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أعضاء مجلــس اإلدارة
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 -2السيد /أمجد يوسف محمود حسون
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عضو مجلس إدارة
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 -5د.أحمد عبد الحفيظ داود رمحي
عضو مجلس إدارة
ممث ً
ال عن شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار
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السيد /شادي عدنان احمد الخطيب
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السيد /غسان أسامة أبو زهرة

أعضاء لجنة التدقيق

المستشار القانوني
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مكتب المحامي هيثم الزعبي
شارع غرناطة  ،عمارة الدبس  ،الطابق األول
ص.ب  79نابلس
هاتف092388388 :
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السيد /شادي عدنان أحمد الخطيب

الرئيس التنفيذي
السيد /عبد الحكيم حسن الفقهاء
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شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي

األخوة المساهمين ...األخوات المساهمات في شركة
فلسطين لالستثمار الصناعي م.ع.م

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس
اإلدارة أرحب بكم في إجتماع الهيئة العامة العادية الحادية
والعشرين لشركة فلسطين لإلستثمار الصناعي م.ع.م وأقدم
لكم حصيلة نشاطات الشركة وإنجازاتها خالل العام المالي
 2015وتوجهاتها لألعوام القادمة.
األخوات  ...واألخوة

مع تواصل حالة عدم اإلستقرار السياسي في المنطقة
والتراجع الحاد والمتواصل في سعر النفط وما ألقاه من
ظالل قاتمة على معظم إقتصاديات المنطقة فإن الدعم
المالي واإلقتصادي لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ما
زال في حدوده ال ُدنيا ،وحيث ان هذا الدعم يمثل مكوناً رئيسياً
لسد العجز في هذه الموازنة فقد إنعكس ذلك سلباً على قدرة
السلطة الوطنية على الوفاء بإلتزاماتها تجاه موردي السلع
والخدمات لها من القطاع الخاص ،وعليه فلم نشهد خالل
السنوات القليلة الماضية تحسناً الفتاً في مؤشرات اإلقتصاد
الكلي بل إن بعضها وخاصة معدالت البطالة والقدرة على خلق
وظائف جديدة شهدت تراجعاً واضحاً.

األخوة األفاضل  ....األخوات الفاضالت

تنفيذاً إلستراتيجية النمو في الشركة وخاصة في قطاع
الصناعات الغذائية فقد قامت في بداية شهر شباط من
العام  2016باإلستحواذ على كامل حصص المساهمين في
شركة البينار للتجارة العامة م.خ.م «شركة لصناعة األلبان
ومنتجات الحليب» وذلك بعد دراسة مستفيضة لبيانات
الشركة وأنشطتها وموجوداتها ،وسوف تمثل هذه الصفقة
نقطة مفصلية جديدة في إستثمارات الشركة للسنوات القليلة
القادمة وسوف تنعكس إيجاباً على بياناتها وأنشطتها وحجم
موجوداتها وكذلك على تنويع مصادر إيراداتها وعلى التنوع في
السلة الغذائية التي تقدمها للمواطن الفلسطيني.
السيدات والسادة مساهمي الشركة

بدعمكم لنا وثقتكم بنا وبجهود اإلدارات التنفيذية لشركتنا
وشركاتها التابعة والحليفة ...وبالعطاء المتواصل لجميع
العاملين في المجموعة بمختلف تخصصاتهم ومواقعهم..
فإننا سنواصل وإياكم مسيرة النجاح والتطور والتقدم لما
فيه مصلحتنا ومصلحة المواطن الفلسطيني في كل أماكن
تواجده ....

األخوة المساهمين  ...األخوات المساهمات

كما يظهر تفصي ً
ال في الصفحات الالحقة من هذا التقرير
فقد حققت الشركة نتائج مالية وتشغيلية جيدة حيث حققت
نمواً في إيراداتها التشغيلية خالل العام  2015بنسبة %13
مقارنة بالعام  2014كما حققت صافي ربح تشغيلي للعام
 2014بقيمة  5.15مليون دينار أردني بزيادة نسبتها  %11عن
العام  ،2014أما صافي الربح العائد لمساهمي الشركة فقد
إرتفع بنسبة  %20تقريباً ليصبح  3.37مليون دينار أردني
مقابل  2.82مليون دينار أردني للعام  2014ولتصبح حصة
السهم الواحد من األرباح  180فلساً أردنياً ،والقيمة الدفترية
لسهم الشركة  1.64ديناراً أردنياً.

شاكر ًا لكم حضوركم...
وثقتكم...
ودعمكم...

نضال سختيان
رئيس مجلس اإلدارة
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شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي

لمحة تاريخية:
تأسست شركة فلسطين لالستثمار الصناعي عام 1995
كشركة مساهمة عامة برأسمال وقدره  15,000,000دينار
أردني ،ومنذ تاريخ تأسيسها سعت لتحقيق رؤيتها ورسالتها
بشكل يتناغم مع القيم والمبادىء التي تؤمن بها من خالل
عملها في مجال اإلستثمار في مشاريع الصناعات الخفيفة
والمتوسطة والثقيلة وتنمية وتشجيع وتطوير الصناعات
المحلية فنياً وإدارياً ،ومع مرور الوقت تطورت أعمال الشركة
وقامت برفع رأسمالها الى  18,750,000دينار اردني.
لم تكن بدايات أعمال الشركة سهلة ،فقد عملت منذ
تأسيسها على تذليل كافة العقبات ،واالستفادة من الموارد
المتاحة التي كانت بحدها األدنى ،لتقود عجلة تطوير قطاع
الصناعة في فلسطين.
وتعتبر شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي الذراع االستثماري
لشركة فلسطين للتنمية واالستثمار (باديكو القابضة) في قطاع
الصناعة في فلسطين ،حيث تبلغ القيمة الدفترية الستثمارات
الشركة  32مليون دينار أردني في مختلف قطاعات الصناعة.
تمثلت بدايات الشركة بتأسيس شركتين عموميتن هما شركة
فلسطين لصناعات اللدائن وشركة دواجن فلسطين (عزيزا)،
حيث تعتبر األخيرة من اإلستثمارات األكبر واألضخم في
القطاع الصناعي الزراعي ،واستمراراً في تنفيذ خارطة
طريقها كشركة فلسطينية استثمارية قابضة استطاعات ان
تتملك حصصاً في مجموعة من الشركات الصناعية والتي
ينسجم اإلستثمار فيها وسياسة الشركة اإلستثمارية.

استحوذت الشركة خالل السنوات الماضية على حصص مؤثرة
في كل من شركة مصانع الزيوت النباتية وشركة مطاحن القمح
الذهبي ،كما رفعت حجم إستثمارها في الشركة الوطنية لصناعة
الكرتون لتقوم بتصنيفها كشركة تابعة.
واستمراراً في سياستها اإلستثمارية التوسعية ،استحوذت الشركة
في بداية عام  2016على شركة البينار للتجارة العامة والتي شكلت
خطوة مهمة في تحقيق اهداف واستراتيجيات الشركة والمتمثلة
في تعزيز استثماراتها في القطاع الصناعي الزراعي في فلسطين.
إن متابعة الشركة ألداء الشركات التابعة والحليفة من خالل
المشاركة الفاعلة في مجالس ادارتها ،والتعاون مع اإلدارات
التنفيذية فيها ،عمل على خلق إضافة نوعية في رسم الخطط
واإلستراتيجيات لهذه الشركات ،هذا باإلضافة الى قيام الشركة
بإستقطاب الكفاءات من ذوي الخبرة المتميزة والعمل على
توظيفهم لتقديم الدعم والمساندة لهذه الشركات من ناحية،
وتسريع خطوات الوصول الى أهداف الشركة اإلستراتيجية من
ناحية أخرى.
وكنتيجة للعمل الدؤوب ارتفعت استثمارات الشركة المباشرة في
القطاعات المستهدفة خالل العام  2015بنسبة  %6بحيث قاربت
قيمتها  32.0مليون دينار أردني مقارنة مع  30.2مليون دينار
أردني في نهاية العام  2014وبأرباح بلغت  4.61مليون دينار اردني
قبل الضريبة.
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الرؤية

الوضع التنافسي:

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

تمارس شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي أعمالها في قطاعات
صناعية متنوعة من خالل مجموعة إستثماراتها في الشركات
التابعة والحليفة ،وتقوم سياسة هذه الشركات على دعم توفير
بيئة تنافسية عادلة بعيداً عن اإلحتكار في أي من السلع التي
تنتجها بحيث تَحدد األسعار من خالل عوامل السوق.

الرسالة
تعزيز وتنويع استثماراتنا في القطاع الصناعي والزراعي ،وتعزيز
تنافسية الصناعة والزراعة الفلسطينية ،وتبني المبادرات الخالقة
والعمل على تطبيقها ،وخدمة مجتمعنا ومساهمينا ومعتمدينا.

القيم:
• •المصداقية :الوفاء بما نلتزم به ركن أساسي يميز
تعامالتنا مع الغير.

• •الجودة :رضى المتعاملين معنا ركيزة أساسية لعطائنا
المتميز من خالل التحسين المستمر لجودة منتجاتنا.

• •الشفافية :الوضوح في كل قراراتنا وتعامالتنا وتقاريرنا
قاعدة مهمة ألداء عملنا.
• •اإلستمرارية والنمو :المحافظة على أصولنا وتنميتها
أداة أساسية لتعزيز إمكانياتنا.

• •اإلستقامة :األمانة إلتزام أساسي في تأدية كافة أعمالنا
بمهنية عالية.

• •االهتمام بالعنصر البشري :العاملون لدينا أهم مواردنا
ونسعى لنوفر لهم بيئة عمل داعمة ومحفزة ومعززة للتعلّم
واإلبداع والنمو الوظيفي والشخصي المستمر.

• •المسؤولية االجتماعية :التواصل والتفاعل المستمر مع
مجتمعنا عنصر أساسي في سعينا لتحقيق أهدافنا.

التوجهات اإلستراتيجية
انطالقا من رؤية ورسالة الشركة والتي تتمحور حول االستثمار
في فلسطين ،فإنها تسعى لتحقيق مجموعة من األهداف من
خالل استثماراتها:
• •االستثمار في تطوير المشاريع الصناعية والزراعية القائمة
في فلسطين.

• •تعزيز القاعدة الصناعية من خالل االستثمار في مشاريع
جديدة لم يتم االستثمار بها سابقاً في فلسطين.

• •تعظيم حقوق مساهمي الشركة والشركات التابعة والحليفة.

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

• •استفادة أكبر شريحة من المجتمع الفلسطيني من
استثمارات الشركة من خالل خلق فرص عمل للكفاءات
الفلسطينية وذلك كنوع من المسؤولية االجتماعية التي
تضعها الشركة نصب أعينها وتسعى لتحقيقها.

 10شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي

وتحرص شركات المجموعة على تعزيز نقاط قوتها في األسواق
التي تعمل بها لكسب ثقة ووالء المستهلك من خالل اإلرتقاء
بجودة منتجاتها ،وتنظر المجموعة الى البضائع اإلسرائيلية
كمنافس غير شرعي في السوق الفلسطيني وخاصة في ظل
سياسات اغراق السوق الفلسطيني ببعض المنتجات من فائض
العرض في السوق اإلسرائيلي مما يسبب خلل في منظومة السوق
ينتج عنه ضرر لجميع الشركات المحلية.
وفيما يلي عرض ألهم القطاعات التي تعمل فيها الشركة:

قطاع الدواجن:
تعمل شركة دواجن فلسطين كمكمل وداعم للمزارع الفلسطيني
من جهة ،كما تعمل على النهوض في مستوى السلعة النهائية
المقدمة للمستهلك من جهة أخرى ،وقد عملت الشركة خالل
السنوات الماضية على تعزيز حصتها في السوق الفلسطيني على
حساب حصة المنتج اإلسرائيلي في غالبية القطاعات بإستثناء
قطاع األعالف الذي ما زالت تسيطر المنتجات اإلسرائيلية على
الحصة األكبر فيه نتيجة ظروف المنافسة غير العادلة والتي
فرضتها السيطرة اإلسرائيلية على المعابر وإستيراد الحبوب.
وخالل األعوام القليلة الماضية تنامت حصة الشركة من سوق
الدجاج المبرد نتيجة تنامي الثقافة الصحية لدى المستهلك
وإدراكه لتفوق جودة منتجات «عزيزا» على نظيراتها في السوق.
وتحافظ شركة دواجن فلسطين «عزيزا» على عالقة إستراتيجية
مع كبار زبائنها في مختلف القطاعات كما أنها تعتبر المورد
الرئيسي لسلسلة مطاعم الدجاج األمريكي .KFC

قطاع التغليف والكرتون:
تعتبر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المورد األهم في هذا
القطاع في فلسطين نتيجة لما شهدته أعمالها من تطور خالل
األعوام الماضية حيث حرصت الشركة على توفير تنوع كبير
في منتجاتها بما يلبي حاجات العاملين في قطاعي الصناعة
والزراعة من حيث النوع والجودة.
وتتركز المنافسة في هذا القطاع مع الشركات اإلسرائيلية
والتي تمتلك مزايا تفضيلية تجعلها تحصل على المواد الخام
بتكاليف أقل.

قطاع البالستيك:
يشتمل سوق األنابيب والعبوات البالستيكية الفلسطيني
على تعقيدات كبيرة ناتجة عن ارتفاع تكاليف اإلنتاج المحلي
والمرتبطة بإرتفاع تكلفة الطاقة والعمالة والنقل ،وهو ما يجعل
منافسة المنتجات المستوردة أمراً غاية في التعقيد.

قطاعي الزيوت والحبوب:
إن سوق الزيوت وكذلك األمر سوق الطحين كالهما من األسواق
التي تحظى بتسهيالت كبيرة على اإلستيراد دون وجود أدنى
ضوابط لحماية المنتج المحلي وكون تكاليف اإلنتاج وإستيراد
الحبوب مرتفعة محلياً فإن ذلك يجعل المنتج المستورد يتفوق
في السعر على المنتج المحلي وهو ما يخلق عقبات في المنافسة
لشركتي مصانع الزيوت النباتية ومطاحن القمح الذهبي.

قطاع األلبان:
دخلت المجموعة قطاع األلبان من خالل شركة البينار للتجارة
العامة والتي إستحوذت عليها في بداية عام .2016
ويمتاز هذا القطاع بقوة المنافسة سوا ًء من المنتجات المحلية
أو تلك اإلسرائيلية التي إنفردت بالسوق الفلسطيني لسنوات
طويلة قبل أن تعزز الشركات الفلسطينية مكانتها من خالل
اإلرتقاء بمستوى منتجاتها وبما يحقق مستوى تطلعات
المستهلك الفلسطيني.

تطوير األعمال
تسعى الشركة من خالل تطوير األعمال الى استغالل وتطبيق فرص
النمو سوا ًء في أعمال الشركة الواحدة من شركاتها التابعة أو التكامل
الموجود ما بين أعمال هذه الشركات وبما يعظم قيمة الشركة على
المدى الطويل.
وتتبنى الشركة األفكار وتعمل على تنميتها وتطويرها بما يخدم تحقيق
المنفعة اإلقتصادية والمجتمعية على حد سواء وبما يعزز مكانتها
كشركة رائدة في قطاعات الصناعات المختلفة في فلسطين.
وتسترشد الشركة في خططها التطويرية بسياسة اإلستثمار التي
تتبناها ،حيث ترى في ضوابطها ومحدداتها ما يرسم معالم الطريق
نحو أي مشروع أو عملية تطوير جديدة.
وتنفذ الشركة كل الدراسات الالزمة قبل الدخول في أي إستثمار
جديد بما يضمن اإللمام بجميع حيثيات هذا المشروع ويحد من
المخاطر غير المنظورة التي قد تعيق نجاح هذا المشروع.
وخالل العام  2015نفذت الشركة مجموعة من عمليات التطوير في
الشركات التابعة ،إشتملت على توسعة خطوط اإلنتاج وتطويرها ،كما
تمتلك الشركة مجموعة من الدراسات والخطط التي يُنتطر نضوجها
وخروجها إلى حيز التنفيذ في القريب العاجل.
وال تغفل الشركة أهمية تطوير بيئة العمل الداخلية من خالل المراجعة
المستمرة لسياسات وإجراءات العمل والبنية التحتية المساندة والتي
توفر كافة سبل التفكير واإلبداع لدى طواقم الشركة وبما يتناسب مع
المواصفات والمعايير العالمية.

وتنظر المجموعة الى سوق قطاع األلبان الى أنه سوق واعد
يمتلك أفاق تستحق أن توجه الشركة جزء من إستثماراتها إليه
من خالل تطوير أعمال شركة البينار للتجارة العامة.

التقرير السـنوي 2015
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األداء التشغيلي
والمالي للشركة
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إستثماراتنا:
تستمد شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي مكانتها كشركة قابضة رائدة في قطاع الصناعة في فلسطين من خالل إمتالكها لحصص
مسيطرة في شركات تابعة وحصص مؤثرة في أخرى حليفة ،حيث دأبت الشركة خالل السنوات الماضية على بناء محفظتها اإلستثمارية
وسقلها بمجموعة من اإلستثمارات المتنوعة في قطاعات صناعية مختلفة إنتقتها بعناية ،واضعة صوب أعينها تحقيق التنوع والتميز
في السلع المقدمة للمستهلك الفلسطيني من جهة ،وتحقيق العائد المرجو للمساهم وتجنيبه المخاطر غير المدروسة من جهة أخرى.

شركة دواجن فلسطين

الشركات التابعة

%76.62

شركة فلسطين
لصناعات اللدائن

%71.07

قطاع الدواجن واألعالف

قطاع األنابيب
والعبوات البالستكية

الشركة الوطنية
لصناعة الكرتون

%43.04
قطاع صناعات الكرتون المختلفة

الشركات الحليفة
مصانع الزيوت
النباتية

%32.67
صناعات الزيوت
والسمن البلدي

شركة مطاحن
القمح الذهبي

%18.35
منتجات طحين
القمح المتنوعة

وفي بداية عام  2016أتمت شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي صفقة اإلستحواذ على كامل أسهم شركة البينار للتجارة العامة ،وهي
شركة رائدة في تصنيع منتجات األلبان المختلفة ،فقد شكلت هذه الصفقة اضافة نوعية لشركات المجموعة كونها تمثل إنطالقة الشركة
في استراتيجيتها الرامية الى دخول سوق تصنيع األلبان وإحتالل مركز متقدم في السوق الفلسطيني.
التقرير السـنوي 2015
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الشركات التابعة:
شركة دواجن فلسطين

مصنع
األعالف

شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة تأسست في
عام 1997م كشركة متخصصة في قطاع الدواجن واألعالف،
برأس مال بلغ  10،000،000دينار اردني وتم رفعه بعد ذلك الى
 13،440،000دينار اردني.

نقاط بيع
عزيزا

رؤية الشركة:

مزارع
األمهات

مسلخ الدواجن

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

الفقاسة
مزارع الدجاج
الالحم

أعمال الشركة:

تمتلك الشركة سلسلة متكاملة من المشاريع االنتاجية في قطاع
الدواجن واالعالف والتي تغطي الدورة الكاملة منذ بداية مراحل
اإلنتاج وحتى التسويق والبيع المباشر.

وفيما يلي عرض مختصر لمراكز االنتاج الرئيسية في الشركة:

مصنع األعالف

مزارع أمهات الدجاج

تمتلك الشركة أحد أكبر وأحدث مصانع
األعالف في فلسطين بطاقة إنتاجية تم
رفعها مؤخراً لتصل الى  150الف طن سنوياً.

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

طاقة إنتاجية سنوية تصل الى  150الف طن
مزيج من مختلف أنواع أعالف الدواجن والمواشي
 20مليون دينار أردني ايرادات سنوية

إنتاجية سنوية تزيد عن  30مليون بيضة تفريخ
حصة سوقية تزيد عن %60
 8مليون دينار أردني إيرادات سنوية

يعمل مصنع األعالف وفق أحدث أنظمة
الرقابة والجودة العالمية إلنتاج األعالف
بأنواعها المختلفة (الدواجن والمواشي).

 14شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي

فقاسة عزيزا

مزارع الدجاج الالحم

مسلخ دواجن عزيزا

تقوم الشركة بتشغيل فقاسة تستوعب
 22مليون بيضة سنوياً وذلك بأحدث
تقنيات التفريخ العالمية والتي تراعي
أعلى معايير األمن الحيوي.

لتحقيق التكامل المطلوب بين مراكز
اإلنتاج في الشركة ،فقد تم إنشاء خمسة
مزارع إلنتاج الدجاج الالحم وفق أحد
أنظمة التربية «النظام المغلق» وبطاقة
إنتاج تتراوح بين  1,200الى  1,400طن
من اللحوم للمزرعة الواحدة سنويا.

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

 22مليون بيضة طاقة استيعابية سنوية
حصة سوقية تصل الى %25
 6مليون دينار أردني إيرادات سنوية

 7,000طن من لحوم الدجاج سنوي ًا
أعالف عزيزا النباتية والطبيعية
7مليون دينار أردني إيرادات سنوية

ومن خالل اقترانه بوحدة لمعالجة المخلفات فقد
حرصت الشركة على أن يكون مسلخها صديقاً
للبيئة ويلبي جميع متطلبات حماية البيئة.

 3,000طير طاقة إنتاجية في الساعة
مزيج يجمع أكثر من  32صنف ًا من منتجات
لحوم الدجاج
 8مليون دينار أردني إيرادات سنوية
التقرير السـنوي 2015
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حجم االستثمار في شركة دواجن فلسطين
والرسم التالي يبين تطور القيمة الدفترية إلستثمار الشركة في
شركة دواجن فلسطين:
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ملخص األداء المالي والتشغيلي للشركة
المركز المالي للشركة
ارتفعت قيمة مجموع موجودات شركة دواجن فلسطين لتصل
الى  31.90مليون دينار أردني مقابل  31.71مليون دينار أردني
في نهاية عام  ،2014حيث حافظت الشركة على مستوى مقارب
لقيمة موجوداتها الثابتة كما كانت عليه في نهاية العام الماضي
كون الشركة قد انفقت مبلغ  0.99مليون دينار أردني خالل عام
 2015مقابل تطوير مرافق اإلنتاج المختلفة في الشركة.
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40

حقوق المساهمين

20
12

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

31.8

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

مجموع الموجودات

األداء التشغيلي للشركة
بلغت إيرادات شركة دواجن فلسطين خالل عام  2015ما مجموعه  30.44مليون دينار اردني محققة نمواً بنسبة  %3عن عام 2014
بعملة الدينار االردني ،أما إذا قورنت االيرادات بعملة الشيقل (وهي عملة التشغيل في الشركة) فإن اإلرتفاع في االيرادات كانت
نسبته  %13عن عام  ،2014حيث كان الرتفاع سعر صرف الدينار االردني مقابل الشيقل أثر في تخفيض قيمة إيرادات الشركة خالل
عام  2015عند عرضها بعملة الدينار أردني.
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كما حققت الشركة أرباحاً تشغيلية بمبلغ  3.74مليون دينار أردني ،مرتفعة عن عام  2014بنسبة  %8.5حيث بلغت في حينه 3.45
مليون دينار أردني ،وقد نتج هذا اإلرتفاع عن تحسن أداء معظم مراكز اإلنتاج في الشركة كما ُذكر سابقاً ،في حين حافظت الشركة
على كفاءة إدارة نفقاتها التشغيلية للحفاظ على هوامش دخل مجدية.
واخيراً فقد بلغ صافي دخل الشركة بعد الضريبة خالل عام  2015ما مجموعه  3.10مليون دينار أردني مقارنة بـ  2.32مليون حققتها
الشركة خالل عام  2014ليبلغ نصيب السهم من األرباح  0.23دينار أردني مقابل  0.17دينار أردني خالل عام .2014

20152015
السـنوي
التقرير
السـنوي
التقرير
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الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
تأسست الشركة الوطنية لصناعة الكرتون في عام 1989م كشركة مساهمة خصوصية إلى أن تم تحويلها الى شركة مساهمة عامة في
عام 1993م ،متخصصة في صناعات الكرتون المختلفة وبرأس مال بلغ  5,000,000دوالر أمريكي.

