المساهمين الرئيو التي تم  مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة  األرصدة والمعامالتيمثل هذا البند 

ألسعار يتم إعتماد سياسات ا .واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بهاأعضاء مجلس اإلدارة و 
 .مجموعةالإدارة  مجلس والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل

 

 :الموحدة أرصدة مع جهات ذات عالقة كما يلي قائمة المركز الماليتشمل 
 2016  2015 

 دينار أردني  دينار أردني 
 51.074  56.034 ذمم مدينة مستحقة من مساهمين رئيسيين وشركات شقيقة
 49.374  80.375 ذمم دائنة مستحقة لمساهمين رئيسيين وشركات شقيقة

 

 تشمل قائمة الدخل الموحدة المعامالت التالية مع جهات ذات عالقة:
 2016  2015 
 دينار أردني  دينار أردني 

    تعويضات اإلدارة العليا:
 210.704  351.361 رواتت ومصاريف متعلقة بها 
 7.424  46.437 مصروف تعويض نهاية الخدمة
 64.375  65.568 م افآت أعضاء مجالس اإلدارة

 مجموعةقطاعات أعمال ال .34
العائد يتأثران جوهريًا بإختالف المنتجات ، حيث أن المخاطر ونسبة النشاطوفقًا لطبيعة  مجموعةيتم عرض قطاعات أعمال ال

 .المباعة

 .ي اإلستثمار قطاع الو  وصناعة الكرتون  القطاع الزراعي وقطاع صناعة اللدائنمن  مجموعةتتألف قطاعات أعمال ال

نواع األعالف أبتربية وإنتاج الدجاج الالحم والبيض باإلضافة إلى إنتاج وبيع معظم وانتاج األلبان  ة والدواجنالزراعيقوم قطاع 
 ، كذلك انتاج الحليت واأللبان.والحبوب

 .بإنتاج وبيع أنابيت وعبوات البالستيك قطاع صناعة اللدائنيقوم 

 صناعة الكرتون بإنتاج وبيع علت الكرتون الجاهزة لالستعمال.يقوم قطاع 

 .مجموعةاإلستثمار جميع النشاطات اإلستثمارية للأنشطة يمثل قطاع 
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 للسنتين المنتهيتين في مجموعةالتالي إيرادات ونتائج أعمال وبعض موجودات ومطلوبات قطاعات أعمال اليمثل الجدول 

 :2015و 2016كانون األول  31
 

 2016كانون األول  31

 قطاع
 ة والدواجنزراعال

  وانتاج األلبان
 قطاع

  صناعة اللدائن
 قطاع

  الكرتون صناعة 
 قطاع

  اإلستثمار
 

  إستبعادات
 

 المجموع
 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 

 44.919.768  (238.540)  -  4.516.206  38.518  40.603.584 اإليرادات
            

            نتائج األعمال
ربح )خسارة( القطاع قبل 

 (217.177)  4.251.164 الضريبة
 

272.725  967.429 
 

-  5.274.141 
            

 57.132.436  (20.271.274)  35.898.706  4.840.205  1.214.468  35.450.331 موجودات القطاع
 15.138.707  (260.676)  5.271.464  815.965  640.281  8.671.673 مطلوبات القطاع

استثمارات في أسهم 
 -  - شركات حليفة

 
-  11.998.918 

 
-  11.998.918 

            
 

    معلومات أخرى 
  

 
  

   
استهالك عقارات وآالت 

 45.804  1.405.399 ومعدات 
 

112.969 
 

3.973 
 

-  1.568.145 
 977.747  -  329  208.384  -  769.034 مصاريف رأسمالية

حصة الشركة من نتائج 
أعمال الشركات 

 -  - الحليفة

 

- 

 

1.837.821 

 

-  1.837.821 
 

 2015كانون األول  31
 قطاع

 الزراعة والدواجن
 قطاع 

 صناعة اللدائن
 قطاع 

 الكرتون صناعة 
 قطاع  

 اإلستثمار
  

 إستبعادات
  

 المجموع
 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 

 35.577.520  (103.686)  -  4.818.629  418.045  30.444.532 اإليرادات
            

            نتائج األعمال
ربح )خسارة( القطاع قبل 

 (956.910)  3.526.919 الضريبة
 

410.341  1.627.666 
 

-  4.608.016 
            

 50.065.287  (18.088.897)  29.858.327  4.855.733  1.538.627  31.901.497 موجودات القطاع
 11.354.915  (246.266)  2.057.452  797.071  747.263  7.999.395 مطلوبات القطاع

استثمارات في أسهم 
 -  - شركات حليفة

 
-  10.999.402 

 
-  10.999.402 

            
 

    معلومات أخرى 
  

 
  