رؤية الشركة:

رواد صناعة الكرتون في فلسطين.

أعمال الشركة:

تمارس الشركة الوطنية لصناعة الكرتون أعمالها من خالل ثالثة خطوط إنتاج رئيسية تك ّون من خاللها مزيجاً متنوعاً يلبي حاجات
شريحة واسعة من زبائن الشركة.

خط انتاج العلب المغلقة

تمتلك الشركة خطين إلنتاج العلب المغلقة والتي تقوم بتشكيل
العلب سواء المطبوعة أو غير المطبوعة وبجودة عالية .ومن
خالل هذين الخطين فإن الشركة تلبي حاجات مختلف قطاعات
الصناعات الغذائية والدوائية وكذلك القطاع الزراعي.

خط انتاج روالت األثاث

إستثمرت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون في خط جديد النتاج
روالت تغليف األثاث خالل عام  ،2013وقد تمكنت خالل فترة
قياسية من اختراق السوق الفلسطيني وتكوين حصة جيدة ،لتكون
بذلك من الموردين الرئيسيين لهذا الصنف في السوق.

خط انتاج العلب المفتوحة

تنتج الشركة من خالل هذا الخط علب متنوعة بأشكال خاصة
تلبي حاجات شرائح مختلفة من الزبائن ،وقد عملت الشركة على
توسعة هذا الخط لتلبية الطلب المتزايد من خالل استقدام ماكينة
جديدة بمواصفات متميزة.

حجم اإلستثمار في الشركة الوطنية للكرتون
الرسم التالي يبين تطور القيمة الدفترية إلستثمار الشركة في
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون:
1.82

1.80

2,152,212

2

سهم

1.5
1.04

0.85

%43.04
(مليون دينار أردني)

0.5

15
20

14
20

13
20

12
20

 18شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي

1

ملخص األداء المالي والتشغيلي للشركة
المركز المالي للشركة
ارتفعت قيمة مجموع أصول الشركة في نهاية عام  2015بنسبة  %7.3لتصل الى  4.86مليون دينار أردني مقارنة بـ  4.53مليون دينار
أردني في نهاية عام  ،2014ويعود هذا االرتفاع بشكل أساسي الى الزيادة في رصيد الذمم المدينة من جهة باالضافة الى الزيادة في
ارصدة النقد والنقد المعادل بنسبة  %58.9عن العام .2014
وفيما يتعلق بالتزامات الشركة فقد شهدت ارتفاعاً عن العام  2014بنسبة  ،%49.3ويعود السبب الرئيسي في هذا اإلرتفاع الى الزيادة
في ارصدة الذمم الدائنة نتيجة حصول الشركة على تسهيالت إضافية من مورديها ،اضافة الى بعض المخصصات التي قامت الشركة
باتخاذها خالل العام  2015للتحوط من اي إلتزامات قد تترتب على الشركة خالل الفترة القادمة.
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وفي نهاية عام  2015بلغت القيمة الدفترية لسهم الشركة
الوطنية لصناعة الكرتون  0.81دينار اردني مقارن ًة مع 0.80
دينار أردني في نهاية العام السابق.

6

(مليون دينار أردني)

وبلغت قيمة حقوق المساهمين في نهاية عام  2015ما
مجموعه  4.06مليون دينار اردني مقارنة بـ  3.99مليون
دينار أردني في العام  2014لتشكل ارتفاعا نسبته ،%1.7
مع العلم ان الشركة الوطنية لصناعة الكرتون وزعت أرباحاً
بنسبة  %8من القيمة اإلسمية للسهم عن عام  2014وتم
صرفها خالل العام  2015بمبلغ اجمالي قيمته 283,600
دينار أردني.

مجموع الموجودات

األداء التشغيلي للشركة
4.82

4.61

4.08
7.9%

7.1%
4.8%
0.22

0.07

0.34

1

0.32

5%

2

2.2%

0%

5
20
1

4
20
1

3
20
1

2

صافي االيرادات

صافي الدخل

0

20
1

وحققت الشركة أرباحاً صافية قيمتها  0.34مليون
دينار أردني للعام  ،2015لتشكل نمواً بنسبة %53.41
عن العام .2014

15%

10%

3

(مليون دينار أردني)

وكون مبيعات الشركة تتم بعملة الشيكل ،فقد كان
إلرتفاع متوسط سعر صرف الدينار األردني مقابل
الشيقل خالل العام  2015أثر كبير على نسبة النمو
التي تم تحقيقها عند ترجمة إيرادات الشركة من عملة
الشيكل الى الدينار االردني ،فلو تم مقارنة إيرادات
الشركة التشغيلية بعملة الشيكل فإن نسبة النمو التي
حققتها الشركة في إيراداتها تبلغ .%14.7

20%

4

3.28

بلغت إيرادات الشركة التشغيلية للعام  2015ما قيمته
 4.82مليون دينار اردني لتشكل نمواً عن إيرادات العام
السابق بنسبة ،%4.5

25%

5

هامش صافي الدخل

وبلغ نصيب السهم من االرباح  0.067دينار أردني
مقارنة بـ  0.045دينار أردني خالل عام .2014
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شركة فلسطين لصناعات اللدائن
تأسست شركة فلسطين لصناعات اللدائن عام 1995م كشركة مساهمة عامة برأس مال بلغ  5,000,000دينار أردني ،وتم رفعه الحقاً
الى  7,000,000دينار أردني ،بحيث تكون شركة متخصصة في صناعة االنابيب والعبوات البالستيكية المتنوعة من خالل امتالكها
لخطوط إنتاج متميزة.

رؤية الشركة:

رواد الصناعة البالستيكية في فلسطين.

أعمال الشركة:

تتخصص شركة فلسطين لصناعات اللدائن في إنتاج األنابيب بأقطارها وانواعها المختلفة ،وكذلك العبوات البالستيكية نصف المصنعة.

خطوط اإلنتاج الرئيسية:
خط
الحقن

خط
األنابيب

تنتج الشركة العبوات نصف المصنعة ( )Preformمن
مادة الـ  PETبأوزان تلبي مختلف االستخدامات من خالل
إمتالكها خط إنتاج وقوالب تدعم إنتاج مختلف األوزان.

تقوم الشركة بتشغيل خط النتاج األنابيب يتكون من
عدة آالت ومعدات متطورة النتاج األنابيب بأنواعها
وأقطارها المختلفة التي تلبي مختلف اإلستخدامات.

حجم اإلستثمار في شركة فلسطين لصناعات اللدائن
الرسم التالي يبين تطور القيمة الدفترية إلستثمار
الشركة في شركة فلسطين لصناعات اللدائن:
3
1.8

4,974,664
1.0

0.63

%71.07

1.4

سهم

2

1

(مليون دينار أردني)
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ملخص األداء المالي والتشغيلي للشركة
المركز المالي للشركة:
انخفضت قيمة موجودات الشركة الكلية بنسبة  %43لتصل في نهاية عام  2015الى  1.54مليون دينار أردني مقابل  2.70مليون دينار
في نهاية عام .2014
وقد إنخفضت قيمة موجودات الشركة غير المتداولة بنسبة  %44لتصل الى  0.94مليون دينار أردني وذلك نتيجة اتخاذ مخصصات
تدني أصول بلغت  0.27مليون دينار اردني ،وإعادة تصنيف خطوط اإلنتاج بقيمتها العادلة والبالغة  0.19مليون دينار الى موجودات
محتفظ بها لغرض البيع وذلك نتيجة لتوقف أعمال الشركة التشغيلية.
3.67

2.70

3.15

2.81

2.24

1.54

1.75

2
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األصول

اإللتزامات
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ونتيجة لخسائر الشركة خالل العام فقد انخفضت حقوق مساهمي
الشركة بنسبة  %55لتصل الى  0.79مليون دينار أردني مقارنة مع
 1.75مليون دينار أردني في نهاية عام  ،2014وبالتالي فقد بلغت
القيمة الدفترية للسهم  0.11دينار اردني.

3

0.86

وفي نهاية عام  2015بلغت قيمة التزامات الشركة الكلية  0.67مليون
دينار منخفضة عن عام  2014بنسبة  %21حيث بلغت في حينها
 0.84مليون دينار أردني ،ويعود هذا االنخفاض باالساس الى تدني
قيمة التزامات الشركة الدائنة تجاه الموردين.

4

حقوق الملكية

األداء التشغيلي للشركة
0.9

1.09

0.42

20
15

20
14

20
13

20
12

0

)(0.5
)(0.49

)(0.57

)(1

)(0.96

ونتيجة لوقف أعمال الشركة التشغيلية فقد تم إعادة تقييم
جميع موجودات الشركة وعرضها بقيمتها العادلة ،وهو
ما نتج عنه اتخاذ الشركة لمخصصات أدت الى ارتفاع
صافي خسائر الشركة لتبلغ مجموعه ( )0.96مليون دينار
أردني مقابل ( )0.49مليون دينار أردني خسارة حققتها
الشركة خالل عام .2014

0.5

)(0.58

كما بلغت خسائر الشركة التشغيلية ( )0.58مليون دينار
أردني مقارنة بـ ( )0.39مليون دينار أردني خسارة في
العام .2014

1

(ألف دينار أردني)

ويعود هذا االنخفاض في ايرادات الشركة الى انخفاض
حجم األعمال خالل النصف األول من عام  2015وكذلك
توقف أعمال الشركة التشغيلية بشكل كلي خالل النصف
الثاني من العام بقرار من اللجنة المنبثقة عن مجلس
اإلدارة نتيجة لما تحققه الشركة من خسائر مستمرة.

1.5

1.15

بلغ صافي ايرادات الشركة التشغيلية خالل عام  2015ما
مجموعه  0.42مليون دينار اردني مقارنة بـ  0.90مليون
دينار أردني كانت الشركة قد حققتها خالل عام .2014

(مليون دينار أردني)

وقد انخفضت كذلك قيمة موجودات الشركة المتداولة لتصل الى
 0.41مليون دينار مقابل  1.02مليون دينار أردني نهاية عام 2014
وذلك نتيجة لوقف أعمال الشركة التشغيلية وبالتالي انخفاض قيمة
صافي رأس مالها العامل ،باالضافة الى إعادة تقييم مخزون الشركة
وذممها المدينة واظهارها بقيمتها العادلة.

)(1.5

اإليرادات التشغيلية

صافي الدخل
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شركة البينار للتجارة العامة
البينــار شـركة فلسطـينية رائدة في قطاع تصنيع منتـجات األلـــبان ،تقع في المـنـطقة الصناعية في محافظة البـيرة ،تأســــست عام 1999
كشــركة مساهمة خصوصية متخصصـة في انتـاج األلـــبان ،األجبـان ،اللبنة ،والمـحليات.
تمتاز البينـار بطــاقمها المتمـيز من المـدراء والفنيين والموظـفين الفلســـطينيين الحاصـــلين على مؤهــالت علمـية وخبـــرات عـملية.
امتازت البينار منذ لحظة إنشائها بجودة منتجاتها وسمعتها المميزة في السـوق الفلـــسطيني ،حيث تقدم للمستهلك الفلسطيني سلة
متنوعة من المنتجات المصنعة من حلـيب فلسطيني طازج وفقا لتنوع رغبات المستهلكين وأذواقهم ،كما أنهـا تعمل على توفـير منتــجاتها
بأسعــار مناسبة ،وتعــمل على توزيعهـا في كل المناطق الفلسطينية.
البينار كشركة فلسطينية تعمل دوما على تحمل مسؤولياتها المجتمعية من خالل انخراطها في مجموعة من النشاطات التي تجعلها في
تماس مباشر مع مؤسسات وابناء المجتمع المحلي.
وقد استحوذت شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي على كامل اسهم شركة البينار للتجارة العامة وذلك مطلع عام  2016من منطلق ما
تتميز به الشركة من مكانة سوقية متميزة ،حيث تسعى الشركة من خالل هذا االستثمار الى الدخول في سوق تصنيع األلبان والحصول
على موقع ريادي.
وتمتلك شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي خطة طموحة لشركة البينار للتجارة العامة تسعى من خاللها الى تطوير مرافق الشركة
ومنتجاتها وبما يخدم تحقيق كونها الشركة الرائدة في هذا القطاع.

رؤية الشركة:
رواد صناعة األلبان في فلسطين.

رسالة الشركة:
أن تقــدم للســوق الفلســطيني وللزبائن سلة متكاملة من منتجات األلبـان ومشتقاته المتنوعة ذات النوع المتميز وبجودة عالية وبأسعار
منافسة والعمل على توفيرها في كافة المناطق.

أهداف الشركة:

• •(االفضل ال يكفينا) ليس فقط شعار بل أيضا الهدف الذي تسعى الشركة لتحقيقه من خالل إستراتيجيات التجديد والتطوير
المستمر للمحافظة على الجودة الكاملة في كافة عملياتها وكافة منتجاتها من أجل تقديم األفضل.
• •نشر االسم التجاري في كافة انحاء الوطن وجعله إسما مميزاً.

• •توظيف أيدي عاملة فلسطينية لدعم اإلقتصاد الفلسطيني وكجزء من مسؤوليتها تجاه المجتمع الفلسطيني.

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

• •تأسيس عالقة وطيدة وطويلة االجل مع زبائن الشركة
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الشركات الحليفة:
شركة مصانع الزيوت النباتية
تأسست شركة مصانع الزيوت النباتية في عام 1953م كشركة
تعمل على تكرير زيت الزيتون وتعبئته ،وتطورت الحقاً لتعمل
على انتاج وتعبئة مختلف أنواع الزيوت النباتية باالضافة الى
انتاج السمن النباتي المهدرج من زيت النخيل.
وتعمل الشركة من خالل خطين انتاج رئيسيين وهما خط التكرير
والذي تقوم من خالله بانتاج الزيت والسمن ،وخط التعبئة حيث
تقوم من خالله بتعبئة جميع منتجاتها بمختلف أنواعها.
وتمتلك شركة فلسطين لالستثمار الصناعي ما نسبته %32.67
من رأس مال الشركة البالغ  4مليون دينار اردني كما في نهاية
عام .2015
تطور القيمة الدفترية لإلستثمار في شركة مصانع الزيوت
القيمة الدفترية لالستثمار (مليون دينار)
2015

2013
2012

7.62
مليون
5.37
مليون

مليون دينار أردني

2013

2014

2015

المركز المالي
األصول الثابتة

13.61

16.46

19.48

4.90

5.23

5.49

مجموع األصول

18.51

21.69

24.97

مجموع حقوق الملكية

17.39

20.25

23.28

اإللتزامات طويلة األجل

0.37

0.41

0.46

اإللتزامات المتداولة

0.76

1.04

1.23

مجموع اإللتزامات

1.13

1.45

1.70

18.51

21.69

24.97

األصول المتداولة

مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

8.80
مليون

2014

وفيما يلي ملخص األداء المالي لشركة مصانع الزيوت النباتية
للسنوات الثالث األخيرة:

العائد على األصول

%21.5 %22.5 %26.1

العائد على حقوق المساهمين

%23.0 %24.1 %27.8

6.68
مليون

مليون دينار أردني

2013

2014

2015

قائمة الدخل

وقد عاد االستثمار في شركة مصانع الزيوت النباتية بالنفع من
خالل تحقيق عوائد جيدة طوال السنوات الماضية ساهمت في
رفع قيمة حقوق مساهمي الشركة.
العائد على اإلستثمار
22.6%

19.1%

23.6%

27.2%
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صافي االيرادات

4.11

5.23

5.14

مجمل الدخل

0.94

0.94

0.95

23

18

18

0.34

0.15

0.11

8%

3%

2%

4.83

4.89

5.36

%118

%93

%104

1.21

1.22

1.34

هامش مجمل الدخل
الدخل التشغيلي
هامش الدخل التشغيلي
صافي الدخل
هامش صافي الدخل
نصيب السهم من االرباح (دينار اردني)
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شركة مطاحن القمح الذهبي
تأسست شركة مطاحن القمح الذهبي في عام
1995م كشركة مساهمة عامة متخصصة في إنتاج
الطحين .وتملك شركة مطاحن القمح الذهبي
آالت ومعدات سويسرية متطورة تصل طاقتها
اإلنتاجية الى  450طن يوميا تعمل من خاللها
على تزويد السوق الفلسطيني بجزء كبير من
حاجته من منتجات الطحين المختلفة التي تلبي
إحتياجات المستهلك الفلسطيني.
يبلغ عدد أسهم شركة مطاحن القمح الذهبي
 15مليون سهم بقيمة اسمية دينار اردني للسهم
الواحد ،تمتلك شركة فلسطين لالستثمار
الصناعي ما نسبته  %18.35منها والتي تعتبر
حصة مؤثرة من خالل عضويتها بمقعدين في
مجلس ادارة الشركة.
القيمة الدفترية لالستثمار (مليون دينار)
2015
2014

وفيما يلي ملخص األداء المالي لشركة مطاحن القمح الذهبي
للسنوات الثالث األخيرة:
مليون دينار أردني

2013

2014

2015

المركز المالي
األصول الثابتة

10.14

9.96

10.03

8.51

8.27

10.66

مجموع األصول

18.65

18.23

20.69

مجموع حقوق الملكية

16.02

16.17

15.03

اإللتزامات طويلة األجل

0.34

0.34

0.29

اإللتزامات المتداولة

2.30

1.71

5.38

مجموع اإللتزامات

2.64

2.06

5.66

مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

18.65

18.23

20.69

العائد على األصول

%1.2

%0.9

%-5.5

العائد على حقوق المساهمين

%1.3

%1.0

%-7.5

األصول المتداولة

2013
2012

2.36 2.46
مليون مليون

2.40
مليون
2.18
مليون

مليون دينار أردني

قائمة الدخل
صافي االيرادات

8.42

10.06

6.25

مجمل الدخل

1.37

1.89

0.08

%18.8 %16.3

%1.4

الدخل التشغيلي

-0.06

0.66

()0.75

هامش الدخل التشغيلي

%-0.7

%6.6

%-12.0

0.21

0.16

()1.13

%2.6

%1.6

%-18.1

0.01

0.01

()0.08

هامش مجمل الدخل
العائد على اإلستثمار
27.2%

30%
19.1%
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10%
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-7.4%
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2013

2014

2015

صافي الدخل
هامش صافي الدخل
نصيب السهم من االرباح (دينار)
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سياسة اإلستثمار

إدارة المخاطر

إنطالقاً من رؤية الشركة واألهداف التي وضعتها لنفسها ،فقد
قامت بصياغة سياستها االستثمارية التي تضع لها محددات
االستثمار الرئيسية والتي تسترشد بها الشركة في أي فرصة
استثمارية تتاح لها ،وتقوم مرتكزات هذه السياسة على ما يلي:

تتعرض شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي وشركاتها التابعة
لمخاطر ناتجة عن ممارستها النشطتها التشغيلية ،وتبذل
الشركة جهودا متواصلة للتغلب على هذه المخاطر وذلك
بالوسائل المتاحة.

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

تقوم الشركة قدر اإلمكان بقياس أثر المخاطر التي تتعرض
لها من خالل تحويلها الى معطيات رقمية كما تعمل على دراسة
احتمالية حدوث كل من هذه المخاطر لتصل في النهاية الى
اختيار الوسيلة المالئمة للتحكم بها وتقليل أثرها الى الحد
األدنى الممكن.

• •الدخول في إستثمارات جديدة يكون بعد إجراء دراسات
الجدوى المهنية الالزمة ،ويتم الدخول في اإلستثمار
في حال كانت العوائد اإلستثمارية أعلى من المتوسط
المرجح لتكلفة رأس المال المستخدم.
• •تعطي الشركة أولوية في إستثماراتها للمشاريع التي تدر
تدفقاً نقدياً منتظما والتي تساعد الشركة على الوفاء
بالتزاماتها تجاه الدائنين والمساهمين.
• •تكرس الشركة جل إستثماراتها في المشاريع اإلنتاجية
(الصناعية والزراعية) بحصص تمكنها من تطوير
المهارات اإلدارية والفنية في الشركة ،وبنسبة ال تقل
عن الحد األدنى الذي يمكنها من التأثير في عملية
إتخاذ القرار.
• •تنتقي الشركة الفرص اإلستثمارية التي تتكامل أو
تتقاطع مع إستثمارات الشركة القائمة ،بحيث يشكل
ذلك رافعة إلنجاح المشاريع الجديدة ،أو تعزيز نجاح
المشاريع القائمة.
• •تعطي الشركة أولوية لإلستثمار في مشاريع قائمة
ومتعثرة ،مع وجود فرصة لتحسين جذري في أدائها اذا ما
تم تعزيز امكانياتها المالية والفنية ،وذلك وفق محددات
مالية ومهنية وضعتها الشركة لنفسها.

وتعتبر إدارة المخاطر من العمليات التي توليها الشركة إهتمامها
نظراً لما لها من أثر في حماية حقوق مساهمي الشركة ودائنيها
وجميع االطراف ذات العالقة بالشركة.
وتقسم المخاطر التي تتعرض لها الشركة الى مخاطر تشغيلية
وأخرى مالية ،وفيما يلي شرح مختصر لهذه المخاطر:

المخاطر التشغيلية
وهي المخاطر المرتبطة باالنظمة الداخلية للشركة وااللتزام
بها ،أو تلك المتعلقة بالقوانين والتشريعات الحكومية .وفيما
يلي بيان لهذه المخاطر وكيفية التغلب عليها:
مخاطر االلتزام باالنظمة الداخلية للشركة
وهي المخاطر التي قد تنتج عن موظفي الشركة
والمرتبطة بدرجة إلتزامهم بأنظمتها الداخلية.
وتتغلب الشركة على هذه المخاطر من خالل فاعلية دور
لجنة التدقيق الداخلي المنبثقة عن مجلس االدارة والتي
تقوم بعرض تقاريرها بشكل دوري للمجلس ،والذي يقوم
بدوره بعرضها على اإلدارة التنفيذية لمتابعتها.
مخاطر القوانين والتشريعات
إن تغير القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الشركات
في فلسطين أو تلك المرتبطة بالضرائب من شأنه أن
يعرض الشركة لمخاطر من خالل التأثير السلبي على
نتائجها المالية وبالتالي عوائد مشاريعها اإلستثمارية.
وتتفاعل الشركة بشكل ايجابي مع أي قوانين أو تشريعات
جديدة يتم فرضها وتلتزم بها بشكل تام ،إال أنها تسعى
دائما لشرح وجهة نظرها للمشرع والمشاركة في جميع
الندوات وحلقات البحث ،كما أنها تضع المشرع في صورة
تبعات اي تشريع جديد على الشركة بشفافية تامة سيما
أن قطاع الصناعة في فلسطين من القطاعات الحساسة
التي تحتاج الى مزيد من الدعم.
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المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية التي يمكن أن تتعرض لها الشركة كل من مخاطر
السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر سعر الصرف.

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

مخاطر اإلئتمان:
تتمثل مخاطر االئتمان في احتمالية تعثر الزبائن وبالتالي عدم الوفاء
بالتزاماتهم تجاه الشركة ،وللحد من هذه المخاطر فان الشركة تمتلك سياسة
بيع وتحصيل واضحة تضع أسس منح االئتمان للزبائن وذلك حسب مراكز
االنتاج المختلفة في الشركات ،وتقوم الشركة بمتابعة هذه السياسة بشكل
دوري كما تقوم بدراسة السقوف الممنوحة لزبائنها وتصنيفهم حسب المخاطر
المتوقعة لكل زبون وفقاً لتاريخ تعاملهم مع الشركة وسمعتهم في السوق.

مخاطر أسعار الفائدة:
قد تتعرض الشركة لمخاطر ارتفاع تكاليف االقتراض والناتجة عن ارتفاع
معدالت الفائدة في السوق.
تمتلك الشركة قدرة تفاوضية جيدة مع البنوك فيما يخص اسعار الفائدة والتي
تكتسبها من سمعتها الجيدة وإلتزامها بالسداد وفق الجداول الزمنية المحددة.
وتحاول الشركة قدر االمكان التقليل من آثار ارتفاع اسعار الفائدة من خالل
وضع سقوف السعار فوائد االقتراض.

مخاطر التغير في أسعار الصرف:
تذبذب اسعار صرف العمالت االجنبية يجعل الشركة عرضة للتأثر بقيمة
إلتزاماتها تجاه مورديها ودائنيها بالعمالت االجنبية وبالتالي تأثر قائمة الدخل
بالسلب أو االيجاب.
وقد طورت الشركة استراتيجية عملت من خاللها في الفترة الماضية على الحد
من اثر هذه المخاطر من خالل الدخول في عقود آجلة لتبديل العملة وذلك وفق
الجداول الزمنية التي تكون الشركة ملزمة فيها بالسداد لدائنيها ومورديها.
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تحليل البيانات المالية الموحدة
أو ً
ال :األداء المالي والتشغيلي الموحد:
إتسم عام  2015بتحقيق الشركة لمؤشرات نمو جيدة في معظم القطاعات التي تعمل بها ،وبالرغم من جميع المتغيرات التي تحيط بأعمال
الشركة والتحديات االقتصادية والسياسية التي تعيشها البالد ،إال أن تنوع اإلستثمارات وحرص الشركة على ادارة هذه االستثمارات
بكفاءة وبشكل يحد من تذبذب نتائج أعمالها جعلها قادرة على تحييد جانب كبير من المخاطر المحيطة لتنطلق باستراتيجية التوسع
والنمو التي تتبناها الشركة.

اإليرادات التشغيلية الموحدة:
إرتفعت ايرادات الشركة الموحدة خالل عام  2015بنسبة  %13ع ّما كانت عليه خالل عام  2014لتصل الى  35.58مليون دينار أردني بعد
أن كانت  31.57مليون دينار أردني في العام الماضي.
وقد تحقق النمو في إيرادات الشركة من خالل النمو في إيرادات الشركات التابعة خالل عام  2015ع ّما كانت عليه في عام  2014وذلك
رغم االرتفاع في أسعار صرف الدينار األردني مقابل الشيقل والذي ساهم في كبح النمو المتحقق خالل العام.
وفيما يلي النمو المتحقق في ايرادات الشركات التابعة بعملتي الدينار األردني والشيقل:
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مجمل الدخل الموحد:
حققت الشركة مجمل دخل موحد خالل عام  2015بمبلغ  6.86دينار اردني محققة ارتفاعاً بنسبة  %17عن عام  2014نتيجة للنمو الذي
حققته الشركات التابعة في مجمل دخلها.
وبالنظر الى مجمل الدخل الموحد خالل السنوات األربع الماضية نجد أن شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي قد حققت نمواً سنوياً
تراكمياً ( )CAGRبنسبة .%44
وقد بلغ هامش مجمل دخل الشركة الموحد  %19.3خالل عام  2015مرتفعاً عما كان عليه في العام الماضي حيث بلغ في حينه .%18.5
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الدخل التشغيلي الموحد :
بلغ دخل الشركة التشغيلي الموحد خالل عام  2015ما قيمته  5.26مليون دينار أردني محققاً ارتفاعاً عما كان عليه في عام  2015بنسبة
 .%13ويعود هذا االرتفاع الى التحسن الذي طرأ على مؤشرات األداء التشغيلية لشركتي دواجن فلسطين والشركة الوطنية لصناعة
الكرتون خالل العام ،وبخاصة شركة دواجن فلسطين التي حققت نمواً جيداً في هوامش دخلها.
وحققت الشركة هامش دخل تشغيلي موحد بلغ  %14.8مقارنة بهامش دخل بلغ  %14.7حقتتها الشركة خالل عام .2014
5.26

الدخل التشغيلي الموحد

20%

10%

4

17.4%
14.8%

1.32

2015

4.64

%13

4.75

30%

6

14.7%

2

6.6%
0

0%

15
20

14
20

13
20

12
20

هامش الدخل التشغيلي %

الدخل التشغيلي (مليون دينار)
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صافي الدخل الموحد ونصيب السهم من األرباح:
حققت شركة فلسطين لالستثمار الصناعي ارباحاً صافية موحدة في العام  2015بلغت قيمتها  4.11مليون دينار اردني من جميع
استثماراتها في الشركات التابعة والحليفة مقارنة بـ  3.17مليون دينار اردني حققتها الشركة خالل عام  ،2014اي بإرتفاع نسبته .%29
4.1
0.15

0.15

في بداية الربع الرابع من عام  2014قامت شركة فلسطين لإلستثمار
الصناعي بتغيير تصنيف إستثمارها في الشركة الوطنية لصناعة
الكرتون من شركة حليفة الى تابعة وقامت بتوحيد نتائج أعمالها في
قوائم الشركة ابتدا ًء من الربع االخير في عام .2014

4
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4.2

وبلغت حصة مساهمي الشركة من صافي الدخل الموحد  3.36مليون
دينار اردني بارتفاع نسبته  %19عن عام  2014حيث كانت  2.82مليون
دينار اردني ،وبالتالي فقد بلغ نصيب السهم من األرباح خالل العام
 0.180دينار اردني مقارنة بـ  0.150دينار اردني خالل عام .2014
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صافي الدخل
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وفي بداية عام  2016قامت شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي
باإلستحواذ على كامل أسهم شركة البينار للتجارة العامة وهو ما سيظهر
أثره في قوائم الشركة الموحدة خالل العام .2016

0

نصيب السهم من األرباح

ثاني ًا :المركز المالي الموحد للشركة:
ارتفعت قيمة موجودات الشركة الموحدة في نهاية عام  2015بنسبة  %2لتصل الى  50.07مليون دينار أردني مقارنة بـ  49.05مليون
دينار أردني في نهاية عام  ،2014وقد نتج هذا االرتفاع عن ارتفاع قيمة موجودات الشركة المتداولة مدفوعة بارتفاع أرصدة النقد والنقد
المعادل لدى الشركة ،وكذلك إرتفاع قيمة موجودات الشركة غير المتداولة والناتج باألساس عن قيمة اإلستثمارات في الشركات الحليفة.
وبالمقابل ،فقد انخفضت قيمة التزامات الشركة الموحدة بنسبة  %6لتصل الى  11.35مليون دينار أردني مقابل  12.07مليون دينار
أردني في نهاية عام  ،2014وذلك نتيجة النخفاض قيمة إلتزامات الشركة طويلة وقصيرة األجل تجاه البنوك مقارنة بما كانت عليه في
نهاية عام  2014حيث بلغ مجموع ما قامت الشركة بسداده من قروضها خالل العام  1.47مليون دينار أردني.
38.71
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36.98

49.05

36.66

48.21
30.95

11.35

12.07

11.55

اإللتزامات

40
13.09

أما القيمة الدفترية لسهم الشركة فقد بلغت  1.64دينار
أردني مقابل  1.56دينار أردني في نهاية عام .2014

األصول

44.04

وارتفعت حقوق ملكية حملة أسهم الشركة األم
لتصل الى  30.76مليون دينار أردني مقارنة بـ
 29.24مليون دينار في نهاية عام  2014كنتيجة
لما حققته الشركة من نمو في ارباحها خالل العام.
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ثالث ًا :مؤشرات ربحية الشركة:
حققت الشركة نمواً في جميع مؤشرات الربحية خالل العام  2015مدفوعة بما حققته من نمو في غالبية استثماراتها ،فقد ارتفع العائد
على أصول الشركة الموحدة ليصل الى  %8.2مقارنة بـ  %6.5خالل عام .2014
وارتفع كذلك العائد على حقوق المساهمين ليصل الى  %10.6بعد أن كان  %8.6في عام .2014
وأخيراً فإن العائد على رأس المال المستثمر ،والذي يقيس ما تحقق من عائد خالل الفترة على المبالغ المستثمرة في أصول الشركة
الثابتة وصافي رأس مالها العامل ،قد بلغت نسبته خالل العام  %10.3بينما في عام  2014بلغت هذه النسبة .%8.2
2012
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العائد على األصول ()ROA

%1.7

%8.7

%6.5

%8.2

العائد على حقوق المساهمين ()ROE

%2.4

%11.4

%8.6

%10.6

العائد على اإلستثمار ()ROI

%1.9

%9.4

%8.2

%10.3
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رابع ًا :هيكل رأس المال:
تعمل شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي على تمويل استثماراتها
من خالل مزيج تمويلي يضمن للشركة حداً معقوالً لتكلفة رأس
المال وبالتالي تحقيق عوائد ال تقل عن هذه التكلفة مما يرفع من
جدوى دخول أي إستثمار جديد ،وكذلك يضمن لها القدرة على
الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها من خالل االحتفاظ بدرجة مدروسة
من الرفع المالي تضمن قدرة التدفقات النقدية المتوقعة للشركة
على تغطية دفعات القروض وفوائدها وفق الجدول الزمني المحدد.
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الديون الى األصول
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وبلغت نسبة الديون الى حقوق المساهمين  %8.00في نهاية عام
 2015بينما بلغت  %12.55في نهاية العام الماضي.

30%

12

وقد إستطاعت الشركة خالل الفترة الماضية اإلحتفاظ بمعدالت
مديونية معتدلة وجداول سداد تتالئم مع تدفقاتها النقدية المتوقعة،
حيث بلغت الديون (شاملة التسهيالت اإلئتمانية) الى األصول في نهاية
عام  2015ما نسبته  %6.19مقابل  %9.46في نهاية عام .2014

مديونية الشركة

الديون الى حقوق الملكية

خامس ًا :سيولة الشركة وتدفقاتها النقدية:
تحتفظ شركة فلسطين لالستثمار الصناعي وشركاتها التابعة بمعدالت سيولة تجعلها تمتلك هامش أمان يمكنها من الوفاء بالتزاماتها
قصيرة األجل تجاه دائنيها في مواعيدها ،ومن أجل ذلك ،تتبنى الشركة سياسة متحفظة في ادارة رأس مالها العامل بحيث وضعت
سياسات تحصيل تتناسب وطبيعة الصناعة والزبائن في كل قطاع ،كما تلتزم الشركة بأداء دفعات مورديها ودائنيها بجداول زمنية
موضوعة وفقاً لتدفقاتها النقدية المتوقعة والتي يتم مراجعتها بشكل دوري.
وفي نهاية عام  2015بلغت نسبة السيولة  1.5مرة في مقابل  1.4مرة في نهاية عام  ،2014بينما بلغت نسبة السيولة السريعة  1.1مرة
بعد أن كانت  0.9مرة في نهاية عام .2014
كما بلغت التدفقات النقدية من أنشطة الشركة التشغيلية الموحدة خالل عام  2015ما مجموعه  5.67مليون دينار أردني بعد ان بلغت
خالل عام  2014ما مجموعه  3.52مليون دينار أردني.
وخالل العام كان مجموع المبالغ المستخدمة في انشطة االستثمار ( )0.36مليون دينار أردني في حين بلغ مجموع النقد المستخدم في
أنشطة الشركة التمويلية ( )3.84مليون دينار أردني ،وفي المحصلة بلغ رصيد النقد والنقد المعادل الموحد  2.48مليون دينار أردني.
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سادس ًا :النفقات الرأسمالية:
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تحوي موازنة عام  2016خطة تطوير في مختلف قطاعات االعمال
التي تعمل فيها الشركة ،كما أن لدى الشركة رزمة من المشاريع
االستثمارية مازالت في طور الدراسة.

1.5

0.6

خالل عام  2015بلغت النفقات الرأسمالية ما مجموعه  1.1مليون
دينار اردني وقد شكلت ما نسبته  %16من دخل الشركة الموحد
قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات .EBITDA

1.5

تقوم استراتيجية الشركات التابعة لشركة فلسطين لالستثمار
الصناعي على التوسع في انشاء خطوط انتاج جديدة او توسعة
خطوط االنتاج الحالية وزيادة طاقتها االنتاجية وذلك وفقا لحاجة
السوق وبما يدعم رفع العوائد المتحققة للشركة.

النفقات الرأسمالية (مليون دينار)

سابع ًا :إستثمارات الشركة:
شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي هي الذراع االستثماري لشركة فلسطين للتنمية واإلستثمار (باديكو) في قطاع الصناعة .وتقوم
الشركة باالستثمار في مشاريع صناعية انتاجية في فلسطين من خالل تأسيس شركات أو اإلستحواذ على حصص مؤثرة في شركات
تعمل في قطاع الصناعة في فلسطين.
تقوم فلسفة الشركة االستثمارية على إنتقاء الفرص التي تنسجم مع استراتيجية الشركة والتي تتوقع منها عوائد مجزية تعمل على تعظيم
حقوق المساهمين ،وتراعي الشركة في ذلك تنويع استثماراتها لتقليل المخاطر التي تتعرض لها ،وال تغفل الشركة جانب المسؤولية
اإلجتماعية عند إتخاذ قرار الدخول في أي استثمار.
وتمتلك الشركة استثمارات في حصص متفاوتة في شركات تابعة وأخرى حليفة ،والجدول التالي يبين مقارنة القيمة الدفترية لهذه
االستثمارات خالل االعوام الماضية:
مليون دينار اردني

2012

2013

2014

2015

استثمارات في شركات تابعة

16.91

20.22

20.18

20.98

استثمارات في شركات حليفة

8.68

10.10

10.01

11.00

25.59

30.32

30.19

31.98

المجموع
وفيما يلي أهم الحقائق بشأن إستثمارات الشركة خالل عام :2015
•
•
•
•
•

•قامت شركة دواجن فلسطين بتوزيع  %12من رأس المال على المساهمين كأرباح عن عام  2014تم صرفها خالل عام .2015
•قامت الشركة الوطنية لصناعة الكرتون بتوزيع  %8من رأس المال على المساهمين كأرباح عن عام  2014تم صرفها خالل
عام .2015
•حصلت شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي خالل عام  2015على توزيعات أرباح من الشركات الحليفة بمبلغ  0.77مليون
دينار أردني وبما يشكل عائداً بنسبة  %10من رأس المال المستثمر في هذه الشركات.
•رفعت الشركة استثمارها في شركة مصانع الزيوت النباتية من  %32.09الى .%32.67
•في بداية عام  2016استحوذت شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي على كامل أسهم شركة البينار للتجارة العامة ،حيث تشكل
هذه الصفقة اضافة نوعية لشركات المجموعة كونها تمثل إنطالقة الشركة في استراتيجيتها الرامية الى دخول سوق تصنيع
األلبان وإحتالل مركز متقدم في السوق الفلسطيني.
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ثامن ًا :حقوق مساهمي الشركة:
تسعى شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي الى تحقيق اعلى منفعة ممكنة لمساهميها وتعظيم حقوقهم ،ودأبت الشركة خالل السنوات
السابقة على أن تبقى على اتصال مباشر مع مساهميها وأن تضعهم في صورة ما تمر به من أحداث ،وذلك سواء من خالل اللقاء السنوي
في إجتماع الهيئة العامة العادي ،أو من خالل التقرير السنوي والنشرات ووسائل اإلعالم المختلفة.
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في نهاية عام  2015بلغت حقوق مساهمي الشركة ما مجموعه  30.76مليون
دينار اردني مقارنة بـ  29.24مليون دينار أردني في نهاية عام  2014علماً أن
الشركة قامت بتوزيع  1.875مليون دينار اردني كأرباح للمساهمين عن عام
 2014تم صرفها في عام  2015وبواقع  %10من القيمة االسمية للسهم.

3%

26.0

بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس في عام 1995م ما قيمته 15.00
مليون دينار أردني موزعة على  15.00مليون سهم بقيمة إسمية دينار
أردني واحد للسهم ليتم رفعه بعد ذلك الى  18.75مليون دينار أردني
ليتناسب مع أهداف الشركة وتطلعاتها اإلستثمارية.

30.7

كما تقوم الشركة بارسال نسخة من بياناتها المالية السنوية المدققة لكافة المساهمين ،تطلعهم على أداء العام ،وتشمل البيانات كافة
اإليضاحات التي قد يحتاجها المساهم في فهم البيانات المالية.

حقوق مساهمي الشركة (مليون دينار)

أوصى مجلس إدارة الشركة في إجتماعه األول لعام  2016بتوزيع ما نسبته  %6من القيمة اإلسمية للسهم كأرباح عن
عام  ،2015وبمبلغ إجمالي  1.125مليون دينار أردني.

اإلختالف بين البيانات المالية الختامية المدققة والبيانات المالية األولية لعام :2015
البند (دينار أردني)

البيانات األولية

البيانات المدققة النهائية

الفرق

الميزانية العمومية الموحدة
اإلحتياطي اإلجباري

3,077,748

3,076,274

()1,474

أرباح مدورة

7,891,828

7,878,556

()13,272

قائمة الدخل
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركات الحليفة
إيرادات أخرى
ربح السنة

1,587,410

1,545,238

()42,172

-

27,426

27,426

4,121,384

4,106,638

()14,746

كما تم إعادة تصنيف بعض البنود في قائمة دخل الشركة الموحدة دون أن يتأثر ربح السنة.
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الحوكمة والمسؤولية اإلجتماعية
مقدمة

المسؤولية االجتماعية

لقد اعتبرت شركة فلسطين لالستثمار الصناعي مبدأ حوكمة
الشركات مبدأً اساسياً في كافة اوجه النشاطات التي تقوم بها،
وتبنى مجلس إدارتها ما ورد في مدونة قواعد الحوكمة للشركات
المساهمة العامة في فلسطين من التوجهات االستراتيجية
الهامة وذات االولوية في معظم قراراته ،كما باشر منذ اصدار
المدونة بانتخاب وتشكيل اللجان من اعضاء المجلس والتي
وضعت نصب اعينها تحقيق مجموعة من االهداف والمهام
للوصول الى تدعيم عنصر الشفافية وضمان اتخاذ القرارات
السليمة والموجهة نحو تحقيق أهداف الشركة ،وتحسين
وتطوير أداءها ،وضمان التعامل العادل لكافة األطراف سواء
مساهمين أو عاملين أو أي من ذوي العالقة.

انسجاماً مع استراتيجية الشركة الداعمة والراعية للبرامج
الوطنية بهدف تحفيز التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات
المجتمع ،قامت الشركة بتكثيف جهودها خالل عام  2015عبر
المساهمة في تنفيذ العديد من النشاطات المجتمعية خالل
العام وذلك عن طريق بناء شراكات مع المؤسسات الوطنية
بشكل عام والمؤسسات التعليمية والجامعات الفلسطينيه
بشكل خاص .هذا باإلضافة إلى البرامج األخرى التي تقوم
بها شركاتها التابعة والحليفة في مجال المسئولية االجتماعية
والمبينة بشكل مفصل في تقاريرها السنوية .وفيما يلي
مجموعة من النشاطات المجتمعية والتي من أهمها:

ويمكن تلخيص مهام ومسؤولية لجنة الحوكمة بما يلي:
•

•

•

•

•التأكد من اإللتزام بتعليمات هيئة رأس المال
الفلسطينية وسوق فلسطين لالوراق الماليه
والخاصة بضمان بيئة تداول عادلة واطالع
المساهمين على االمور الجوهريه اوالً بأول.
•ضمان طرح كافة المواضيع واجراء التصويت
بحرية مطلقة سوا ًء في اجتماعات مجلس
اإلدارة او الهيئات العامة العادية أوغير
العادية والتي تنعقد بحضور مراقب الشركات
وممثل عن هيئة سوق رأس المال.
•اإلفصـــاح عـــن جميـــع المعلومـــات المتعلقـــة
بالشـــركة وقراراتهـــا اإلســـتراتيجية ونتائـــج
اعمالهـــا وفـــق المواعيـــد والتعليمـــات
المحـــددة لذلـــك.
•إص ــدار مدون ــة قواع ــد الس ــلوك األخالق ــي
ونظـــام تضـــارب المصالـــح للشـــركة
وشـــركاتها التابعـــة.

•
•

•
•

•

•

•
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•توفير التدريب العملي لطلبة الجامعات
الفلسطينية في الشركات التابعة والحليفة.
•الدعم المباشر للمؤتمر الخامس لشبكة
المبدعين العرب وتقديم الجائزة االولى
لمسابقة عين الطالبية.
•تقدي ــم الدع ــم الم ــادي للجمعي ــات الخيري ــة
الرســـمية.
•دعم ورعاية اسبوع الجودة واليوم العالمي
لجمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات في
جامعة النجاح الوطنية.
•فتح أبواب الشركات التابعة والحليفة
لتنفيذ عدد من المشاريع األكاديمية من
مختلف الجامعات والمساهمة في نجاح
تنفيذ هذه المشاريع.
•السير قدما في تنفيذ مذكرات تفاهم مع
مجموعة من الكليات والجامعات الفلسطينية
والتي تهدف الى دعم البحث العلمي في
القطاعات ذات العالقة بطبيعة عمل الشركة
والشركات التابعة والحليفة.
•المشاركة الفاعلة في ورش العمل التنموية التي
يتم تنفيذها من قبل المؤسسات غير الربحية.

مجلس اإلدارة
نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة:
تنوع استثمارات الشركة وخططها اإلستثمارية هو المحدد لحجم وتركيبة مجلس ادارة الشركة بحيث يكون متنوعاً في تخصصات اعضائه
من جهة ،وممث ً
ال ألوسع شريحة من مساهمي الشركة من جهة أخرى.

 -1السيد /نضال منير رضا سختيان

 -2السيد /أمجد يوسف محمود حسون

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

رجل أعمال بارز وعضو مؤسس في اإلتصاالت
الفلسطينية وباديكو القابضة ونائب رئيس مجلس إدارتها،
ورئيس مجلس ادارة مجموعة شركات سختيان.

رئيس اإلدارة المالية لشركة فلسطين للتنمية واالستثمار
 /باديكو ،وعضو في مجالس إدارات العديد من الشركات
المساهمة العامة التابعة والحليفة لباديكو.

 -3السيد /جمال صدقي صادق حوراني

 -4د .مازن «راسخ علي»ابراهيم حسني

 -5د.أحمد عبد الحفيظ داود رمحي

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

رئيس اللجنة التنفيذية

رئيس لجنة الحوكمة

رئيس لجنة التدقيق

مصرفي معروف حيث يشغل منصب
مدير منطقة فلسطين في البنك العربي
وعضو مجلس ادارة في شركة فلسطين
للتنمية واإلستثمار ،وخبرة تزيد عن
 20عاما في العديد من المجاالت التي
تشمل تكنولوجيا المعلومات وادارة الفروع
وقطاعات األعمال المصرفية.

أستاذ مشارك في قسم الهندسة الكهربائية
بجامعة النجاح الوطنية ،وعميد كلية الهندسة
في الجامعة لعدة سنوات ورئيس مجلس
اإلدارة لشركة تكنولوجيا البالستيك ورئيس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة
مصانع التنك.

أستاذ مشارك في قسم الهندسة
الصناعية بجامعة النجاح الوطنية ،عمل
عميداً لكلية الهندسة فيها ،كما شغل
منصب نائب الرئيس لشؤون األكاديمية
في جامعة فلسطين التقنية بطولكرم.
وأدار العديد من مشاريع التخطيط
التنموي اإلستراتيجي على المستوى
المحلي واإلقليمي ،ونفذ العديد من
المهام اإلستشارية في مجاالت متعددة.
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 -6السيد /مهدي حياتي محمد المصري

 -7السيد /عبد المجيد محمد ملحم

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

قائم بأعمال المدير العام لشركة وصحيفة األيام،
ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة
الكرتون ورئيس مجلس إدارة االتحاد العام
للصناعات الفلسطينية لألعوام 2010-2011
وعضو مجلس إدارة مسرح وسينيماتيك القصبة،
وعضو مجلس إدارة شركة واصل.

يعمل السيد /عبد المجيد مديراً عاماً لشركة «جوال»
منذ تشرين األول  ،2014ويحظى بما اليزيد عن خمسة
عشر عاماً من الخبرة في مجال اإلتصاالت وتكنولولجيا
المعلومات ،فقد عمل مديراً عاماً لشركة اإلتصاالت
الفلسطينية «بالتل» لمدة أربعة أعوام.
ملحم حاصل على شهادة البكالوريس في المحاسبة والمالية
من جامعة الخليل ،ونال عدة شهادات في مجال اإلدارة،
العلوم المالية ،والتسويق من مؤسسات عربية ودولية،
كجامعة «هارفرد» وجامعة «ايسيد» ،وهو عضو مجلس ادارة
في عدد من الشركات الحليفة في مجموعة بالتل.