   
استهالك عقارات وآالت 

 78.941  1.198.225 ومعدات 
 

114.969 
 

4.193 
 

-  1.396.328 
 1.087.412  -  -  86.359  9.517  991.536 مصاريف رأسمالية

الشركة من نتائج حصة 
أعمال الشركات 

 -  - الحليفة

 

- 

 

1.545.238 

 

-  1.545.238 
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 قياس القيمة العادلة .35
دينار أردني. تم قياس  671.989، بلغ  القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة مبلغ (10كما هو مشار إليه في إبضاح رقم )

 .2016األول  كانون  31القيمة العادلة لهذه الموجودات باستخدام أسعار التداول في أسواق مالية نشطة كما في 

 التسلسل الهرمي للقيم العادلة:
 تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية: 

 دام أسعار التداول )غير المعدلة( ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة لألدوات المالية.المستوى األول: بإستخ 
 .المستوى الثاني: بإستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يم ن مالحظتها بش ل مباشر أو غير مباشر 
 المستوى الثالث: بإستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يم ن مالحظتها. 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .36
 :2015و 2016كانون األول  31يمثل الجدول التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حست صنفها كما في 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 2016      2015  2016   2015 
 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 

        موجودات مالية
 656.486  788.450  656.486  788.450 موجودات مالية متوفرة للبيع

 7.581.797  9.358.402  7.581.797  9.358.402 ذمم مدينة
 2.484.267  3.464.515  2.484.267  3.464.515 نقد ونقد معادل

 410.571  357.900  410.571  357.900 موجودات مالية أخرى 
 13.969.267  11.133.121  13.969.267  11.133.121 

        مطلوبات مالية
 3.097.155  5.199.324  3.097.155  5.199.324 قروض وتسهيالت ائتمانية 

 4.987.613  5.244.820  4.987.613  5.244.820 ذمم دائنة
 1.532.394  1.992.553  1.532.394  1.992.553 مطلوبات مالية أخرى 

 12.436.697  9.617.162  12.436.697  9.617.162 

تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقًا للقيم التي يم ن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك، 
 .باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية

  هي  خرى األ الماليةاألخرى والنقد والنقد المعادل والذمم الدائنة والمطلوبات  الماليةإن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات
 .مقاربة بش ل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل

 احة االئتمانية من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية بإستخدام أسعار فائدة مت تم تحديد القيمة العادلة للقروض والتسهيالت
 .لقروض أخرى ذات شروط مشابهة

 المدرجة في األسواق المالية وفقًا لسعر االغالق في تاري  القوائم المالية الموحدة.  تم إظهار الموجودات المالية المتوفرة للبيع
 .والتي ال تختلف جوهريا عن قيمتها العادلةبالكلفة  مدرجةالغير المتوفرة للبيع  وتم إظهار الموجودات المالية
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر .37
هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة  مجموعةإن المخاطر األساسية الناجمة عن األدوات المالية لل

بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر  مجموعةيقوم مجلس إدارة ال .ومخاطر التغير في أسعار العمالت األجنبية
 والتي تتلخص بما يلي:

 أسعار الفائدة مخاطر –
 .اإلئتمانية تتمثل في القروض والتسهيالت والتي التغير في أسعار الفائدة مطلوبات مالية معرضة لمخاطر مجموعةمطلوبات التشمل 

 مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه: فائدةإن أثر النقص المتوقع في أسعار ال
 

 
 الزيادة 

  في سعر الفائدة
األثر على قائمة 

 الموحدة الدخل
 دينار أردني  (مئوية)نقطة  

2016    
 (10.399)  20+  دوالر أمري ي

2015    
 (6.194)  20+  دوالر أمري ي

 مخاطر اإلئتمان –
لمدينة اإن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة لمخاطر اإلئتمان هو مبلغ الذمم  .من العمالء ببيع منتجاتها لعدد مجموعةتقوم ال

 .(13المبينة في إيضاح رقم )
 

لمخاطر اإلئتمان قد ينجم عن عجز الطرف  مجموعةبالنسبة لمخاطر اإلئتمان الناجمة عن موجودات مالية أخرى، فإن تعرض ال
 .اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية

 مخاطر السيولة –
 .األم وام انية التمويل من الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية مجموعةتعمل ال
حست فترة  2015و 2016كانون األول  31كما في  غير المخصومة مجموعةالجدول التالي أرصدة المطلوبات المالية لليبين 

 االستحقاق:

  تح  الطلت 2016
 3أقل من 
 المجموع  سنوات 5-1  شهر 12-3  شهور

 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 
          

 5.459.833  3.202.552  998.190  1.069.011  190.080 وتسهيالت إئتمانيةقروض 
 5.244.820  -  33.112  2.806.673  2.405.035 ذمم دائنة 