 -8السيد /حمد جمال أسعد المصري

 -9السيد /شادي عدنان احمد الخطيب

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

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

حاصل على درجة الماجستير في االستثمار
ومدير المحافظ المحلية في صندوق
االستثمار الفلسطيني منذ العام  ،2007وعمل
قبل ذلك في سلطة النقد الفلسطينية.
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اجتماعات مجلس اإلدارة:
عقد مجلس اإلدارة ( )6اجتماعات خالل العام  2015وهي حسب ما هو موضح أدناه:

االجتماع
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس

تاريخ االنعقاد
2015/3/9
2015/4/21
2015/6/15
2015/8/17
2015/11/2
2015/12/27

مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة*:
الجدول التالي يبن سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لجلسات المجلس خالل العام  2015حيث يتبين منه ان نسبة الحضور بلغت
.90.7٪
جلسة 1

جلسة 2

جلسة 3

جلسة 4

جلسة 5

جلسة 6

المجموع

اإلسم

350

350

350

350

350

350

2,100

350

350

350

350

350

350

2,100

350

350

350

350

350

350

2,100

السيد /مازن راسخ

350

350

السيد /عماد هندي**

350

X
X

X
X

350

350

350

1,750

X

X

X

350

350

350

350

350

1,400

350

350

350

350

350

350

2,100

350

350

350

350

350

350

2,100

X

350

350

350

350

350

1,750

350

350

X

X

350

350

1,400

السيد /نضال سختيان
السيد /أمجد حسون
السيد /حمد المصري

السيد /عبدالمجيد ملحم
السيد /أحمد الرمحي
السيد /مهدي المصري

السيد /شادي الخطيب
السيد /جمال حوراني
المجموع

X

17,150

* تم صرف بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة المبينة في الكشف أعاله خالل عام .2016
** في اجتماع الهيئة العامة العادي بتاريخ  2015/4/20تم انتخاب مجلس إدارة جديد ،حيث عينت شركة فلسطين للتنمية واالستثمار
السيد عبد المجيد ملحم ممث ً
ال عنها في مجلس إدارة الشركة عوضاً عن السيد عماد هندي.
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى بأسهم الشركة كما
في :2015/12/31

اسم عضو مجلس اإلدارة

ممثال عن

الجنسية

 2السيد /عبد المجيد محمد ملحم

شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار

فلسطيني

 3السيد /أحمد عبد الحفيظ داود رمحي

شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار

فلسطيني

 4السيد /مهدي حياتي محمد المصري

شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار

فلسطيني

10,453,593

 1السيد /نضال منير رضا سختيان

شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار

فلسطيني

عدد
االسهم
التمثيل

عدد
االسهم
المملوكة
له أو ألقاربه
من الدرجة
األولى
110,406
0
0
0

 5السيد /أمجد يوسف محمود حسون

شركة فلسطين للتنمية واإلستثمار

فلسطيني

62,500

0

 6السيد /حمد جمال أسعد المصري

شركة النواة إلدارة اإلستثمار

فلسطيني

1,192,449

0

 7السيد /مازن "راسخ علي" حسني

شركة سختيان إلدارة اإلستثمار

فلسطيني

20,000

0

 8السيد /شادي عدنان احمد الخطيب

صندوق اإلستثمار الفلسطيني

فلسطيني

2,467,101

0

 9السيد /جمال صدقي حوراني

البنك العربي

فلسطيني

20,0000

0

14,215,643

110,406

المجموع

عدد األسهم المملوكة من المدراء التنفيذيين «األشخاص المطلعين» في الشركة
كما في :2015/12/31
عبد الحكيم الفقهاء (الرئيس التنفيذي) 41,800 :سهم

لجان مجلس اإلدارة:
تماشياً مع متطلبات الحوكمة قام مجلس اإلدارة بتشكيل ثالثة لجان منبثقة عنه بحيث يكون لهذه اللجان أثر إيجابي على سير العمل
بالشركة وتنظيمه ،وعمل اإلجراءات الرقابية التي تنظم العمل وتبعد المخاطر عن عمل الشركة ،كما أنها تراقب السياسات واألنظمة
وإجراءات العمل وتقدم التوصيات التي تؤدي الى التطوير بحيث تتماشى مع توجهات الشركة ،كما أن متابعة األمور المالية واإلطالع
على الجوانب اإلستثمارية التي تنوي الشركة القيام بها تسهل على اإلدارة التنفيذية أخذ القرارات الصائبة والتي تحقق اكبر عائد على
المساهمين ،في ما يلي نبذه عن هذه اللجان:

أو ً
ال :لجنة الحوكمة
هدف اللجنة:
وضع الخطط الكفيلة بالتطبيق األمين لمتطلبات مدونة الحوكمة ،واإلشراف على سالمة تطبيقها من قبل إدارة الشركة.
أعضاء اللجنة:
• • الدكتور /مازن «راســخ علي» حســني  -مقرر اللجنة
• •الســيد /أمجد يوســف حسون
• •الدكتــور /أحمــد عبد الحفيظ رمحي
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إجتماعات لجنة الحوكمة:
األعضاء
تاريخ االجتماع

الدكتور مازن راسخ

السيد امجد حسون

الدكتور احمد الرمحي

2015/08/01
2015/12/26

أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل العام:
• •تقدي ــم نم ــوذج مقت ــرح (تعه ــد واق ــرار) خ ــاص بمدون ــة قواع ــد الس ــلوك األخالق ــي ونظ ــام تض ــارب المصال ــح المعتم ــد ل ــدى
الش ــركة والش ــركات التابع ــة.
• •تنفيــذ بعــض قــرارات وتوصيــات مجلــس إدارة الشــركة ومتابعة تنفيذهــا مع اإلدارة التنفيذية.
• •تقديــم نمــوذج مقتــرح لتقييــم اداء مجلــس اإلدارة ونمــوذج تقييــم كل عضــو من أعضاء مجلس اإلدارة.

ثاني ًا :لجنة التدقيق
هدف اللجنة:
التأكد من استقاللية ومهنية التدقيق الخارجي وأن دائرة التدقيق الداخلي في الشركة تقوم بمهامها بأعلى مستوى من الكفاءة والحيادية.
أعضاء اللجنة:
• •الدكتــور /أحمــد عبــد الحفيــظ رمحي  -مقرر اللجنة
• • الدكتور /مازن «راســخ علي» حســني
• •الســيد /شــادي عدنان الخطيب
إجتماعات لجنة التدقيق:
األعضاء
تاريخ االجتماع

الدكتور احمد الرمحي

الدكتور مازن راسخ

السيد شادي الخطيب

X

X

2015/03/08
2015/08/01

X

2015/08/29
2015/12/26

X

أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل العام:
• •متابعــة تنفيــذ قــرارات مجلس إدارة الشــركة ومجالس ادارة الشــركات التابعة.
• •متابعــة التقاريــر الشــهرية المعدة من دائــرة التدقيق الداخلي.
• •اإلجتمــاع مــع اإلدارات التنفيذيــة للشــركات لتنفيذ توصيــات التدقيق الداخلي.
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ثالث ًا :اللجنة التنفيذية لإلستثمار
هدف اللجنة:
إيجاد آلية لمتابعة التزام إدارة الشركة بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس اإلدارة واتخاذ القرارات أو رفع التوصيات
بخصوص الفرص المتاحة ومناقشة تقارير أداء اإلدارة التنفيذية وتقارير األداء بشكل دوري.
أعضاء اللجنة:
•
•
•
•

•الســيد /جمــال صدقــي حوراني  -مقرر اللجنة
• الســيد /أمجد يوســف حسون
• الســيد /شــادي عدنان الخطيب
•الســيد /مهدي حياتي المصري

إجتماعات اللجنة التنفيذية لالستثمار:
األعضاء
تاريخ االجتماع

السيد /
جمال حوراني

السيد /
أمجد حسون

السيد /
شادي الخطيب

السيد /
مهدي المصري

2015/03/03
2015/04/18
2015/05/27
2015/11/23
2015/12/27

أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة خالل العام:
•

•
•
•
•

•متابع ــة نتائ ــج دراس ــات المش ــاريع الجدي ــدة المقترح ــة ،والتوصي ــة للمجل ــس به ــذا الخص ــوص ،حي ــث اوص ــت اللجن ــة ف ــي
اجتماعه ــا االخي ــر لع ــام  2015بالموافق ــة عل ــى صفق ــة االس ــتحواذ عل ــى ش ــركة البين ــار للتج ــارة العام ــة ،كم ــا تتاب ــع اللجن ــة
حاليــاً س ــير العم ــل ف ــي دراس ــات مجموع ــة م ــن المش ــاريع الجدي ــدة.
•التوصيــة للمجلــس بشــأن توزيعــات األرباح عن العام .2014
•التوصية بشــأن خطط التمويل للمشــاريع الجديدة.
•االطــاع علــى الموازنــات التقديريــة للشــركة وشــركاتها التابعة لعــام  ،2016والتوصية للمجلــس بالتعديالت المطلوبة.
•متابعة ســير العمل ونتائج الخطط االســتراتيجية للشــركة وشــركاتها التابعة لألعوام من  2016وحتى .2020

ومن الجدير بالذكر بان اجتماعات اللجان الدورية توثق وتعرض نتائجها وتوصياتها على مجلس اإلدارة وذلك بغرض تمكينه من القيام
بمهامه ،واتخاذ القرارات واإلجراءات التي يراها مناسبة.
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إدارة الشركة

الهيكل التنظيمي للشركة
مجلس االدارة

اللجنة التنفيذية

المستشارون

لجنة الحوكمة

لجنة التدقيق

الرئيس التنفيذي

المدقق الداخلي

مديرة مكتب الرئيس

إدارة تطوير األعمال

إدارة التسويق والمبيعات

اإلدارة المالية
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إالدارة التنفيذية

 -1السيد  /عبد الحكيم الفقهاء
الرئيس التنفيذي

 -2السيد /فادي جمعة
المدير المالي

 -3السيد /غالب فارس
مدير دائرة تطوير األعمال

تولى السيد /فقهاء منصبه رئيسا تنفيذيا
للشركة منذ العام  ،2006وتتضمن مهامه
اعداد الخطط االستراتيجية لشركات
المجموعة بالتنسيق مع مجالس االدارة
واللجان المنبثقة عنها ،واالشراف على
تنفيذ هذه الخطط.

يعمل على تطبيق استراتيجيات الشركة
المالية وإعداد وتحليل البيانات المالية
ومؤشرات األداء الدورية للشركة،
ودراسة وتحليل الفرص االستثمارية
المتاحة للشركة،وكذلك التعاون مع
الدوائر المالية في الشركات التابعة
والحليفة للتأكد من فعالية تطبيق
األنظمة واألسس المالية والمحاسبية.

يعمل على تطوير وتنمية أعمال الشركة
وتقديم المساعدة والدعم في هذا
المجال للشركات التابعة والحليفة
من خالل البحث عن فرص التطوير
ودراسة هذه الفرص وإعداد الدراسات
والخطط ذات العالقة.

يتولى السيد الفقهاء رئاسة مجلس ادارة
شركة دواجن فلسطين «ممثال عن شركة
فلسطين لالستثمار الصناعي» وعضوية
مجالس ادارة الشركات التابعة للمجموعة.
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السيد /جمعة حاصل على درجة
الماجستير في العلوم المالية واإلقتصاد
من جامعة روما في ايطاليا ،ولديه خبرة
واسعة في االدارة المالية وتقييم وإدارة
اإلستثمارات حيث عمل في شركات
كبرى في فلسطين في هذه المجاالت.

السيد فارس حاصل على درجة
البكالوريوس في الهندسة الصناعية،
عمل كمستشار تطوير إداري وأعمال في
فلسطين والمملكة العربية السعودية،
كما عمل كمدير تخطيط وتطوير أعمال
في شركات كبرى في فلسطين.

 -4السيد /احمد مصلح
مدير المبيعات

 -5السيد /غسان أبو زهرة
المدقق الداخلي

 -6السيدة  /ندى قفعيتي
مديرة مكتب الرئيس التنفيذي

خبرة أكثر من  15عاما في مجال
التسويق والمبيعات والتوزيع المباشر
وتطوير األعمال في عدة شركات
وقطاعات في فلسطين .كما وعمل
مستشارا في مجاالت عدة تشمل
تطوير األعمال والتسويق والمبيعات.

يعمل على التدقيق الدوري ألهداف
الشركة والشركات التابعة كما يعمل
على متابعة مدى اإللتزام بالسياسات
والقواعد المعتمدة من مجلس اإلدارة
تمهيداً لرفعها في تقارير دورية الى
لجنة التدقيق الداخلي.

تعمل على إدارة شؤون مكتب الرئيس
التنفيذي وتوفير خدمات السكرتاريا
المساعدة له للقيام بأعماله
وواجباته ومسئولياته ،كما تعمل
على متابعة شؤون الموظفين وشؤون
مساهمي الشركة.

تولى منصب مدير المبيعات في
شركة فلسطين لالستثمار الصناعي
في عام .2013

السيد /أبو زهره حاصل على درجة
البكالوريوس في إدارة األعمال
وعمل في مجال التدقيق الداخلي
والخارجي في شركات تدقيق كبرى
في فلسطين واإلمارات العربية
المتحدة.

السيدة قفعيتي حاصلة على درجة
الدبلوم في إدارة األعمال ولديها خبرة
كبيرة في هذا المجال وهي تعمل في
شركة فلسطين لالستثمار الصناعي
منذ تأسيسها.

حاصل على درجة بكالوريوس إدارة
أعمال من جامعة بيت لحم والماجستير
في إدارة األعمال من جامعة
The University of Buckingham

في بريطانيا.

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية
الكشف أدناه يبين مجموع رواتب وبدالت الرئيس التنفيذي والمدير المالي خالل عام :2015
الراتب

المكافأت*

البدالت

المجموع

الرئيس التنفيذي

60,000

35,000

-

95,000

المدير المالي

30,000

8,750

-

38,750

* تم صرف مكافآت عام  2015خالل عام .2016
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القضايا واإلجراءات القانونية
ال توجد أية قضايا جوهرية مرفوعة على الشركة أو من قبل الشركة على اآلخرين.

مساهمي الشركة
أداء السهم:
أغلق سهم شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي في نهاية عام  2015على سعر  2.00دينار أردني ،مرتفعاً عن سعر إغالق عام 2014
بنسبة  %4.2حيث بلغ في حينها  1.92دينار أردني .وفي المقابل فقد أغلق مؤشر القدس عند  532.73نقطة مرتفعاً عن مستوى إغالق
عام  2014والبالغ  511.77نقطة بنسبة .%4.1
وفيما يلي أهم مؤشرات أداء السهم خالل السنوات الماضي
سعر السهم مقارنة بمؤشر القدس
نقطة

دينار اردني

مؤشر القدس
PIICO
Dec. 2014

Dec. 2013

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

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

Dec. 2012

القيمة اإلسمية للسهم (دينار أردني)

Dec. 2011

عدد األسهم المكتتب بها

2012

2013

2014

2015

18,750,000

18,750,000

18,750,000

18,750,000

1.0

1.0

1.0

1.0

1.39

1.64

1.56

1.64

1.19

2.06

1.92

2

22,312,500

38,625,000

36,000,000

37,500,000

0.86

1.26

1.23

1.22

مؤشرات التداول
عدد المساهمين

عدد األسهم المتداولة

عدد جلسات التداول خالل العام
عدد العقود

أعلى سعر إغالق

أدنى سعر إغالق

معدل دوران السهم

948

855

855

777

1,548,005

3,027,933

467,791

324,887

139

178

74

57

846

1,283

352

131

1.57

2.13

2.22

2.00

1.14

1.0

1.75

1.63

%8

%16

%2

%2

مؤشرات عوائد السهم
نصيب السهم من األرباح

القيمة السوقية الى العائد ()PE Ratio
معدل عائد السهم ()Earning yield

التوزيعات السنوية (دينار أردني للسهم)
عائد التوزيعات ()Dividend Yield

نسبة التوزيعات المدفوعة ()Dividend Pay-out Ratio

0.04

0.19

0.15

0.18

29.8

10.9

12.6

11.1

%3.4

%9.2

%7.9

%9.0

-

0.12

0.10

* 0.06

-

%5.8

%5.2

%3.0

-

%63.3

%65.8

%33.3

*بحسب توصية مجلس اإلدارة للهيئة العامة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 2016/03/27
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كبار المساهمين:
الكشف أدناه يبين المساهمين الرئيسيين في الشركة وعدد أسهمهم كما في :2015/12/31

المساهم

عدد األسهم

 %المساهمة من
رأسمال

1

شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة

10,453,593

%55.75

2

شركة صندوق اإلستثمار الفلسطيني

2,467,101

%13.16

3

شركة أسواق للمحافظ اإلستثمارية

1,401,335

%7.47

4

شركة النواة إلدارة اإلستثمارات

1,192,449

%6.36

5

RASMALA PALESTINE EQUITY FUND-T

906,671

%4.84

توزيع المساهمين حسب الفئات:
عدد المساهمين

نسبة مساهمتهم

عدد األسهم

فئة المساهمة

 100سهم فأقل

87

%0.02

3,947

 101وحتى  500سهم

254

%0.39

73,828

 501وحتى  1،000سهم

144

%0.57

106,495

 1،001وحتى  5،000سهم

221

%2.42

453,216

 5،001وحتى  10،000سهم

22

%0.86

160,889

 10،001وحتى  50،000سهم

38

%4.63

868,669

 50،001وحتى  100،000سهم

1

%0.33

62,500

 100،001سهم فأكثر

10

%90.78

17,020,456

المجموع

777

%100

18,750,000

آليات إيصال المعلومات للمساهمين:
تهتم الشركة بإيصال المعلومات والتقارير الصادرة عنها إلى مساهميها وذلك بوسائل متعددة منها:
• •يت ــم توجي ــه دع ــوة لحض ــور اجتم ــاع الهيئ ــة العام ــة الس ــنوية لكاف ــة المس ــاهمين بواس ــطة البري ــد قب ــل أس ــبوعين عل ــى األق ــل
م ــن تاري ــخ انعق ــاد االجتم ــاع.
• •يتــم نشــر إعــان دعــوة انعقــاد الهيئــة العامــة في الصحــف المحلية وذلك قبل أســبوعين من انعقاد االجتماع.
• •يتم وضع التقرير الســنوي لدى قســم المســاهمين في المركز الرئيســي للشــركة.
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سياسة توزيع األرباح على للمساهمين:
يراعي مجلس إدارة الشركة في توصيته للهيئة العامة بخصوص توزيعات األرباح السنوية على المساهمين عاملين أساسين وهما:
• •التدفقــات النقديــة المتوقعة للشــركة خالل العام.
• •خطة الشــركة اإلســتثمارية ومصادر تمويلها ،مع مراعاة ان ال يؤثر قرار التوزيع على تمويل مشــاريع الشــركة المســتقبلية.
ويحرص مجلس اإلدارة على ان يحقق مساهم الشركة عائدًا مجز ًيا على استثماره في سهم الشركة ،مع ضمان قدرة الشركة على
تمويل خططها المستقبلية المجدية.

المسائل التي أحيلت للتصويت من قبل المساهمين:
تم في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ  2015/4/20مناقشة وإقرار البنود التالية بإجماع الحاضرين:
•
•
•
•
•
•

•تــاوة تقريــر مجلــس اإلدارة عن الســنة المنتهية في .2014/12/31
•تالوة تقرير مدقق حســابات الشــركة للســنة المالية المنتهية في .2014/12/31
•مناقشــة البيانــات الماليــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهية فــي  2014/12/31والمصادقة عليها.
•إبــراء ذمــة أعضــاء مجلس اإلدارة عن الســنة الماليــة المنتهية في .2014/12/31
•انتخــاب أعضــاء مجلــس ادارة جديد للفترة .2018-2015
•انتخاب مدققي حســابات الشــركة الخارجي عن ســنة .2015

موعد اجتماع الهيئة العامة العادية:
سيتم عقد إجتماع الهيئة العامة العادي لعام  2015خالل النصف الثاني من شهر نيسان .2016
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تقرير مدقق الحسابات الخارجي

شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة
القوائم المالية
 31كانون األول 2015
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إرنست ويونغ
صندوق بريد 1373
الطابق السابع
مبنى باديكو هاوس  -الماصيون
رام هللا – فلسطين

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

ب

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة
لقد دققنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحددودة (المجموعدة) والتدي تتكدون

من قائمة المركز المالي الموحدة كمدا فدي  31كدانون اوو  2015وقائمدة الددل الموحددة وقائمدة الددل الشدام الموحددة وقائمدة
التغيدرات فددي حقددو الملكيددة الموحدددة وقائمددة التدددفقات النقديددة الموحدددة للسددنة المنتليددة فددي صلددم التدداري وملل د

المحاسبية والمعلومات اإليضاحية اولرى.

وهددم السياسددات

مسؤولية مجلس اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة
إن مجلددا اإلدارة مسددؤو عددن إعددداد هددص الق دوائم الماليددة الموحدددة وعرضددلا بصددورة عادلددة وفقددا لمعددايير التقددارير الماليددة الدوليددة

باإلضافة إلى تحديد نظام الرقابة الداللية الضروري إلعداد قوائم مالية لالية من اولطاء الجوهرية سواء الناتجة عدن احتيدا

لطأ.

و

مسؤولية مدققي الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الري حو هص القوائم المالية الموحدة استنادا إلى تدقيقنا .لقد قمندا بتددقيقنا وفقدا للمعدايير الدوليدة للتددقي

وتتطلب منا هص المعايير االلتزام بقواعدد السدلوم الملندي وتلطديط وتنأيدص عمدا التددقي للحصدو علدى تأكيدد معقدو بدأن القدوائم

المالية الموحدة لالية من اولطاء الجوهرية.

يتضمن التدقي القيام بإجراءات للحصو على دلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة .إن التيدار تلدم

اإلج دراءات يسددتند إلددى اجتلدداد مدددق الحسددابات بمددا فددي صلددم تقيدديم ملدداطر اولطدداء الجوهريددة فددي الق دوائم الماليددة الموحدددة س دواء
الناتجة عن االحتيا

و اللطأ .عند تقييم مدق الحسابات للملاطر يألص فدي االعتبدار نظدام الرقابدة الدالليدة للمنشدأة صي الصدلة

بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة بصورة عادلة وصلم لتصميم إجراءات تدقي مالئمدة للظدروو ولديا بلددو إبدداء ري حدو

مدى فعالية نظام الرقابة الداللية للمنشأة .يتضمن التددقي كدصلم تقيديم مالءمدة السياسدات المحاسدبية المطبقدة ومعقوليدة التقدديرات
المحاسبية التي قامت بلا اإلدارة إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية.

في اعتقادنا ن دلة التدقي التي حصلنا عليلا كافية ومالئمة وتوفر ساسا إلبداء الري.
الـرأي

فددي رينددا إن الق دوائم الماليددة الموحدددة تُظلددر بعدالددة مددن كافددة الن دواحي الجوهريددة المركددز المددالي الموحددد للمجموعددة كمددا فددي 31
كانون اوو  2015و داءها المالي الموحد وتدفقاتلا النقدية الموحدة للسنة المنتلية فدي صلدم التداري وفقدا لمعدايير التقدارير الماليدة

الدولية.

عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية
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ب

فقرة توكيدية

دون ابددداء الددتحأظ فددي رينددا وكمددا هددو مبددين ف دي إيضددا( ( )23لددم تحص د الشددركة علددى م الصددات ض دريبية ن ائيددة عددن نتددائ

عمال ددا للأت درة منددخ عددام  2004وحتددى عددام  .2014إن المبددالغ الأعليددة للض درائب التددي قددد تدددفن تعتمددد علددى نتددائ الم الصددات

الضريبية الن ائية.

إرنست ويونغ – الشرق األوسط

ر صة رقم 2012/206
سائد عبداهلل

ر صة رقم 2003/105

 31آخار 2016

رام اهلل – فلسطين
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شركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31كانون اوو 2015

2015
دينار ردني

2014
دينار ردني

6
7
8
9

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

22.787.237
460.034
10.999.402
656.486
34.903.159

23.409.225
431.902
10.008.191
695.796
34.545.114

10
10

1.372.480
647.122
2.019.602

1.135.500
667.303
1.802.803

ملزون
صمم مدينة
موجودات متداولة لرى
النقد والنقد المعاد

11
12
13
14

موجودات محتأظ بلا لغرض البي
مجموع الموجودات

15

2.311.892
7.581.797
576.068
2.484.267
14.973.626
188.502
50.065.287

3.253.602
7.633.274
828.160
984.217
14.502.056
49.047.170

إيضاح

الموجودات
موجودات غير متداولة
عقارات وآالت ومعدات
مشروع قيد اإلنشاء
استثمارات في سلم شركات حليأة
موجودات مالية متوفرة للبي

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
را الما المدفوع
احتياطي إجباري
احتياطي فروقات ترجمة عمالت جنبية
احتياطي موجودات مالية متوفرة للبي
رباح مدورة
حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم
حقو جلات غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية

16
17

مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة اوج
ملص تعويض نلاية اللدمة

18.750.000
3.076.274
1.058.755
33
7.878.556
30.763.618
7.946.754
38.710.372

18.750.000
2.740.622
1.040.558
()21.806
6.732.690
29.242.064
7.733.765
36.975.829

19
20

مطلوبات متداولة
صمم دائنة
قساط قروض طويلة اوج تستح لال عام
تسليالت ائتمانية
ملص ضريبة الدل
مطلوبات متداولة لرى

350.318
877.402
1.227.720

1.015.983
721.554
1.737.537

21
19
22
23
24

4.987.613
789.571
1.957.266
313.409
2.079.336
10.127.195
11.354.915
50.065.287

4.957.605
1.512.748
2.112.591
545.189
1.205.671
10.333.804
12.071.341
49.047.170

9

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  38جزءا من هص القوائم المالية الموحدة
1
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شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتلية في  31كانون اوو 2015
2015
دينار ردني

2014
دينار ردني

المبيعات
كلأة المبيعات
مجمل الربح

25
26

35.577.520
()28.713.465
6.864.055

31.569.412
()25.713.347
5.856.065

مصاريو إدارية وعامة
مصاريو تسوي وبي وتوزي
رباح االستثمارات
حصة الشركة من نتائ عما الشركات الحليأة

27
28

()1.967.532
()1.221.565
44.215
1.545.238
5.264.411

()1.871.411
()1.066.680
1.724.910
4.642.884

4

()206.943
()449.452
4.608.016
()501.378

553.908
()236.308
()1.233.672
3.726.812
()553.367

4.106.638

3.173.445

إيضاح

8

الربح النات عن توحيد شركة تابعة
مصاريو تموي
مصاريو لرى
ربح السنة قب ضريبة الدل
مصروو ضريبة الدل

29
23

ربح السنة
ويعود إلى
حملة سلم الشركة اوم
جلات غير مسيطرة

الحصة اوساسية والملأضة للسلم من ربح السنة العائد إلى
مساهمي الشركة اوم

30

3.356.518
750.120
4.106.638

2.816.514
356.931
3.173.445

0.18

0.15

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  38جزءا من هص القوائم المالية الموحدة
2
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شركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتلية في  31كانون اوو 2015

ربح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى

2015

2014

دينار ردني

دينار ردني

4.106.638

3.173.445

بنود سيتم إعادة تصنيألا إلى قائمة الدل في فترات الحقة:

صافي رباح (لسائر) الموجودات المالية المتوفرة للبي
فروقات ترجمة عمالت جنبية

27.594
22.057

()41.681

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

49.651

()2.631.362

4.156.289

542.083

صافي الدخل الشامل للسنة

()2.589.681

ويعود إلى:

مساهمي الشركة اوم

جلات غير مسيطرة

3.396.554

777.760

4.156.289

542.083

759.735

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  38جزءا من هص القوائم المالية الموحدة
3
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()235.677

الرصيد كما في  31كانون األول 2014

صافي الدل الشام للسنة
المحو إلى االحتياطي اإلجباري
رباح نقدية موزعة (إيضاح )18
رباح نقدية موزعة من شركة تابعة (إيضاح )18
استحواص شركة تابعة (إيضاح رقم )4
شراء سلم في شركات تابعة

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2014
ربح السنة
بنود الدل الشام اولرى

2014

الرصيد كما في  31كانون األول 2015

صافي الدل الشام للسنة
المحو إلى االحتياطي اإلجباري
رباح نقدية موزعة (إيضاح )18
رباح نقدية موزعة من شركة تابعة (إيضاح )18
شراء سلم في شركات تابعة

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2015
ربح السنة
بنود الدل الشام اولرى

2015

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتلية في  31كانون اوو 2015

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة

2.740.622

281.651
-

2.458.971
-

3.076.274

335.652
-

2.740.622
-

دينار أردني

1.040.558

()1.983.955
-

3.024.513
()1.983.955

1.058.755

18.197
-

1.040.558
18.197

دينار أردني

()21.806

()54.799
-

32.993
()54.799

33

21.839
-

()21.806
21.839

دينار أردني

6.732.690

2.816.514
()281.651
()2.250.000
-

6.447.827
2.816.514
-

7.878.556

3.356.518
()335.652
()1.875.000
-

4

دينار أردني

أرباح
مدورة

6.732.690
3.356.518
-

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  38جزءا من هص القوائم المالية الموحدة

18.750.000

-

18.750.000
-

18.750.000

-

18.750.000
-

دينار أردني

رأس المال
المدفوع

احتياطي
إجباري

إحتياطي
احتياطي فروقات
ترجمة عمالت موجودات مالية
متوفرة للبيع
أجنبية

حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة

7.733.765 29.242.064

36.975.829

()235.677
777.760
(- )2.250.000
()377.234
2.400.697
()3.290
-

36.663.573
3.173.445
()2.631.362

38.710.372

542.083
()2.250.000
()377.234
2.400.697
()3.290

5.949.269 30.714.304
356.931 2.816.514
()592.608( )2.038.754

7.946.754 30.763.618

759.735 3.396.554
(- )1.875.000
()538.649
()8.097
-

4.156.289
()1.875.000
()538.649
()8.097

7.733.765 29.242.064
750.120 3.356.518
9.615
40.036

دينار أردني

دينار أردني

36.975.829
4.106.638
49.651

دينار أردني

المجموع

حقوق جهات
غير مسيطرة

مجموع حقوق
الملكية
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شركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتلية في  31كانون اوو 2015

2015
دين دار ردني

أنشطة التشغيل
ربح السنة قب ضريبة الدل
تعديالت:
استلالم عقارات وآالت ومعدات
الربح النات عن توحيد شركة تابعة
رباح االستثمارات
ملص تعويض نلاية اللدمة
حصة الشركة من نتائ عما الشركات الحليأة
مصاريو تموي
ملص تدني صمم مدينة
لسائر استبعاد آالت ومعدات
لسائر تدني ملزون
بنود لرى غير نقدية

4.608.016

3.726.812

1.396.328

1.629.797
()553.908

226.142
()1.545.238
206.943
232.805
22.624
53.947
18.242
5.175.594

132.903
()1.724.910
236.308
143.093

()274.098
3.315.997

()181.878
()216.799
887.763
252.092
30.008
530.188
()69.969
()733.651
5.673.348

()729.127
89.411
()15.708
816.799
287.145
529.875
()54.361
()722.082
3.517.949

()196.874
()8.097
()1.059.188
77.084
()36.408
89.053
()28.224
770.455

()249.069
()3.290
()1.168.476

()282.872
723.259

()354.593

255.979
()724.469

()44.215

التغير في را الما العام :
الصمم المدينة
الموجودات الحية
الملزون
الموجودات المتداولة اولرى
الصمم الدائنة
المطلوبات المتداولة اولرى
دفعات تعويض نلاية اللدمة
دفعات ضريبة الدل
صافي النقد من أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار
استثمارات في سلم شركات حليأة
شراء سلم شركات تابعة
شراء عقارات وآالت ومعدات
بي عقارات وآالت ومعدات
شراء موجودات ماية متوفرة للبي
بي موجودات ماية متوفرة للبي
الزيادة في المشروع قيد اإلنشاء
توزيعات رباح نقدية من شركات حليأة
عوائد توزيعات سلم
النقد المتدف من توحيد شركة تابعة
صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

37.606
-

أنشطة التمويل

رباح نقدية موزعة
سحوبات قروض طويلة اوج
تسديدات قروض طويلة اوج
مصاريو تموي مدفوعة
تسليالت ائتمانية
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
الزيادة (النقص) في النقد والنقد المعادل
فروقات ترجمة عمالت جنبية
النقد والنقد المعاد في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

()2.088.657
76.982
()1.465.824
()206.943
()155.325
()3.839.767
1.478.988
21.062
984.217
2.484.267

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  38جزءا من هص القوائم المالية الموحدة
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2014
دين دار ردني

-

-

-

-

()2.386.815
-

()1.554.551
()236.308
777.984
()3.399.690
()606.210
()341.081
1.931.508
984.217

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 31كانون اوو 2015
.1

الشركة ونشاطها

سدجلت شدركة فلسددطين لالسدتثمار الصددناعي المسداهمة العامددة المحددودة (الشددركة) لددى م ارقددب الشدركات فددي فلسدطين بتدداري 31
ُ
كانون الثاني  1995تحت رقم  562600502وباشرت عماللا بتاري  1تشرين اوو .1995
من الغايات اوساسية للشركة القيام بتنمية وتشجي االستثمارات في المجاالت االقتصادية الملتلأة ومدن ضدمنلا الصدناعية مدن
لال تأسيا الشركات والمشروعات المستقلة والتابعة والمتأرعة واالشترام والتعاون م الشركات التابعة والمرتبطة بغاياتلا.
تعتبددر الشددركة تابعددة لشددركة فلسددطين للتنميددة واإلسددتثمار المسدداهمة المحدددودة (بدداديكو القابضددة) والتددي تملددم مددا نسددبت %56.72
ويتم توحيد قوائملا المالية الموحدة م القوائم المالية الموحدة لباديكو القابضة.
تددم إقدرار القدوائم الماليددة الموحدددة للشددركة كمددا فددي  31كددانون اوو  2015مددن قبد مجلددا إدارة الشددركة فددي اجتماعد الددصي عقددد
بتاري  30آصار .2016
.2

القوائم المالية الموحدة

تشم القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة فلسطين لالستثمار الصناعي وشركاتلا التابعة (المجموعة) كمدا فدي  31كدانون
اوو .2015
لقد كانت نسب ملكية الشركة في را ما شركاتلا التابعة كما يلي:

الشركة التابعة
شركة دواجن فلسطين
شركة فلسطين لصناعات اللدائن
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون (إيضاح )4

النشاط الرئيسي
إنتاج الدجاج واوعالو والبيض
صناعة اللدائن
صناعة الكرتون

نسبة الملكية
%
2014
2015
76.61
76.61
70.67
71.07
43.05
43.05

تعم شركات المجموعة في مناط السلطة الوطنية الألسطينية.
3

السياسات المحاسبية

1.3

أسس إعداد القوائم المالية الموحدة

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبد الكلأة التاريلية باستثناء الموجودات المالية المتوفرة للبي والتي تظلر بالقيمة العادلة
في تاري القوائم المالية.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة بالدينار اوردني والصي يمث عملة اوساا للشركة.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وشركاتلا التابعة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية كما صدرها مجلا معايير
المحاسبة الدولية.
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2.3

أسس توحيد القوائم المالية

تشم القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاتلا التابعة كما في  31كانون اوو  .2015تتحق
امتالم المجموعة للح

السيطرة عند

و تكون معرضة لعوائد متغيرة ناتجة عن استثمارها بالشركات المستثمر بلا و ن يكون للمجموعة

يضا القدرة على التأثير على هص العوائد من لال نأوصها في هص الشركات.

تتحق سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر فيلا إصا وفقط إصا كانت المجموعة لديلا:
-

النأوص على الشركة المستثمر فيلا (الحقو القائمة تعطي الشركة القدرة على توجي نشاطات الشركة المستثمر فيلا)

-

عندما يكون للمجموعة الح في العوائد المتغيرة نتيجة سيطرتلا على الشركة المستثمر بلا

-

للا القدرة على التأثير على هص العوائد من لال نأوصها على هص الشركة

بشك عام تعتقد المجموعة نلا تمتلم السيطرة على الشركة المستثمر بلا عند امتالكلا غلبية في حقو التصويت لدعم هص

الأرضية وعندما تكون نسبة ملكية المجموعة في را ما الشركة المستثمر بلا ق من اوغلبية تألص المجموعة بعين االعتبار

جمي الحقائ والظروو لتقييم ما إصا تحققت السيطرة على الشركة المستثمر بلا والتي تشم ما يلي:
-

االتأاقيات التعاقدية م المساهمين اآللرين في الشركة المستثمر بلا

-

الحقو الناتجة عن اتأاقيات تعاقدية لرى

-

حقو تصويت المجموعة وحقو التصويت المحتملة

تقوم المجموعة بإعادة تقييم قدرتلا على السيطرة في الشركة المستثمر بلا في حا وجود حقائ

و ظروو تد على تغير في

احد العناصر الثالث إلثبات السيطرة المصكورة عال  .يبد توحيد القوائم المالية للشركات التابعة عند حصو المجموعة على

السيطرة وينتلي التوحيد عند فقدانلا للسيطرة على شركاتلا التابعة .يتم إضافة الموجودات والمطلوبات والدل والمصاريو
للشركات التابعة التي تم االستحواص عليلا و التي تم التلل

على السيطرة وحتى تاري فقدانلا .يتم تسجي
كمعامالت بين المالكين.

منلا لال السنة في القوائم المالية الموحدة من تاري الحصو

ثر التغير في نسبة الملكية في الشركة التابعة (دون فقدان السيطرة عليلا)

تم استبعاد كافة اورصدة والمعامالت واورباح واللسائر غير المتحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة وتوزيعات

اورباح بالكام .

في حا فقدان المجموعة السيطرة على الشركات التابعة يتم استبعاد الموجودات (بما فيلا الشلرة) والمطلوبات للشركة التابعة
والقيمة الدفترية لحقو الجلات غير المسيطرة ويتم قيد الأائض و العجز من االستبعاد في قائمة الدل الموحدة .يتم قيد ي
استثمار متبقي بالقيمة العادلة.
3.3

التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة مطابقة لتلم التي تم استلداملا إلعداد القوائم المالية

الموحدة للسنة السابقة باستثناء قيام المجموعة بتطبي التعديالت التالية والنافصة المأعو إبتداء من و كانون الثاني  2015لم

تقم المج موعة بتطبي مبكر وي معايير صادرة وغير نافصة المأعو  .لم ينت عن تطبي هص التعديالت ي ثر على القوائم
المالية الموحدة للمجموعة.
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تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )3توحيد اوعما
يتم تطبي

هصا التعدي بشك مستقبلي ويوضح ان كافة الترتيبات المؤجلة المصنأة كمطلوبات (او موجودات) والناجمة عن
قائمة الدل سواء كانت ضمن نطا معيار المحاسبة الدولية

توحيد اوعما يجب ان تقاا الحقا بالقيمة العادلة من لال

رقم ( )39ام ال اومر الصي يتأ م السياسات المحاسبية الحالية للمجموعة وبالتالي فإن هصا التعدي لن يؤثر على السياسة
المحاسبية للمجموعة.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )8قطاعات اوعما
يتم تطبي التعديالت بأثر رجعي وتوضح ما يلي:
-

يجب على المنشأة ن تأصح عن احكام وتقديرات اإلدارة في تطبي اسا التجمي الواردة في الأقرة  12من معيار التقارير

المالية الدولي رقم ( )8بما في صلم وصأا موج از لقطاعات االعما التي يتم تجميعلا واللصائ
المبيعات ومجم الربح) المستلدمة لتقييم ما إصا كانت القطاعات متشابلة.

-

االقتصادية (مثال:

يتطلب اإل فصاح عن تسوية موجودات القطاع إلى إجمالي الموجودات فقط عندما تصدر التسوية لمتلص القرار وهو مشاب
لإلفصاح عن مطلوبات القطاع.

لم تقم المجموعة بتطبي معايير التجمي في معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )8وقامت المجموعة بعرض تسوية موجودات
القطاع إلى مجموع الموجودات في الأترات السابقة واستمرت باإلفصاح عنلا في إيضاح رقم  36حو القوائم المالية في هص
الأترة كما تم اإلفصاح عن التسوية لغرض اتلاص القرار فيلا.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )24اإلفصاح عن معامالت م جلات صات العالقة

يوضح هصا التعدي

ن منشآت تقديم لدمات إدارة شؤون الموظأين الرئيسيين هي من الجلات صات العالقة لغايات اإلفصاح عن

المعامالت م جلات صات العالقة وباإلضافة إلى صلم يجب اإلفصاح عن المصاريو التي تكبدتلا المجموعة لقاء اللدمات

اإلدارية .ال تتلقى المجموعة لدمات إدارية وعلي ان هصا التعدي ال يؤثر على المجموعة.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )13قياا القيمة العادلة

يتم تطبي هصا التعدي بشك مستقبلي ويوضح ان استثناءات المحأظة االستثمارية الواردة في معيار التقارير المالية الدولي رقم

( )13يمكن تطبيقلا ليا فقط على الموجودات والمطلوبات المالية ولكن يضا على عقود لرى ضمن نطا معيار التقارير
المالية الدولي رقم ( .)39ال تقوم المجموعة بتطبي استثناءات المحأظة االستثمارية الواردة في معيار التقارير المالية الدولي رقم

(.)13

صدر مجلا معايير المحاسبة الدولية المعايير والتعديالت التالية والتي ال ت از غير نافصة المأعو ولم يتم تبنيلا بعد من قب

المجموعة .إن المعايير التالية هي التي تتوق إدارة المجموعة بأن يكون لتطبيقلا عند سريان مأعوللا ثر على المركز و

اوداء المالي و حو إفصاحات القوائم المالية للمجموعة .سيتم تطبي هص المعايير عندما تصبح نافدة المأعو .
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معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9االدوات المالية
قام مجلا معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )9االدوات المالية" بكام مراحل لال تموز

 2014ويبين هصا المعيار المعالجة المحاسبية لتصنيو وقياا الموجودات المالية وااللتزامات المالية وبعض العقود لبي

و

شراء االدوات غير المالية .وقد تم إصدار هصا المعيار الستبدا معيار المحاسبة الدولي رقم (" )39تصنيو وقياا االدوات

المالية" .سيصبح هصا المعيار نافص المأعو للسنوات المالية التي تبد في  1كانون الثاني  2018والصي سيكون ل ثر على

تصنيو وقياا الموجودات المالية.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15االيرادات من العقود م العمالء
يحدد معيار رقم ( ) 15المعالجة المحاسبية لك انواع االيرادات الناشئة من العقود م العمالء وينطب هصا المعيار على جمي

المنشآت التي تدل في عقود لتوريد السل واللدمات للعمالء باستثناء العقود اللاضعة لمعايير الرى مث معيار المحاسبة

الدولي رقم ( )17االيجارات.

يح هصا المعيار بدال من المعايير والتأسيرات التالية:
-

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )11عقود االنشاء

-

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )18االيراد

-

تأسير لجنة معايير التقارير ( )13برام والء العمالء

-

تأسير لجنة معايير التقارير ( )15اتأاقيات انشاء العقارات

-

تأسير لجنة معايير التقارير ( )18عمليات نق االصو من العمالء

-

التأسير ( )31االيراد – عمليات المقايضة التي تنطوي على لدمات اعالنية.

يجب تطبي المعيار للأترات التي تبد في و بعد  1كانون الثاني  2018م السماح بالتطبي المبكر.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )11الترتيبات المشتركة – الحص

في المشاري المشتركة

تتطلب التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )11تطبي معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )3اندماج االعما "
عند معالجة االستحواص على الحص

في العمليات المشتركة التي يمث نشاطلا في االعما المشتركة عما تجارية .توضح

هص التعديالت ان ال يتم اعادة قياا الحص

السابقة في المشاري المشتركة عند االستحواص على حص

المشروع ا لمشترم م البقاء على االحتأاظ بالسيطرة المشتركة .باإلضافة الى صلم يشم

اضافية في نأا

هصا المعيار االستثناءات للص

التعديالت بحيث ال يتم تطبيقلا عندما تكون االطراو التي تتقاسم السيطرة المشتركة مملوكة من نأا الشركة اوم.

تطب التعديالت على ك من االستحواص االولي في العمليات المشتركة واالستحواص على الحص

المشتركة.

االضافية في نأا العمليات

يتم تطبي هص التعديالت بشك مستقبلي اعتبا ار من  1كانون الثاني  2016م السماح بالتطبي المبكر .ال تتوق المجموعة
ن يكون للص التعديالت ثر على القوائم المالية الموحدة.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)38توضيح االساليب المقبولة الحتساب
االستلالكات واإلطأاءات

توضح التعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )38ان االيرادات تعكا المنأعة

االقتصادية المتحصلة من االعما التجارية (التي يكون االص جزء منلا) بدال من المناف االقتصادية التي استللكت من لال

استلدام صلم االص  .كنتيجة لصلم ال يجوز استلدام ساا استلالم مبني على اإليرادات لغرض استلالم الممتلكات واآلالت

والمعدات ويمكن استلدام فقط في ظروو محددة الستلالم الموجودات غير الملموسة.

يتم تطبي هص التعديالت بشك مستقبلي اعتبا ار من  1كانون الثاني  2016م السماح بالتطبي المبكر .ال تتوق المجموعة
ن تؤثر هص التعديالت على المركز المالي الموحد و اوداء المالي الموحد للمجموعة.

معيار المحاسبة الدولي رقم ( )27طريقة حقو الملكية في القوائم المالية المنأصلة – تعديالت
تاحت هص التعديالت للمنشآت ليار اتباع طريقة حقو

الملكية في محاسبة االستثمارات في الشركات التابعة والحليأة

والشركات تحت السيطرة المشتركة في القوائم المالية المنأصلة وعلى الشركات التي تتب معايير التقارير المالية الدولية والتارت
تطبي طريقة حقو الملكية في القوائم المالية المنأصلة ان يتم بأثر رجعي .اما المنشآت التي تطب معايير التقارير المالية

الدولية وو مرة والتارت استلدام طريقة حقو الملكية في القوائم المالية المنأصلة فعليلا تطبي

تاري التحو الى تطبي معايير التقارير المالي الدولية.

طريقة حقو الملكية من

يتم تطبي هص المعايير اعتبا ار من  1كانون الثاني  2016كما يجب تطبيقلا بأثر رجعي م السماح بالتطبي المبكر .لن
يكون لتطبي هصا المعيار ثر على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( – )28البي

المستثمر والشركة الحليأة و المشاري المشتركة

و المساهمة بموجودات بين

تتناو هص التعديالت التعارض بين معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولية رقم ( )28عندما يتعل

اومر بانتلاء السيطرة على الشركة التابعة التي تم بيعلا و المساهمة بلا إلى شركة حليأة و مشروع مشترم .توضح التعديالت
ان يتم االعتراو بكام اورباح و اللسائر الناتجة عن بي و المساهمة بالموجودات المكونة لألعما التجارية كما هي معرفة

في معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ) 3بين المستثمر والشركة الحليأة و المشروع المشترم .في حين ان يتم االعتراو

باالرباح واللسائر الناتجة عن بي و المساهمة بالموجودات والتي ال تعتبر مكونة وعما تجارية إلى حد الحصة التي ال تمث
حصة المستثمر في الشركة الحليأة و المشروع المشترم.

يتم تطبي هص التعديالت بشك مستقبلي اعتبا ار من  1كانون الثاني  2016م السماح بالتطبي المبكر .ال تتوق المجموعة
ان يكون لتطبي هصا المعيار اي ثر على القوائم المالية الموحدة.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ( - )5الموجودات المحتأظ بلا لغرض البي والعمليات غير المستمرة
يتم التلل

هصا التعدي

من الموجودات ( و مجموعات االستبعاد) سواء من لال البي و من لال توزيعلا على مالكي المنشأة .يوضح
ن تغيير واحد من ساليب التلل

إلى لرى لن يعتبر لطة جديدة للتلل

منلا ب هو استمرار لللطة

اوصلية .بالتالي ال يعي متطلبات تطبي المعيار التقارير المالية الدولي ( .)5يتم تطبي هصا التعدي بشك مستقبلي.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1عرض القوائم المالية
تشم هص التعديالت تحسينات محدودة تتركز على اومور التالية:
-

الجوهرية

-

التصنيأات والتجمي

-

هيك االيضاحات

-

عرض بنود الدل الشام اآللرى الناتجة عن االستثمارات التي تتب طريقة حقو الملكية.