 1.992.553  -  100.000  1.328.743  563.810 مطلوبات أخرى 
 3.158.925  5.204.427  1.131.302  3.202.552  12.697.206 

 
  تح  الطلت 2015

 3أقل من 
 المجموع  سنوات 5-1  شهر 12-3  شهور

 دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني  دينار أردني 
          

 3.986.589  863.496  1.446.380  1.593.134  83.579 قروض وتسهيالت إئتمانية
 4.987.613  -  153.801  1.964.501  2.869.311 ذمم دائنة 

 1.532.394  -  -  -  1.532.394 مطلوبات أخرى 
 10.506.596  863.496  1.600.181  3.557.635  4.485.284 المجموع
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 مخاطر التغير في أسعار العمالت األجنبية –
 فيما يلي جدول يوضــــح أثر التغير المم ن المعقول في ســــعر صــــرف الدينار األردني مقابل العمالت األجنبية على قائمة الدخل

إن أثر النقص المتوقع في أســــــــــعار صــــــــــرف العمالت األجنبية مســــــــــاٍو  .، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتةالموحدة
د بسـعر ثاب  مقابل الدوالر األمري ي، وبالتالي ال يوج طمربو  ينداألر  الدينارإن سـعر صـرف  .ومعاكس ألثر الزيادة المبين أدناه

 أثر على القوائم المالية الموحدة نتيجة التغيرات في سعر صرف الدوالر األمري ي:
 

  

 في سعر صرف  الزيادة
الشيقل اإلسرائيلي مقابل 

  الدينار األردني
 األثر على
 الموحدة قائمة الدخل

 دينار أردني  %  
2016   +10    (11.765) 

     

2015   +10    (411.590) 

 إدارة رأس المال –
ق ويعظم حقو  مجموعةإدارة رأس المال في الحفاظ على نست رأسمال مالئمة بش ل يدعم نشاط ال من يتمثل الهدف الرئيسي

 .الملكية
 مجموعةال ملم تق .بإدارة هي لة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة في ضوء التغيرات في األوضاع االقتصادية مجموعةتقوم ال

كانون  31ي فنتهيتين مالسنتين البإجراء أية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهي لة رأس المال خالل 
 .2015و 2016األول 
 بمجموع وحقوق جهات غير مسيطرةواألرباح المدورة واالحتياطات األخرى المال المدفوع  رأسمن  مجموعةمال ال رأسيتألف 

كانون األول  31 دينار أردني كما في 38.710.372ل مقاب 2016كانون األول  31أردني كما في  دينار 41.993.729
2015. 

 التزامات محتملة .38
 3.652.296عدة قضايا مقامة ضدها بمجموع مبالغ في تظهر شركة فلسطين لصناعات اللدائن )شركة تابعة( كمدعى عليها 

دينار أردني، وفي رأي المستشار القانوني للشركة التابعة أن هذه القضايا تتضمن مبالغات كبيرة كما ان جزءًا من هذه القضايا ال 
تستند إلى أي أساس قانوني أو تعاقدي سليم، باإلضافة إلى ذلك تعتقد إدارة المجموعة بأن نجاح هذه الدعاوي غير محتمل 

 .الموحدة مخصص مقابل هذه القضايا في القوائم الماليةوبالتالي لم يتم إثبات أي 
 للطعن في القرار الصادر عن مأمورمن قبل نفس الشركة التابعة باإلضافة إلى ذلك، هناك قضية منظورة أمام مح مة النقض 
دينار أردني  280.340شيقل اسرائيلي )ما يعادل  1.514.531التقدير في دائرة ضريبة الدخل والقاضي بفرض ضريبة مقدارها 
كما يوجد تقدير إداري للسنوات من . 2004وحتى عام  1999كما في تاري  القوائم المالية( عن السنوات الضريبية من عام 

حيث  دينار أردني كما في تاري  القوائم المالية( 52.319)ما يعادل  شيقل اسرائيلي 282.652بلغ  قيمته  2010وحتى  2005
  لوق  القانوني. تم االعتراض عليه في ا

بمبلغ  امدهمقامة ض اياكمدعى عليها في قض تابعة( ات)شركوشركة دواجن فلسطين  كما تظهر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون 
باإلضافة  ،غير محتمل ي و ابأن نجاح هذه الدع وايعتقد التابعة اتللشرك ينالقانوني ينإال أن المستشار  ،دينار أردني 240.491

بالتالي لم يتم إثبات و إلى إن إدارة تلك الشركات تعتقد بأنه لن يترتت على الشركات التابعة التزامات قانونية نتيجة هذه القضايا، 
 أي التزام في القوائم المالية.

 تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية .39
الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة تمارس المجموعة كافة أنشطتها في فلسطين. إن عدم استقرار 

 المجموعة ألنشطتها وقد يؤثر سلبًا على األداء.
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