معيار التقارير المالية الدولية ( )16عقود اإليجار
قام مجلا معايير المحاسبة الدولي بإصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16عقود االيجار" لال كانون الثاني 2016
الصي يحدد مبادئ االعتراو والقياا والعرض واالفصاح عن عقود االيجار.

تشاب متطلبات معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )16بشك جوهري المتطلبات المحاسبية للمؤجر في معيار المحاسبة الدولي

رقم ( )17ووفقا لصلم يستمر المؤجر في تصنيو عقود االيجار على انلا عقود ايجار تشغيلية او عقود ايجار تمويلية بحيث
يقوم بمعالجة هصين النوعين من العقود بشك ملتلو.

يتطلب معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )16من المستأجر ان يقوم باالعتراو بالموجودات والمطلوبات لجمي عقود االيجار
التي تزيد مدتلا عن  12شلر اال اصا كان االص صو قيمة منلأضة ويتطلب من المستأجر االعتراو بحق في استلدام
االص والمتمث في االعتراو باوص المستأجر وااللتزام النات المتمث بدفعات االيجار.
سيتم تطبي هص المعيار اعتبا ار من  1كانون الثاني  2019م السماح بالتطبي المبكر.

4.3

ملخص ألهم السياسات المحاسبية

األسس والتقديرات
إن إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استلدام عدة تقديرات وافتراضات محاسبية تؤثر على مبالغ
اإليرادات والمصاريو والموجودات والمطلوبات وعرض اإللتزامات المحتملة كما في تاري القوائم المالية الموحدة .نظ ار الستلدام
هص التقديرات واإلفتراضات قد تلتلو النتائ الأعلية عن التقديرات وقد يستدعي صلم تعدي القيم الدفترية للموجودات و

المطلوبات في المستقب .

فيما يلي تأاصي اإلجتلادات الجوهرية التي قامت بلا المجموعة:
القيمة العادلة لألدوات المالية

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة والتي ال يمكن الحصو على
قيمتلا العادلة من سوا مالية نشطة من لال طر مناسبة للتقييم تشم التدفقات النقدية المتوقعة الملصومة .يتم الحصو
على مدلالت التقييم من لال

سوا يمكن مالحظتلا إن مكن وحين ال يكون من المناسب اإلعتماد على هص المدلالت يتم

اعتماد درجة من التقديرات واإلفتراضات لتحديد القيمة العادلة .تشم هص اإلفتراضات عوام تل

المدلالت التي يتم

اإلعتماد عليلا في تحديد القيمة العادلة كملاطر السيولة وملاطر االئتمان والتقلبات اولرى .قد تؤثر التغيرات في اإلفتراضات

على مبالغ القيمة العادلة للموجودات المالية الظاهرة في القوائم المالية.

تدني قيمة الملزون
تقوم إدارة المجموعة بتقدير صافي قيمة الملزون المتوق تحقيقلا في تاري القوائم المالية بناء على اللبرات السابقة ويتم
تلأيض القيمة الدفترية للملزون إن لزم اومر.
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ملص

تدني صمم مدينة

تقدم المجموعة لدماتلا للعمالء ضمن شروط تسليالت معينة .يوجد لدى إدارة المجموعة دلة موضوعية بأن بعض هص الديون
لن يتم تحصيللا .تستلدم إدارة المجموعة تقديرات معينة بناء على لبرات سابقة لتحديد مبالغ الديون متدنية القيمة.

اوعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات
تقوم إدارة المجموعة بإعادة تقدير اوعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات وتقوم بتعديللا إن لزم اومر في نلاية ك سنة
مالية.

ملص ضريبة الدل
تستلدم إدارة المجموعة تقديرات معينة لتحديد ملص
معقولة.

ضريبة الدل  .تعتقد إدارة المجموعة بان هص التقديرات واإلفتراضات

تحقق اإليرادات
تتحق

إيرادات المبيعات عند انتقا

مناف وملاطر ملكية البضاعة المباعة للمشتري ويصبح من المرجح تدف

المناف

اإلقتصادية على المجموعة وتوفر إمكانية قياا مبالغ اإليرادات بموثوقية .تقاا إيرادات المبيعات بالقيمة العادلة بعد تنزي
المرتجعات واللصم على المبيعات.

تحقق المصاريف
يتم قيد المصاريو عند حدوثلا وفقا لمبد االستحقا .
مصاريف التمويل
تتم رسملة مصاريو التموي

صات العالقة المباشرة بشراء او إنشاء او إنتاج موجودات تحتاج لأترة زمنية لتصبح جاهزة

لالستعما او البي كجزء من تكلأة هص الموجودات  .يتم قيد جمي مصاريو التموي اولرى كمصاريو عند حدوثلا .تتكون

مصاريو التموي من الأوائد والتكاليو اولرى التي تتكبدها المجموعة للحصو على التموي .
ضريبة الدخل
تقوم المجموعة باقتطاع ملص

لضريبة الدل وفقا لقانون ضريبة الدل ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )12والصي يقتضي

االعتراو بالأروقات الزمنية المؤقتة كما بتاري القوائم المالية كضرائب مؤجلة نتيجة لصلم قد يترتب قيد موجودات ضريبية

مؤجلة.
يمث مصروو ضريبة الدل الضريبة المستحقة والتي تم احتسابلا بناء على الربح الضريبي للمجموعة .قد يلتلو الربح
الضريبي عن الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية بسبب إدراج إيرادات غير لاضعة لضريبة الدل

و مصاريو ال يمكن

تنزيللا من ضريبة الدل  .إن مث هص اإليرادات و المصاريو قد تكون لاضعة و يمكن تنزيللا في السنوات الالحقة.
تصنيف الموجودات والمطلوبات المتداولة والغير متداولة

تقددوم المجموعددة بعددرض الموجددودات والمطلوبددات فددي قائمددة المركددز المددالي بندداءا علددى تصددنيألا كمتداولددة و غيددر متداولددة .تكددون
الموجودات متداولة في الحاالت التالية:

– من المتوق ن تتحق

و ن يكون اللدو منلا بيعلا و استلالكلا في دورة التشغي العادية

– محتأظ بلا لغرض المتاجرة
– من المتوق ن تتحق لال فترة اثني عشرة شل ار بعد تاري القوائم المالية
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– النقد والنقد المعاد باستثناء النقد مقيد السحب و المستلدم لتسديد مطلوبات تستح لال فترة تتجاوز اثني عشر شل ار
بعد تاري القوائم المالية

يتم تصنيو جمي الموجودات اولرى كموجودات غير متداولة.
تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية:
– من المتوق تسديدها ضمن دورة التشغي العادية
– محتأظ بلا لغرض المتاجرة
– مستحقة الدف ضمن فترة اثني عشر شل ار بعد تاري القوائم المالية
– ال يوجد قيود و شروط لتأجي تسديد المطلوبات لأترة تتجاوز اثني عشر شل ار على اوق بعد تاري القوائم المالية
يتم تصنيو جمي المطلوبات اولرى كمطلوبات غير متداولة.
يتم تصنيو الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.
قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياا القيمة العادلة لمعظم اودوات المالية في تاري القوائم المالية .تقوم المجموعة يضا باإلفصاح عن القيمة
العادلة لألدوات المالية والموجودات غير المالية الظاهرة بالكلأة في اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية والتي تشم ما يلي:

– اإلفصاح عن آليات التقييم والتقديرات والأرضيات الجوهرية (إيضاح )3
– التسلس المستلدم لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ودواتلا المالية (إيضاح )34
– الموجودات المالية (إيضاح )9
القيمة العادلة هي المقاب المالي ل بي

ص

و سداد التزام وصلم من لال عملية منظمة بين المشاركين في السو في تاري

القياا .يعتمد قياا القيمة العادلة على فرضية بي اوصو او سداد االلتزامات إما في:

– سو رئيسي لألص
–

و االلتزام.

و في حا غياب السو الرئيسي في سو

كثر مالءمة للموجودات والمطلوبات.

يجب ن يكون للمجموعة القدرة على الوصو للسو الرئيسي و السو اوكثر مالءمة.
عند قياا القيمة العادلة للموجودات غير المالية يؤلص في االعتبار قدرة المشاركين في السو على توليد مناف اقتصادية من

لال االستلدام اومث للص الموجودات و عن طري بيعلا إلى مشاركين آلرين في السو الصين بدورهم سيستلدمون هص
الموجودات بالشك اومث .

تستلدم المجموعة ساليب التقييم المناسبة حسب الظروو التي توفر معلومات كافية لقياا القيمة العادلة وصلم من لال زيادة
استلدام معطيات صات صلة يمكن مالحظتلا والتقلي من استلدام المعطيات التي ال يمكن مالحظتلا.

يتم تصنيو جمي الموجودات والمطلوبات التي تقاا و يتم اإلفصاح عن قيمتلا العادلة ضمن هرم القيمة العادلة كما هو
موضح دنا :
المستوى االو  :باستلدام سعار التداو (غير المعدلة) ودوات مالية مشابلة تماما في سوا مالية نشطة.
المستوى الثاني :باستلدام معطيات غير سعار التداو ولكن يمكن مالحظتلا بشك مباشر و غير مباشر.
المستوى الثالث :باستلدام معطيات ال تستند لبيانات سو يمكن مالحظتلا.
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لم تقم المجموعة بإجراء ي تحويالت بين المستويات المصكور عال لال العامين  2015و.2014
لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة قامت المجموعة بتحديد صناو من الموجودات والمطلوبات وفقا لطبيعة ولصائ
وملاطر ومستوى القيمة العادلة للص الموجودات والمطلوبات.

توزيعات أرباح مدفوعة
تقوم المجموعة باالعتراو بمطلوبات مقاب التوزيعات النقدية المواف عليلا من قب مساهمي الشركة في اجتماع الليئة العامة

ويتم االعتراو بلصا المبلغ في قائمة حقو الملكية.
عقارات وآالت ومعدات

تظلر العقارات واآلالت والمعدات بالكلأة بعد تنزي

العقا ارت واآلالت والمعدات الكلأة المتكبدة إلستبدا

اإلستلالم المتراكم ولسائر التدني المتراكمة إن وجدت .تشم

كلأة

ي من مكونات العقارات واآلالت والمعدات ومصاريو التموي للمشاري

اإلنشائية طويلة اوج اصا تحققت شروط االعتراو .يتم إثبات جمي النأقات اولرى في قائمة الدل الموحدة عند تحققلا .ال

يتم استلالم اوراضي .يتم احتساب االستلالم بإستلدام طريقة القسط الثابت وفقا للعمر اإلنتاجي المتوق كما يلي:
العمر اإلنتاجي
(سنوات)
25-20
20-15
7-4
7
7-4

مباني وانشاءات
معدات وآالت
ثاث و جلزة مكتبية
سيارات
جلزة وبرام الحاسب اآللي
يتم شطب ي بند من العقارات واآلالت والمعدات و ي جزاء جوهرية منلا عند التلل

متوقعة من استلدام البند و التلل

التلل

منلا و عند عدم وجود منأعة إقتصادية

من  .يتم قيد ي ربح او لسارة ناتجة عن شطب البند والصي يمث الأر بين العائد من

وصافي القيمة الدفترية للبند في قائمة الدل الموحدة.

تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واوعمار اإلنتاجية وطر اإلستلالم في ك سنة مالية ويتم تعديللا الحقا إن لزم اومر.
موجودات محتفظ بها لغرض البيع
يتم قياا الموجودات المحتأظ بلا لغرض البي بالقيمة الدفترية و القيمة العادلة (بعد تنزي كلأة البي ) يلما ق

كموجودات محتأظ بلا لغرض البي في حا

ويتم تصنيألا

ن استرداد القيمة الدفترية يتم من لال البي وليا من لال االستمرار في

االستلدام .يمكن استيأاء هصا الشرط فقط عند وجود احتما كبير لبي الموجودات المحتأظ بلا لغرض البي و ن تكون متاحة
للبي الأوري بوضعلا الحالي .ال يتم حساب االستلالم للموجودات غير المتداولة عند تصنيألا كموجودات محتأظ بلا لغرض

البي .

توحيد األعمال وشهرة الشراء

يتم قيد عمليات توحيد اوعما بإستلدام طريقة اإلستحواص .تمث كلأة اإلستحواص مجموع القيمة العادلة للمقاب المالي المدفوع
بتاري اإلستحواص وقيمة حقو الجلات غير المسيطرة في الشركات المستحوص عليلا .عند ي توحيد لألعما تقوم المجموعة

بتقييم حصة حقو الجلات غير المسيطرة في الشركة المستحوص عليلا بالقيمة العادلة و بنسبة حصة الجلات غير المسيطرة
إلى صافي موجودات الشركة المستحوص عليلا .يتم اإلعتراو بمصاريو اإلستحواص ضمن المصاريو اإلدارية في قائمة الدل

الموحدة.
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تقوم المجموعة عند االستحواص بتقدير وتصنيو الموجودات والمطلوبات المالية للشركة المستحوص عليلا وفقا للشروط التعاقدية
والظروو االقتصادية بتاري االستحواص.

في حا توحيد اوعما نتيجة اإلستحواص التدريجي يتم قياا اإلستثمار المصنو سابقا للشركة المستحوص عليلا بالقيمة العادلة

في تاري اإلستحواص .يتم قيد الأر بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية المصنو سابقا في قائمة الدل الموحدة.

يتم إثبات الشلرة الناتجة عن شراء الشركات التابعة بالكلأة والتي تمث الزيادة في المقاب المالي الصي تم تحويل والمبلغ الصي تم

قيد لحقو الجلات غير المسيطرة عن حصة المجموعة في صافي الموجودات والمطلوبات التي تم الحصو عليلا من الشركة

التابعة .إصا كان المقاب المالي ق من القيمة العادلة لصافي الموجودات للشركة التابعة يتم تسجي الأر كربح و لسارة في

قائمة الدل الموحدة.

الحقا لإلثبات المبدئي يتم إثبات الشلرة بالكلأة بعد تنزي

ية لسائر ٍ
تدن متراكمة في القيمة الدفترية .لغرض إجراء دراسة حو

وجود تدني في القيمة الدفترية للشلرة يتم توزي قيمة الشلرة بتاري الشراء على الوحدات و مجموعة الوحدات المنتجة للنقد
والمتوق ن تستأيد من عملية توحيد اوعما

تم توزيعلا على هص الوحدات م ال.

بغض النظر عن كون الموجودات والمطلوبات اولرى للشركة المستحوص عليلا قد

عند استبعاد حد اونشطة التشغيلية ضمن وحدة منتجة للنقد يتم اعتبار الشلرة المرتبطة بالنشاط التشغيلي المستبعد كجزء من

القيمة الدفترية لصلم النشاط لتحديد مبلغ الربح و اللسارة .يتم تحديد مبلغ الشلرة المستبعد وفقا لنسبة القيمة الدفترية للنشاط
المستبعد إلى صافي القيمة المتبقية من الوحدة المنتجة للنقد.

مشروع قيد اإلنشاء
يمث هصا البند كافة تكاليو إنشاء مشروع مزارع الدجاج الالحم والتي تشم تكاليو التصاميم واإلنشاء والمواد المباشرة

واإلشراو ومصاريو الأوائد المتعلقة بالمشروع .عند االنتلاء من تنأيص المشروع يحو الى حساب عقارات وآالت ومعدات.

يتم إجراء دراسة التدني في القيمة الدفترية للمشروع قيد اإلنشاء عند وجود دلة تشير إلى عدم إمكانية إسترداد القيمة الدفترية

للصا المشروع .في حا وجود مث هص اودلة يتم تلأيض القيمة الدفترية للمشروع للقيمة المتوق إستردادها.
استثمار في شركات حليفة

يتم قيد اإلستثمار في الشركات الحليأة باستلدام طريقة حقو الملكية .الشركة الحليأة هي تلم التي يكون للمجموعة نأوصا مؤث ار
عليلا  .وهو القدرة على المشاركة في الق اررات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بلا وليا التحكم بلص
السياسات.

عند االستحواص التدريجي للشركات الحليأة يتم قياا الحصة المملوكة للمجموعة بتاري استحواص المجموعة على نأوص مؤثر في

الشركة الحليأة بالقيمة العادلة ويتم قيد ية فروقات ناتجة في قائمة الدل الموحدة.

وفقا لطريقة حقو الملكية يظلر اإلستثمار في الشركات الحليأة في قائمة المركز المالي الموحدة بالكلأة مضافا إلي التغيرات

الالحقة في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات الحليأة .يتم قيد الشلرة الناتجة عن شراء الشركات الحليأة كجزء من

القيمة الدفترية لإلستثمارات فيلا حيث ال يتم إطأاء هص الشلرة و دراسة التدني في قيمتلا بشك منأص .
يتم اظلار حصة المجموعة من صافي نتائ

الشام

عما الشركات الحليأة بعد الضريبة في قائمة الدل الموحدة وقائمة الدل

الموحدة .يتم استبعاد اورباح واللسائر الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الحليأة وفقا لنسبة ملكية

المجموعة في الشركة الحليأة.

إن السنة المالية للشركات الحليأة هي صات السنة المالية للمجموعة .عند الضرورة تقوم المجموعة بإجراء تعديالت لتتواف

السياسات المتبعة في الشركات الحليأة م السياسات المحاسبية للمجموعة.
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الحقا إلستلدام طريقة حقو الملكية تقرر المجموعة ما إصا كان هنام ضرورة لقيد لسائر ٍ
تدن إضافية على استثماراتلا في

الشركات الحليأة .تقوم المجموعة في تاري القوائم المالية بتحديد ما إصا كان هنام وجود ودلة موضوعية تشير إلى ٍ
تدن في قيمة

اإلستثمارات في الشركات الحليأة .في حا وجود هص اودلة تقوم المجموعة بإحتساب قيمة التدني والتي تمث الأر بين القيمة
الدفترية لإلستثمار والقيمة المتوق إستردادها ويتم قيد هصا الأر في قائمة الدل الموحدة.

في حا فقدان االمجموعة للنأوص المؤثر على الشركات الحليأة تقوم المجموعة بتقييم االستثمار المتبقي بالقيمة العادلة ويتم

تسجي الأروقات بين هص القيمة العادلة والقيمة الدفترية لالستثمار في قائمة الدل الموحدة.
استثمارات في موجودات مالية

يتم تصنيو الموجودات المالية اللاضعة لمعيار المحاسبة الدولي رقم  39كموجودات مالية بالقيمة العادلة من لال قائمة

الدل الموحدة و قروض ممنوحة وصمم مدينة و موجودات مالية متوفرة للبي  .تحدد المجموعة تصنيو الموجودات المالية عند

اإلقتناء.

يتم قيد الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة ويتم إضافة مصاريو اإلقتناء المباشرة باستثناء الموجودات المالية بالقيمة

العادلة من لال قائمة الدل الموحدة والتي يتم قيدها بشك مبدئي بالقيمة العادلة.

يتم قيد عمليات الشراء والبي العادية للموجودات المالية في تاري الصأقة وهو تاري اإللتزام بشراء و بي الموجودات المالية.

إن عمليات الشراء والبي العادية للموجودات المالية هي تلم التي يتم فيلا تحوي الموجودات المالية لال الأترة المحددة وفقا

للقوانين و وفقا لما هو متعارو علي في نظمة السو .

الحقا لإلعتراو المبدئي يتم قياا الموجودات المالية وفقا لتصنيألا كما يلي:
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من لال قائمة الدل

تصنو الموجودات المالية للمتاجرة ضمن بند "موجودات مالية بالقيمة العادلة من لال قائمة الدل الموحدة" .يتم تصنيو
الموجودات المالية كموجودات مالية للمتاجرة في حا وجود النية لبي

و إعادة شراء هص الموجودات في المستقب القريب .يتم

قيد ي ربح و لسارة ناتجة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة في قائمة الدل الموحدة في فترة حدوث

هصا التغير.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم تصنيو الموجودات المالية بالقيمة العادلة من لال قائمة الدل الموحدة فيما إصا كانت النية لبي
هص اإلستثمارات المالية في المستقب القريب ال زالت قائمة .في حا عدم القدرة على بي هص اإلستثمارات نتيجة لعدم توفر

سو نشط و حدوث تغيير جوهري في نية اإلدارة لبي هص اإلستثمارات في المستقب القريب يمكن إلدارة المجموعة ن تقوم
بإعادة تصنيو هص الموجودات المالية في حاالت نادرة جدا إلى ي فئة لرى باالعتماد على طبيعة الموجود المالي.
الموجودات المالية المتوفرة للبي

تشم اإلستثمارات في الموجودات المالية المتوفرة للبي اإلستثمار في دوات الدين و دوات الملكية .دوات الملكية المصنأة

كموجودات مالية متوفرة للبي هي تلم الموجودات التي ال يتم تصنيألا بالقيمة العادلة لال قائمة الدل الموحدة .دوات الدين

المصنأة كموجودات مالية متوفرة للبي هي تلم الموجودات التي يتم اإلحتأاظ بلا لأترة غير محددة والتي قد يتم بيعلا وفقا

الحتياجات السيولة و نتيجة للتغيرات في العوام السوقية.

الحقا لإلثبات المبدئي يتم إعادة تقييم الموجودات المالية المتوفرة للبي بالقيمة العادلة ويتم قيد التغيرات في القيمة العادلة في
قائمة الدل الشام الموحدة ضمن احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبي حتى يتم التلل

من الموجود المالي وعندها يتم

قيد اورباح واللسائر المقيدة سابقا ضمن احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبي في قائمة الدل الموحدة وفي حا وجود

تدن في قيمتلا يتم إعادة قيد اللسائر المقيدة سابقا ضمن احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبي في قائمة الدل الموحدة

وتلأيض احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبي بقيمة التدني التي تم قيدها.
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يتم إدراج الموجودات المالية المتوفرة للبي بالكلأة عندما ال يمكن تحديد قيمتلا العادلة بصورة يعتمد عليلا.
تدني قيمة الموجودات المالية
يتم إجراء تقييم في تاري القوائم المالية الموحدة لتحديد ما إصا كان هنام دلي موضوعي يثبت تدني موجودات مالية محددة .إصا

وجد مث هصا الدلي


فإن يتم إثبات ية لسارة تدني ضمن قائمة الدل الموحدة.

الموجودات الظاهرة بالكلأة المطأأة يمث التدني الأر بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة بمعد
الأائدة الأعلي اوصلي.

دوات الملكية المصنأة كموجودات مالية متوفرة للبي – يتضمن الدلي الموضوعي انلأاض القيمة الجوهري و طوي



اومد .يتم قياا جوهرية اإلنلأاض بالرجوع إلى الكلأة اوصلية لالستثمار ويتم قياا طو مد االنلأاض بالرجوع إلى

الأترة ا لتي انلأضت لالللا القيمة العادلة عن القيمة اوصلية .يمث التدني الأر بين الكلأة اوصلية والقيمة العادلة بعد
تنزي



ية لسارة تدني معترو بلا سابقا ضمن قائمة الدل الموحدة.

دوات الدين المصنأة كموجودات مالية متوفرة للبي – يمث التدني الأر بين الكلأة المطأأة والقيمة العادلة بعد تنزي

لسارة تدني معترو بلا سابقا ضمن قائمة الدل الموحدة.

ية

الموجودات الحية
يتم قياا الموجودات الحية والمنتجات الزراعية في تاري الحصاد بقيمتلا العادلة بعد تنزي مصاريو البي المتوقعة ويتم قيد

ية رباح و لسائر ناجمة عن التغير في القيمة العادلة في قائمة الدل الموحدة في فترة حدوث التغير .وفي الحاالت التي ال

يمكن فيلا قياا القيمة العادلة للموجودات الحية بموضوعية فإن يتم قياسلا بالكلأة بعد تنزي
قيمتلا.

تظلر الموجودات الحية الناضجة وغير الناضجة بالكلأة بعد تنزي
عدم القدرة على قياا القيمة العادلة للا بموثوقية كافية.

ي لسارة ناتجة عن التدني في

ية لسارة ناتجة عن التدني في القيمة الدفترية وصلم بسبب

مخزون
تظلر المنتجات الزراعية بالكلأة بعد تنزي

القيمة العادلة للا بموثوقية كافية.

ية لسائر ناتجة عن التدني في القيمة الدفترية وصلم بسبب عدم القدرة على قياا

يتم إظلار ملزون المواد اللام واوعالو واونابيب والعبوات البالستيكية بالكلأة باستلدام طريقة المتوسط المرجح و القيمة

المتوق تحقيقلا يلما ق  .تمث الكلأة كافة النأقات التي تتكبدها المجموعة من ج إيصا المواد إلى حالتلا وموقعلا لتكون

جاهزة لالستلدام.
الذمم المدينة

يتم قيد الصمم المدينة حسب المبلغ اوصلي للأاتورة بعد تنزي
صمم مدينة عندما يصبح من غير المرجح تحصي كام

إمكانية لتحصيللا.

ي ملص

او جزء من مبلغ هص الديون .تشطب الديون المعدومة عند عدم وجود
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الصمم متدنية القيمة .يتم احتساب ملص

تدني

النقد والنقد المعادل

لغرض قائمة التدفقات النقدية فإن النقد والنقد المعاد يشم على النقد في الصندو و رصدة لدى بنوم وودائ قصيرة اوج

والتي لديلا تواري استحقا ثالثة شلر و ق

بعد تنزي حسابات الجاري مدين القائمة.

ذمم دائنة ومستحقات

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقب مقاب البضائ و اللدمات المستلمة سواء تمت و لم تتم المطالبة بلا

من قب المورد.

قروض طويلة األجل

يتم قيد القروض طويلة اوج مبدئيا بالقيمة العادلة بعد تنزي

ية تكاليو مباشرة .ويعاد الحقا تقييملا بالكلأة المطأأة باستلدام

طريقة العائد الأعلي .تظلر اورباح و اللسائر الناتجة عن تللي الجلة المقرضة عن القروض طويلة اوج في قائمة الدل

الموحدة.

يتم احتساب الكلأة المطأأة بعد اولص بعين اإلعتبار ي لصم و عالوة على الشراء والرسوم والمصاريو اولرى التى تشك
جزءا من العائد الأعلي .يتم قيد اإلطأاء النات عن استلدام طريقة العائد الأعلي ضمن قائمة الدل الموحدة.

تقاص األدوات المالية

يتم إجراء تقا

بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظلار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما

تتوفر الحقو القانونية الملزمة وكصلم عندما يتم تسويتلا على ساا التقا

نأا الوقت.

و يكون تحق الموجودات وتسوية المطلوبات في

المخصصات

يتم احتساب ملصصات عندما يترتب على المجموعة التزامات (قانونية و ضمنية) ناشئة عن حداث سابقة على ن يكون من
المرجح نشوء هص اإللتزامات وتوافر إمكانية تحديد قيمتلا بشك موضوعي.

العمالت األجنبية
يتم تحوي المعامالت التي تتم بعمالت لرى غير الدينار اوردني لال السنة إلى الدينار اوردني وفقا وسعار الصرو السائدة

في تاري المعاملة .يتم تحوي الموجودات والمطلوبات النقدية وتلم التي تستح القبض و الدف بالعمالت اولرى في نلاية

السنة إلى الدينار اوردني وفقا وسعار الصرو السائدة في تاري القوائم المالية الموحدة .تظلر فروقات التحوي من ربح و

لسارة في قائمة الدل الموحدة.

يتم تحوي موجودات ومطلوبات الشركات التابعة التي لديلا عملة ساا لرى غير الدينار اوردني إلى الدينار اوردني وفقا

وسعار الصرو السائدة في تاري القوائم المالية الموحدة .يتم تحوي بنود حقو الملكية وفقا وسعار الصرو التاريلية ويتم

تحوي بنود قائمة الدل الموحدة وقائمة الدل الشام الموحدة للص الشركات إلى الدينار اوردني وفقا لمعد
ضمن حقو الملكية الموحدة.

لال السنة .يتم قيد الأروقات الناتجة عن التحوي في بند لا

سعار الصرو

الربح لكل سهم

يتم احتساب الحصة اوساسية للسلم في اورباح من لال قسمة ربح السنة العائد إلى حملة اوسلم العادية للمجموعة على
المعد المرجح لعدد اوسلم العادية لال العام.

يتم احتساب الحصة الملأضة للسلم من لال قسمة ربح السنة العائد إلى حملة اوسلم العادية للمجموعة (بعد طرح الأوائد
المتعلقة باوسلم الممتازة القابلة للتحوي ) على المعد المرجح لعدد اوسلم العادية لال العام مضافا إلي المعد المرجح لعدد
السلم العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحوي اوسلم القابلة للتحوي إلى سلم عادية.
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 .4توحيد األعمال
إستحواذ على شركات تابعة خالل عام 2014
قامت الشركة لال عام  2014بشراء ما نسبت  % 6.19من سلم الشركة الوطنية لصناعة الكرتون (الكرتون) نتيجة لصلم

إرتأعت نسبة ملكية الشركة في الكرتون من  %36.86إلى  %43.05وتم توحيد قوائملا المالية م القوائم المالية الموحدة
للمجموعة.

تعتقدد إدارة الشدركة ن للدا القددرة علدى السديطرة علدى شدركة الكرتدون علدى الدرغم مدن ن الشدركة تمتلدم قد مدن  %50مدن حقددو

التصددويت وصلددم ون الشددركة هددي المسدداهم اوكبددر الوحيددد فددي شددركة الكرتددون بنسددبة مسدداهمة  %43.05مددن شددركة الكرتددون

باإلضافة إلى عدة عوام

لرى .ما فيما يل

النسبة المتبقية من حقو الملكية فلي موزعة على نطا واسد بحيدث ال يمتلدم

المساهم الواحد ما نسبت كثر من  %3من شركة الكرتون.
قامت المجموعة بقيد عمليات توحيد اوعما بالقيمة العادلة لموجودات ومطلوبات شركة الكرتون وفقا لمعيار التقارير المالية

الدولية رقم ()3

حيث نت عن صلم ربح بمبلغ  553.908دينار ردني تم تسجيل في قائمة الدل الموحدة وتم قياا حقو

الجلات غير المسيطرة في الشركات المستحوص عليلا بالقيمة العادلة.

فيما يلي القيمة العادلة لموجودات ولمطلوبات الشركة الوطنية لصناعة الكرتون في تاري اإلستحواص:
دينار ردني
القيمة العادلة
بتاري اإلستحوداص
1.591.823
556.866
373.727
1.713.496
413.848
255.979
4.905.739

الموجودات بالقيمة العادلة
عقارات وآالت ومعدات (إيضاح رقم )6
موجودات مالية متوفرة للبي
ملزون
صمم مدينة
موجودات متداولة لرى
النقد وودائ قصيرة اوج
المطلوبات بالقيمة العادلة
صمم دائنة
رصدة دائنة لرى
ملص تعويض نلاية اللدمة (إيضاح رقم )20
ملص ضريبة الدل (إيضاح رقم )23
القيمة العادلة لصافي الموجودات
حصة حقو الجلات غير المسيطرة من صافي الموجودات بالقيمة العادلة
القيمة الدفترية لإلستثمار في شركة الكرتون
الربح النات عن استحواص الشركة التابعة
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501.943
60.397
100.668
27.177
690.185
4.215.554
()2.400.697
()1.260.949
553.908

حصص مؤثرة في شركات تابعة:

.5

فيما يلي معلومات مالية عن شركات تابعة وغير مملوكة بالكام لديلا حص
نسبة الملكية للجهات غير المسيطرة:

اسم الشركة

شركة دواجن فلسطين (الدواجن)
شركة فلسطين لصناعات اللدائن (اللدائن)
الشركة الوطنية لصناعة الكرتون (الكرتون)

بلد المنشأ

جوهرية لجلات غير مسيطرة:
2014

2015
%

فلسطين

23.39

23.39

فلسطين

56.95

56.95

فلسطين

أرصدة حصص الجهات غير المسيطرة في الشركات

28.93

2015

التابعة:

29.33

2014

دينار أردني

دينار أردني

الدواجن

5.369.619

5.018.078

الكرتون

2.410.363

2.372.425

7.946.754

7.733.765

166.772

اللدائن

343.262

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

723.600

الدواجن

اللدائن

الكرتون

543.172

()168.393

()145.145

194.913

()41.096

750.120

356.931

بنود الدخل الشامل العائدة لجهات غير مسيطرة في
الشركات التابعة:

الدواجن

الكرتون

5.174

()605.433

9.615

()592.608

4.441

12.825
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فيما يلي ملل

لمعلومات مالية عن هص الشركات التابعة قب استبعاد اورصدة والمعامالت م الشركة.

ملخص بيانات قائمة الدخل كما في  31كانون أول :2015

مبيعات

كلأة المبيعات
مصاريو إدارية وعامة وتسويقية
مصاريو تموي

مصاريو لرى

الدواجن

اللدائن

الكرتون

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

30.444.532

418.045

4.873.212

()24.384.316

()548.461

()3.884.374

()2.180.318

()341.380

()495.588

()173.168

()33.775

-

ربح (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل

()179.811

()451.339

()82.909

3.526.919

()956.910

410.341

ربح (خسارة) السنة

بنود الدخل الشامل األخرى

3.093.633
22.122

()956.910

342.249

صافي الدخل الشامل السنة

3.115.755

()956.910

350.544

ضريبة الدل

()433.286

723.600

العائد لجلات غير مسيطرة
ملخص بيانات قائمة الدخل كما في  31كانون أول :2014

مبيعات

كلأة المبيعات

-

()168.393

8.295

194.913

الدواجن

اللدائن

الكرتون*

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

29.532.749

900.804

1.135.859

()23.881.020

()928.493

()903.834

()208.211

()28.097

-

مصاريو إدارية وعامة وتسويقية

()2.070.760

مصاريو لرى

مصاريو تموي

-

()68.092

()323.200

()122.183

ربح (خسارة) السنة قبل ضريبة الدخل

()602.178

()115.884

()76.977

2.770.580

()494.870

32.865

ربح (خسارة) السنة

2.322.241

صافي الدخل الشامل السنة

()2.589.681

()494.870
-

()72.163

()267.440

()494.870

()49.645

العائد لجهات غير مسيطرة

543.172

()145.145

()41.096

ضريبة الدل

بنود الدخل الشامل األخرى

()448.339

-

*تمث هص المبالغ نتائ شركة الكرتون من تاري اإلستحواص وحتى  31كانون اوو .2014
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()105.028
22.518

ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما في  31كانون أول :2015

موجودات متداولة

الدواجن

اللدائن

الكرتون

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

11.349.265

603.451

()7.022.141

()668.790

موجودات غير متداولة

20.552.232

مطلوبات غير متداولة

()977.254

مطلوبات متداولة

مجموع حقوق الملكية

23.902.102

935.176

()78.473

791.364

3.005.323
2.026.028

()680.228
()116.842

4.234.281

العائد إلى:

مساهمي المجموعة

18.532.483

624.592

1.823.918

جهات غير مسيطرة

5.369.619

166.772

2.410.363

ملخص بيانات قائمة المركز المالي كما  31في كانون أول :2014
الدواجن

اللدائن

الكرتون

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

موجودات غير متداولة

10.937.902

1.017.650

2.611.698

20.767.100

1.282.343

2.269.438

مطلوبات غير متداولة

()1.480.346

()107.219

()100.763

موجودات متداولة
مطلوبات متداولة

مجموع حقوق الملكية

()7.825.509

22.399.147

()844.500

1.348.274

()614.570

4.165.803

العائد إلى:
مساهمي المجموعة

17.381.069

1.005.012

1.793.378

جهات غير مسيطرة

5.018.078

343.262

2.372.425

ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية كما في  31كانون أول :2015

نشطة التشغي

نشطة االستثمار
نشطة التموي

الزيادة في النقد والنقد المعاد

الدواجن

اللدائن

الكرتون

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

5.233.303
()973.177

60.507
31.794

439.685
12.417

()3.239.264

()83.152

()251.347

1.020.862

9.149

200.755

22

التقرير السـنوي 2015

73

ملخص بيانات قائمة التدفقات النقدية كما في  31كانون أول :2014

نشطة التشغي

نشطة االستثمار

نشطة التموي
(النق

) الزيادة في النقد والنقد المعاد

الدواجن

اللدائن

الكرتون

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

3.249.239

()1.282.665

()40.190

()163.480

()613.979

13.798

()43.919

()2.580.553
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53.836

317.969

152

()198.408

11.187.026

()1.319
5.806.555

5.245.163
562.711
-

690
16.993.581

16.917.420
75.471
-

6.589.188

()2.052.051
()546
5.060.037

8.227.517
628.064
()1.742.947

()2.240.553
1.139
11.649.225

15.376.908
333.215
()1.821.484

140.543

18
389.667

340.212
49.437
-

()28
530.210

470.523
59.715
-

462.715

12
747.214

732.982
132.831
()118.611

311
1.209.929

1.253.393
95.806
()139.581

سيارات
دينار ردني

124.730

351
104.931

81.305
23.285
()10

420
229.661

213.647
15.805
()211

22.787.237

()2.052.051
()1.484
12.108.404

14.627.179
1.396.328
()1.861.568

()2.240.553
1.878
34.895.641

38.036.404
1.059.188
()1.961.276

المجموع
دينار ردني

24

تم لال عام  2015تحمي مبلغ  1.229.625دينار ردني ومبلغ  58.612دينار ردني من مصروو اإلستلالم على حساب كلأة المبيعات ومصاريو تسوي وبي وتوزي على التوالي.
وفقا التأاقيات بعض القروض طويلة اوج قامت شركة دواجن فلسطين (شركة تابعة) برهن سبعة مزارع لتربية الدواجن تعود للا في منطقة جنين وطولكرم ورهن رض المسل وما عليلا
من إنشاءات وممتلكات لصالح بنوم محلية .بلغت القيمة الدفترية للص اوراضي وما عليلا من إنشاءات وممتلكات كما في  31كانون اوو  2015مبلغ  10.226.338دينار ردني
(إيضاح  .)19كما قامت شركة فلسطين لصناعات اللدائن (شركة تابعة) برهن رض المصن وما عليلا من عقارات لصالح بنوم محلية .بلغت القيمة الدفترية للص اوراضي وما عليلا من
إنشاءات وممتلكات كما في  31كانون اوو  2015مبلغ  935.176دينار ردني (إيضاح .)19

4.283.035

-

-

()654
4.283.035

3.804.513
479.176
-

راضي
دينار ردني

مباني وانشاءات
دينار ردني

معدات وآالت
دينار ردني

ثاث و جلزة
مكتبية
دينار ردني

جلزة وبرام
الحاسب اآللي
دينار ردني

بلغت العقارات واآلالت والمعدات المستللكة بالكام كما في  31كانون اوو  2015والتي ما زالت تُستلدم في عمليات المجموعة مبلغ  2.379.165دينار ردني.

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2015

اإلستهالك والتدني المتراكم
كما في و كانون الثاني 2015
االستلالم للسنة
استبعادات
محو الى موجودات محتأظ بلا لغرض البي
(إيضاح رقم )15
فروقات عملة
كما في  31كانون األول 2015

الكلفة
كما في و كانون الثاني 2015
اإلضافات
استبعادات
محو الى موجودات محتأظ بلا لغرض البي
(إيضاح رقم )15
فروقات عملة
كما في  31كانون األول 2015

.6
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3.804.513

-

3.414.956
5.549
()345.315
729.323
3.804.513

راضي
دينار ردني

11.672.257

5.162.210
608.207
()525.254
5.245.163

18.308.895
7.818
()1.757.792
358.499
16.917.420

مباني وانشاءات
دينار ردني

7.149.391

7.904.862
841.512
()518.857
8.227.517

15.305.708
970.163
()1.267.382
368.419
15.376.908

معدات وآالت
دينار ردني

130.311

334.203
36.469
()30.460
340.212

462.545
30.074
()41.528
19.432
470.523

ثاث و جلزة
مكتبية
دينار ردني

520.411

672.555
135.283
()74.856
732.982

1.227.033
75.745
()128.109
78.724
1.253.393

سيارات
دينار ردني

23.409.225

14.154.007
1.629.797
()1.156.625
14.627.179
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وفقا التأاقيات بعض القروض طويلة اوج قامت شركة دواجن فلسطين (شركة تابعة) برهن سبعة مزارع لتربية الدواجن تعود للا في منطقة جنين وطولكرم ورهن رض المسل وما عليلا من
إنشاءات وممتلكات لصالح بنوم محلية .بلغت القيمة الدفترية للص اوراضي وما عليلا من إنشاءات وممتلكات كما في  31كانون اوو  2014مبلغ  10.233.640دينار ردني (إيضاح .)19
كما قامت شركة فلسطين لصناعات اللدائن (شركة تابعة) برهن رض المصن وما عليلا من عقارات لصالح بنوم محلية .بلغت القيمة الدفترية للص اوراضي وما عليلا من إنشاءات وممتلكات
كما في  31كانون اوو  2014مبلغ  980.979دينار ردني (إيضاح .)19

تم لال عام  2014تحمي مبلغ  1.385.091دينار ردني ومبلغ  45.053دينار ردني من مصروو اإلستلالم على حساب كلأة المبيعات ومصاريو تسوي وبي وتوزي

على التوالي.

132.342

80.177
8.326
()7.198
81.305

114.551
79.127
()17.457
37.426
213.647

المجموع
دينار ردني

38.833.688
1.168.476
()3.557.583
1.591.823
38.036.404

جلزة وبرام
الحاسب اآللي
دينار ردني

بلغت العقارات واآلالت والمعدات المستللكة بالكام كما في  31كانون اوو  2014والتي ما زالت تُستلدم في عمليات المجموعة مبلغ  4.003.803دينار ردني.

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2014

اإلستهالك والتدني المتراكم
كما في و كانون الثاني 2014
االستلالم للسنة
فروقات عملة
كما في  31كانون األول 2014

الكلفة
كما في و كانون الثاني 2014
اإلضافات
فروقات عملة
استحواص شركة تابعة (إيضاح رقم )4
كما في  31كانون األول 2014

عقارات وآالت ومعدات (تابع)
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.7

مشروع قيد اإلنشاء

يمث هصا البند كما في  31كانون اوو  2015التكاليو التي تكبدتلا شركة دواجن فلسطين (شركة تابعة) إلقامة مشروع
مزارع الدجاج الالحم والجاري إنشاؤ في منطقة طولكرم .يلدو المشروع إلى تنظيم قطاع الدواجن والعم على تزويد السو
الألسطيني بالدجاج الالحم عالي الجودة .عند االنتلاء من إنشاء المشروع سيتم تحوي كافة التكاليو إلى حساب العقارات
واآلالت والمعدات .من المتوق ن تص كلأة المشروع اإلجمالية إلى حوالي  6مليون دينار ردني.
لقد كانت الحركة على المشروع قيد اإلنشاء لال السنة كما يلي:

2015

دينار ردني

رصيد بداية السنة
اإلضافات
فروقات عملة
رصيد نلاية السنة
.8

431.901
28.224
()91
460.034

2014

دينار ردني

189.825
282.872
()40.795
431.902

استثمارات في أسهم شركات حليفة
نسبة الملكية ٪
2014
2015

شركة مصان الزيوت النباتية (الزيوت)
شركة مطاحن القمح الصهبي (المطاحن)

بلد التأسيا
فلسطين
فلسطين

%
32.67
18.35

%
32.09
18.35

2015

ديندار ردني
8.821.396
2.178.006
10.999.402

2014

ديندار ردني
7.620.425
2.387.766
10.008.191

بالرغم من ن نسبة المجموعة في شركة مطاحن القمح الصهبي تق عن  %20إال ن للا تمثي في مجلا اإلدارة قادر على
التأثير في السياسات المالية والتشغيلية فيلا .وبالتالي تم تصنيو استثمار المجموعة في شركة مطاحن القمح الصهبي كإستثمار

في شركة حليأة.

بلغت القيمة السوقية الستثمارات المجموعة في الشركات الحليأة مبلغ  14.287.374و 12.176.475دينار ردني على
التوالي كما في  31كانون اوو  2015و.2014
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21.992

1.752.560

4.885.075

()10.395

1.567.767

5.364.433

()174.017

5.059.597

-

()1.245.760

()4.286.456

()2.438

()207.322

()1.129.819

-

()1.129.819

()140.071

()1.152.425

()6.199.771

()1.625

30.035

163.681

()50.141

213.822

()98.040

()1.268.973

()8.172.892

10.591.813

6.362.448

9.753.727

7.620.425

2.178.006

2.387.766

1.122.842

2.967.522

%18.35

16.171.780

()1.713.892

()343.931

8.271.093

9.958.510

دينار ردني

()579.756

2.757.762

%18.35

15.028.677

()5.377.276

()285.294

10.659.150

10.032.097

دينار ردني

2015

2014

()579.756

6.497.583

%32.093

20.246.107

()1.036.430

()409.704

5.228.214

16.464.027

دينار ردني

2014

()174.522

5.538.450

-

()956.141

()4.186.885

10.681.476

8.821.396

1.216.520

7.604.876

%32.67

23.277.857

()1.171.455

()464.632

5.432.613

19.481.331

دينار ردني

2015

الزيوت

المطاحن

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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17.043.924

10.999.402

636.764

10.362.638

38.306.534

()749.926

23.965.901

10.008.191

543.086

9.465.105

36.417.887

()753.635

()140.071

()105.757

19.554

1.545.238

4.234.614

()174.017

()64.492

1.724.910

5.344.015

5.664.180

()320.165

4.408.631

()2.108.566

()2.957.224

()10.386.656

()2.750.322

()15.238.740

()6.548.731

16.091.763

26.422.537

دينار ردني

13.499.307

29.513.428

دينار ردني

2015

2014

المجموع

اإلستحواص على شركة الكرتون كما هو مبين في إيضاح رقم )4

()52.472

127.108

295.259

()95.502

390.761

()7.717

()442.491

()2.779.392

3.620.361

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

دينار ردني

الكرتون*

-

-

-

-

-

دينار ردني

2015

* تمث هص المبالغ النتائ المالية لشركة الكرتون للأترة من  1كانون اوو  2014وحتى  30آيلو ( 2014قب تاري

حصة المجموعة في بنود الدل
الشام

حصة المجموعة في صافي
الربح

صافي الربح للسنة

مصروو الضريبة

الربح قبل الضريبة

مصاريو تموي

مصاريو إدارية

كلأة المبيعات

اإليرادات

القيمة الدفترية بعد التعدي

تعديالت القيمة العادلة

القيمة الدفترية قب التعدي

حصة المجموعة

حقو الملكية

مطلوبات متداولة

مطلوبات غير متداولة

موجودات متداولة

موجودات غير متداولة

يوضح الجدو التالي ملل

المعلومات المالية المتعلقة باستثمار المجموعة في شركاتلا الحليأة:
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.9

موجودات مالية متوفرة للبيع
2015
دينار ردني
532.312
7.778
116.396
656.486

سلم مدرجة في اوسوا المالية المحلية
سلم مدرجة في اوسوا المالية اللارجية
سلم غير مدرجة في اوسوا المالية*

2014
دينار ردني
571.789
7.611
116.396
695.796

* يمث هصا البند استثمارات في سلم غير متداولة في اوسوا المالية تظلر بالكلأة لعدم القدرة على تحديد قيمتلا العادلة بشك
موثو نظ ار لطبيعة التدفقات النقدية المستقبلية غير الممكن التنبؤ بلا .تعتقد إدارة المجموعة بأن كلأة هص الموجودات المالية
ال تلتلو بشك جوهري عن قيمتلا العادلة.
فيما يلي الحركة على حساب احتياطي موجودات مالية متوفرة للبي :

دينار ردني
()21.806

رصيد بداية السنة

صافي رباح (لسائر) الموجودات المالية المتوفرة للبي

21.839
33

رصيد نلاية السنة
.10

الموجودات الحية

موجودات حية – غير ناضجة

موجودات حية – ناضجة ومنتجة

رصيد
بداية السنة
دينار ردني

المشتريات/
تحوي من
مزارع التربية
دينار ردني

1.135.500

1.934.200

667.303

2015

1.697.220

تحوي إلى مزارع
اإلنتاج /اطأاء
لال السنة
دينار ردني
()1.697.220
()1.717.401

دينار ردني
32.993

()54.799
()21.806

رصيد
نلاية السنة
دينار ردني
1.372.480

647.122

2.019.602

1.802.803
.11

2014

مخزون

مواد لام – عالو
عالو جاهزة للبي
ملزون دجاج
ملزون بيض
علب وصأائح كرتون جاهزة للبي
مواد لام – بالستيم
لواح كرتون
نابيب وعبوات بالستيكية جاهزة للبي
لرى

2015
دينار ردني

2014
دينار ردني

916.583
351.105
285.546
255.488
153.533
97.506
79.912
2.001
170.218
2.311.892

1.440.355
366.910
341.342
362.304
171.361
215.566
103.418
121.109
131.237
3.253.602
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.12

ذمم مدينة

2015
دينار ردني
5.342.366
4.232.864
()2.044.507
7.530.723
51.074
7.581.797

صمم العمالء
شيكات برسم التحصي
صمم مدينة لرى
ملص تدني صمم مدينة
مستح من جلات صات عالقة

2014
دينار ردني
5.652.896
3.676.556
35.562
()1.811.152
7.553.862
79.412
7.633.274

بلغ إجمالي قيمة الصمم المدينة المتدنية القيمة  2.049.396دينار ردني كما في  31كانون اوو  2015مقاب 2.004.242
دينار ردني كما في  31كانون اوو .2014
فيما يلي ملل
بالكام :

الحركة على حساب ملص

تدني صمم مدينة كما في  31كانون اوو  2015و 2014والملص

رصيد بداية السنة
إضافات لال السنة
ديون معدومة
فروقات عملة
رصيد نلاية السنة

2015
دينار ردني

2014
دينار ردني

1.811.152
232.805
550
2.044.507

1.828.158
143.093
()32.310
()127.789
1.811.152

للا

فيما يلي تحلي وعمار الصمم المدينة التجارية غير متدنية القيمة كما في  31كانون اوو  2015و:2014
صمم غير مستحقة
وغير متدنية القيمة
دينار ردني

2015
2014

5.118.489
4.439.345

الصمم المستحقة وغير متدنية القيمة
كثر من 180
90- 1
180 – 91
يوم
يوم
يوم
دينار ردني
دينار ردني
دينار ردني
1.589.017
1.861.434

468.996
807.531

349.332
252.462

المجموع

دينار ردني
7.525.834
7.360.772

تتوق إدارة المجموعة بناء على لبراتلا السابقة بأن يتم تحصي جمي الصمم المدينة غير متدنية القيمة .تقوم إدارة المجموعة
بالحصو على ضمانات مقاب بعض الصمم المدينة.
.13

موجودات متداولة أخرى

2015
دينار ردني
160.052
124.514
96.919
40.983
153.600
576.068

مستح من ضريبة القيمة المضافة
دفعات مقدمة لموردين ومقاولين
صمم موظأين
مصاريو مدفوعة مقدما
لرى
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2014
دينار ردني
212.563
164.755
13.719
105.443
331.680
828.160

.14

النقد والنقد المعادل

2015
دينار ردني
1.484.267
1.000.000
2.484.267

نقد في الصندو وحسابات جارية لدى البنوم
ودائ قصيرة اوج *
*
.15

2014
دينار ردني
984.217
984.217

بلغ معد الأائدة لال العام على الودائ قصيرة اوج بالشيق االسرائيلي نسبة .4.8%
موجودات محتفظ بها لغرض البيع

قرر مجلا إدارة شركة فلسطين لصناعات اللدائن (شركة تابعة) في نلاية عام  2015وقو عما الشركة وانشطتلا التشغيلية
في صناعة وتسوي العبوات واونابيب البالستيكية وراف صلم ق ار ار ببي جمي آالت ومعدات الشركة التي تل

بلغت القيمة العادلة للص اآلالت والمعدات مبلغ  188.502دينار ردني.
.16

رأس المال المدفوع

2015
دينار ردني
18.750.000

را الما المدفوع

را الما المصرح والمكتتب ب
.17

احتياطي اجباري

.18

أرباح موزعة

18.750.000

هصا النشاط.

2014
دينار ردني
18.750.000
18.750.000

تمث المبالغ المتجمعة في هصا الحساب ما تم تحويل لال السنوات السابقة بنسبة  %10من اورباح السنوية الصافية وفقا
لقانون الشركات الألسطيني وهو غير قاب للتوزي على المساهمين.

سيتقدم مجلا إدارة الشركة بالتوصية إلى الليئة العامة لال اجتماعلا الصي سيعقد لال عام  2016بتوزي رباح نقدية بمبلغ
 1.125.000دينار ردني للسلم الواحد بإجمالي مبلغ  %6دينار ردني عن نتائ عام .2015
قررت الليئة العامة للشركة في اجتماعلا الصي عقد في  20نيسان  2015توزي
الواحد بإجمالي مبلغ  1.875.000دينار ردني عن نتائ عما عام .2014

رباح نقدية بمبلغ  0.10دينار ردني للسلم

قررت الليئة العامة للشركة في اجتماعلا الصي عقد في  17نيسان  2014توزي
الواحد بإجمالي مبلغ  2.250.000دينار ردني عن نتائ عما عام .2013

رباح نقدية بمبلغ  0.12دينار ردني للسلم

أرباح نقدية موزعة من شركات تابعة

قررت الليئة العامة لشركة دواجن فلسطين (شركة تابعة) في اجتماعيلا المنعقدين بتاري  20نيسان  2015و 17نيسان 2014
توزي رباح نقدية على المساهمين بمقدار  0.12دينار ردني للسلم الواحد بإجمالي مبلغ  1.612.800دينار ردني عن نتائ

عماللا عن عامي  2014و 2013على التوالي .بلغت حصة الجلات غير المسيطرة من اورباح الموزعة ما مجموع

 377.234دينار ردني كما في  31كانون اوو  2015و 31كانون اوو  2014على التوالي.
كما قررت الليئة العامة للشركة الوطنية لصناعة الكرتون (شركة تابعة) في اجتماعلا الصي عقد في  7آصار  2015توزي رباح
نقدية بمبلغ  0.08دوالر مريكي للسلم الواحد بإجمالي  283.600دينار ردني عن نتائ عما عام  .2014بلغت حصة
الجلات غير المسيطرة من االرباح الموزعة ما مجموع  161.415دينار ردني.
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.19

قروض طويلة وقصيرة األجل

2015
دينار ردني
1.139.889
()789.571
350.318

قروض طويلة اوج *
قساط قروض طويلة اوج تستح لال عام
فيما يلي جدو استحقا رصيد القروض:
ما يستح لال عام

2016
2017
2018

2014
دينار ردني
2.528.731
()1.512.748
1.015.983

789.571
203.306
147.012

1.139.889

* وقعت شركة دواجن فلسطين (شركة تابعة) لال العام واوعوام السابقة عدة اتأاقيات لقروض طويلة اوج م بنوم
محلية وصلم إلنشاء مزارع تربية الدجاج الالحم وانشاء وتجليز المسل  .تم منح بعض هص القروض بكأالة شركة فلسطين
لالستثمار الصناعي والبعض اآللر تم منح من لال

رهن عقارات وآالت ومعدات بقيمة دفترية 10.226.338

و 10.233.640دينار ردني كما في  31كانون اوو  2015و 2014على التوالي .يستح على هص القروض فوائد
تتراوح بين  % 3.5إلى .%5.5

كما وقعت شركة اللدائن (شركة تابعة) لال عام  2013على اتأاقية قرض طوي اوج م بنم إقليمي بمبلغ
 200.000دوالر مريكي (ما يعاد  141.800دينار ردني) لسداد جزء من حساب الجاري مدين الممنوح من قب نأا
البنم .يستح على القرض فائدة سنوية بمعد سعر اإلقراض في سو لندن (ليبور) مضافا إلي  %4ويسدد القرض
بموجب قساط شلرية على تنتلي في 31كانون اوو  .2018تم الحصو على هصا القرض والتسليالت اإلئتمانية
لشركة اللدائن مقاب رهن رض المصن وما عليلا من عقارات بقيمة دفترية  935.176و 980.979دينار ردني كما
في  31كانون اوو  2015و 2014على التوالي.
 .20مخصص تعويض نهاية الخدمة
فيما يلي ملل

الحركة على حساب ملص

تعويض نلاية اللدمة لال السنة:

رصيد بداية السنة
إضافات لال السنة
دفعات لال السنة
استحواص شركة تابعة (إيضاح رقم )4
فروقات عملة
رصيد نلاية السنة
 .21ذمم دائنة

2015
دينار ردني
3.298.944
1.639.295
49.374
4.987.613

صمم الموردين
شيكات صادرة آجلة
مستح لجلات صات عالقة
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2015
دينار ردني
721.554
226.142
()69.969
()325
877.402

2014
دينار ردني
583.432
132.903
()54.361
100.668
()41.088
721.554

2014
دينار ردني
2.950.836
1.946.777
59.992
4.957.605

 .22تسهيالت ائتمانية

2015
دينار ردني
1.957.266
1.957.266

حسابات جاري مدين
و ار دف

2014
دينار ردني
2.000.921
111.670
2.112.591

يمث هصا البند حسابات جاري مدين بالدوالر اومريكي والشيق اإلسرائيلي تم الحصو عليلا من حد البنوم المحلية بسقو
إجمالي  2.503.155دينار ردني بلغ الرصيد المستح من هص التسليالت كما في  31كانون اوو  2015مبلغ
 1.957.266دينار ردني .يلض حساب الجاري مدين بالدوالر اومريكي لأائدة سنوية بمعد سعر اإلقراض في سوا لندن
(ليبور) مضافا إلي  %2بينما يلض حساب الجاري مدين بالشيق اإلسرائيلي لأائدة سنوية بمعد  .%5.5تم منح هص
التسليالت بكأالة الشركة.
 .23مخصص ضريبة الدخل
وفقا لقانون ضريبة الدل

يلض الربح الضريبي للشركة والشركة الوطنية لصناعة الكرتون (شركة تابعة) من بداية عام 2015

لضريبة دل بمعد  %15ويلض الربح الضريبي لشركة دواجن فلسطين وشركة فلسطين لصناعة اللدائن (شركات تابعة)

لضريبة دل بمعد  %50من نسبة الضريبة القانونية.

حصلت الشركة لال العام على ملالصة نلائية م دائرة ضريبة الدل عن نتائ اوعما للأترة منص التأسيا وحتى عام
عماللا

 2003في حين توصلت شركة دواجن فلسطين (شركة تابعة) إلى ملالصة نلائية م دائرة ضريبة الدل عن نتائ

لألعوام من  2012وحتى عام  2014ما الشركة الوطنية لصناعة الكرتون (شركة تابعة) فقد توصلت إلى ملالصة نلائية عن

نتائ

عماللا لعامي  2012و.2013

لم تحص شركة فلسطين لصناعات اللدائن على ملالصة نلائية م دائرة ضريبة الدل عن نتائ اوعما للأترة منص التأسيا

في عام  1998وحتى عام .2014

حصلت شركة دواجن فلسطين لال عام  2011على إعأاء من ضريبة الدل على مشروع مسل الدواجن وفقا لقانون تشجي
االستثمار الألسطيني لمدة لما سنوات تنتلي في  31كانون اوو  .2015بعد صلم يلض الربح الضريبي لمشروع المسل

لضريبة دل بمعد  %50من نسبة الضريبة القانونية حتى  31كانون اوو .2031
فيما يلي ملل

الحركة التي تمت على حساب ملص

ضريبة الدل لال السنة:

رصيد بداية السنة

2015

2014

ديندار ردني

ديندار ردني

545.189

761.976

استحواص شركة تابعة (إيضاح رقم )4

-

27.177

فروقات عملة

493

ملص

ضريبة الدل للسنة

501.378

553.367

دفعات لال السنة

()733.651

()722.082

رصيد نلاية السنة

313.409

545.189

()75.249

32

التقرير السـنوي 2015

83

 .24مطلوبات متداولة أخرى
2015
دينار ردني
1.217.981
195.911
118.502
546.942
2.079.336

توزيعات رباح نقدية مستحقة
مكافآت مستحقة
مصاريو مستحقة
لرى

2014
دينار ردني
595.275
129.764
36.385
444.247
1.205.671

 .25المبيعات

عالو ومواد لام
دجاج
مبيعات المسل
علب وصأائح كرتون
بيض
نابيب وعبوات بالستيكية
مبيعات لرى
مرتجعات ولصم على المبيعات

2015
دينار ردني

2014
دينار ردني

15.168.800
8.045.427
7.550.917
4.825.298
1.871.056
473.865
231.662
38.167.025
()2.589.505
35.577.520

14.199.402
8.049.585
7.073.698
1.159.048
2.162.344
942.741
201.029
33.787.847
()2.218.435
31.569.412

 .26كلفة المبيعات
فيما يلي ملل

حساب كلأة المبيعات للسنة:

2015
دينار ردني
22.988.520
1.229.625
1.493.664
1.159.991
369.118
375.556
71.684
168.624
127.272
630.847
28.614.901
803.041
()704.477
28.713.465

مواد لام
إستلالم عقارات وآالت ومعدات
مصاريو كلرباء وماء ومحروقات
جور ورواتب
مصاريو دوية وعالجات ولقاحات
مصاريو صيانة وتنظيو
مصاريو نق وشحن
مصاريو تأمين
مصروو مواد تغليو وكرتون
مصاريو تشغيلية غير مباشرة
بضاعة جاهزة في بداية السنة
بضاعة جاهزة في نلاية السنة
كلأة المبيعات
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2014
دينار ردني
19.381.047
1.385.091
1.783.136
1.153.914
482.408
342.466
133.581
123.619
108.714
799.353
25.693.329
823.059
()803.041
25.713.347

 .27مصاريف إدارية وعامة

الرواتب واوجور ومناف الموظأين
مصاريو تنق وسأريات
تعاب ملنية
استلالم عقارات وآالت ومعدات
مكافآت عضاء مجالا اإلدارة
ضيافة
رسوم ورل واشتراكات
صيانة
مصاريو تأمين
بريد وهاتو وفاكا
قرطاسي ومطبوعات
ميا وكلرباء وايجارات
تبرعات
لرى
 .28مصاريف تسويق وبيع وتوزيع

الرواتب واوجور ومناف الموظأين
مصاريو سيارات وتنق وسأريات
دعاية واعالن
عموالت بي وتوزي
استلالم عقارات وآالت ومعدات
إيجارات
تعاب ملنية
بريد وهاتو وفاكا
لرى
 .29مصاريف أخرى
ملص
لسائر
ملص
لسائر
لرى

تدني صمم مدينة
تقييم فروقات عملة
تدني ملزون
استبعاد آالت ومعدات

2015
دينار ردني

2014
دينار ردني

1.081.525
163.046
129.562
108.091
64.375
53.077
50.592
50.037
44.317
39.039
27.684
27.668
17.822
110.697
1.967.532

950.947
172.511
89.683
199.653
72.354
51.259
37.372
41.233
43.343
37.907
26.810
26.106
20.029
102.204
1.871.411

2015
دينار ردني
301.711
713.022
15.115
40.748
58.612
49.577
17.283
6.735
18.762
1.221.565

2014
دينار ردني
246.221
580.185
71.034
64.805
45.053
35.008
13.005
5.151
6.218
1.066.680

2015
دينار ردني
232.805
72.799
53.947
22.624
67.277
449.452

2014
دينار ردني
143.093
658.476
24.000
408.103
1.233.672
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 .30الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة (دينار ردني)
المعد المرجح لعدد اوسلم المكتتب بلا

2015

2014

3.356.518

2.816.514

18.750.000

الحصددة اوساسددية والملأضددة للسددلم مددن ربددح السددنة العائددد إلددى مسدداهمي الشددركة
0.18
(دينار ردني)

18.750.000
0.15

 .31معامالت مع جهات ذات عالقة
يمث هصا البند اورصدة والمعامالت التي تمت م جلات صات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليأة والمساهمين الرئيسيين
و عضاء مجلا اإلدارة واإلدارة العليا و ية شركات يسيطرون عليلا و للم القدرة على التأثير بلا .يتم إعتماد سياسات اوسعار
والشروط المتعلقة بالمعامالت م الجلات صات العالقة من قب مجلا إدارة المجموعة.
تشم قائمة المركز المالي الموحدة رصدة م جلات صات عالقة كما يلي:

صمم مدينة مستحقة من مساهمين رئيسيين وشركات شقيقة

صمم دائنة مستحقة لمساهمين رئيسيين وشركات شقيقة

2015
دينار ردني
51.074
49.374

تشم قائمة الدل الموحدة المعامالت التالية م جلات صات عالقة:
تعويضات اإلدارة العليا:
رواتب ومصاريو متعلقة بلا

مصروو تعويض نلاية اللدمة

2015
دينار ردني

59.992

2014
دينار ردني

105.937

108.874

64.375

72.354

3.520

مكافآت عضاء مجالا اإلدارة

2014
دينار ردني
79.412

4.434

 .32قطاعات أعمال المجموعة

يتم عرض قطاعات عما المجموعة وفقا لطبيعة النشاط حيث ن الملاطر ونسبة العائد يتأثران جوهريا بإلتالو المنتجات
المباعة.
تتألو قطاعات عما المجموعة من القطاع الزراعي وقطاع صناعة اللدائن وصناعة الكرتون والقطاع اإلستثماري.
يقوم قطاع الزراعة والدواجن بتربية وانتاج الدجاج الالحم والبيض باإلضافة إلى إنتاج وبي معظم نواع اوعالو والحبوب.
يقوم قطاع صناعة اللدائن بإنتاج وبي نابيب وعبوات البالستيم.

يقوم قطاع صناعة الكرتون بإنتاج وبي علب الكرتون الجاهزة لالستعما .
يمث قطاع نشطة اإلستثمار جمي النشاطات اإلستثمارية للمجموعة.
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يمث الجدو التالي إيرادات ونتائ
 31كانون اوو  2015و:2014

عما وبعض موجودات ومطلوبات قطاعات عما المجموعة للسنتين المنتليتين في

قطاع
 31كانون األول  2015الزراعة والدواجن
دينار ردني
30.444.532
اإليرادات

قطاع
صناعة اللدائن
دينار ردني
418.045

نتائج األعمال
ربح (لسارة) القطاع قب
3.526.919
الضريبة

قطاع
صناعة الكرتون
دينار ردني
4.818.629

-

قطاع
اإلستثمار
دينار ردني

إستبعادات
دينار ردني
()103.686

المجموع
دينار ردني
35.577.520

()956.910

410.341

1.627.666

-

4.608.016

موجودات القطاع

31.901.497

1.538.627

4.855.733

29.858.327

()18.088.897

50.065.287

استثمارات في أسهم
شركات حليفة

-

-

-

10.999.402

-

10.999.402

مطلوبات القطاع

معلومات أخرى
استلالم عقارات وآالت
ومعدات
مصاريو رسمالية
حصة الشركة من نتائ
عما الشركات
الحليأة

7.999.395

747.263

797.071

2.057.452

()246.266

11.354.915

1.198.225
991.536

78.941
9.517

114.969
86.359

4.193
-

-

1.396.328
1.087.412

-

-

-

1.545.238

-

1.545.238

قطاع
 31كانون األول  2014الزراعة والدواجن
دينار ردني
29.532.749
اإليرادات

قطاع
صناعة اللدائن
دينار ردني
900.804

قطاع
صناعة الكرتون
دينار ردني
1.135.859

نتائج األعمال
ربح (لسارة) القطاع قب
2.770.580
الضريبة
موجودات القطاع

31.705.002

استثمارات في أسهم
شركات حليفة

-

مطلوبات القطاع

معلومات أخرى
استلالم عقارات وآالت
ومعدات
مصاريو رسمالية
حصة الشركة من نتائ
عما الشركات
الحليأة

9.305.855

-

قطاع
اإلستثمار
دينار ردني

-

إستبعادات
دينار ردني

المجموع
دينار ردني
31.569.412

()494.870

32.865

1.418.237

-

3.726.812

2.699.993

4.525.556

30.117.409

()20.000.790

49.047.170

951.719
-

533.838
-

1.424.737

10.008.191

()144.808
-

12.071.341
10.008.191

1.276.822
1.288.055

319.245
40.190

29.188
127.419

4.542
1.074

-

1.629.797
1.456.738

-

-

-

1.724.910

-

1.724.910
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 .33قياس القيمة العادلة
كما هو مشار إلي في إبضاح رقم ( )9بلغت القيمة العادلة للموجودات المالية المدرجة مبلغ  540.090دينار ردني .تم قياا
القيمة العادلة للص الموجودات باستلدام سعار التداو في سوا مالية نشطة كما في  31كانون اوو .2015
التسلسل الهرمي للقيم العادلة:

تستلدم المجموعة التسلس التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ودواتلا المالية:
 المستوى اوو  :بإستلدام سعار التداو (غير المعدلة) ودوات مالية مشابلة تماما في سوا مالية نشطة لألدوات المالية.
 المستوى الثاني :بإستلدام معطيات غير سعار التداو ولكن يمكن مالحظتلا بشك مباشر و غير مباشر.
 المستوى الثالث :بإستلدام معطيات ال تستند لبيانات سو يمكن مالحظتلا.
 .34القيمة العادلة لألدوات المالية

يمث الجدو التالي مقارنة للقيم الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية حسب صنألا كما في  31كانون اوو  2015و:2014
القيمة العادلة

القيمة الدفترية

2015

2014

2015

2014

دينار ردني

دينار ردني

دينار ردني

دينار ردني

موجودات مالية
صمم مدينة

نقد ونقد معاد

موجودات مالية لرى

7.581.797

7.633.274

7.581.797

7.633.274

410.571

557.962

410.571

557.962

984.217

2.484.267

9.175.453

10.476.635

2.484.267

10.476.635

984.217

9.175.453

مطلوبات مالية

قروض وتسليالت ائتمانية

3.097.155

مطلوبات مالية لرى

1.532.394

صمم دائنة

4.641.322

3.097.155

4.641.322

4.987.613

4.957.605

4.987.613

4.957.605

9.617.162

10.360.351

9.617.162

10.360.351

761.424

1.532.394

761.424

تم إظلار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقا للقيم التي يمكن ن تتم بلا عمليات التباد بين جلات معنية بصلم

باستثناء عمليات البي اإلجبارية و التصأية.

 إن القيم العادلة للصمم المدينة والموجودات المالية اولرى والنقد والنقد المعاد والصمم الدائنة والمطلوبات المالية اولرى هي
مقاربة بشك كبير لقيملا الدفترية وصلم لكون تلم اودوات صات فترات سداد و تحصي قصيرة اوج .

 تم تحديد القيمة العادلة للقروض والتسليالت االئتمانية من لال لصم التدفقات النقدية المستقبلية بإستلدام سعار فائدة
متاحة لقروض لرى صات شروط مشابلة.

 تم إظلار الموجودات المالية المتوفرة للبي المدرجة في اوسوا المالية وفقا لسعر االغال في تاري القوائم المالية الموحدة.
وتم إظلار الموجودات المالية المتوفرة للبي غير المدرجة بالكلأة والتي ال تلتلو جوهريا عن قيمتلا العادلة.
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 .35أهداف وسياسات إدارة المخاطر

إن الملاطر اوساسية الناجمة عن اودوات المالية للمجموعة هي ملاطر سعار الأائدة وملاطر اإلئتمان وملاطر السيولة

وملاطر التغير في سعار العمالت اوجنبية .يقوم مجلا إدارة المجموعة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هص الملاطر

والتي تتلل
–

بما يلي:

مخاطر أسعار الفائدة

تشم مطلوبات المجموعة مطلوبات مالية معرضة لملاطر التغير في سعار الأائدة والتي تتمث في القروض والتسليالت

اإلئتمانية .إن ثر النق

المتوق في سعار الأائدة مساوي ومعاكا وثر الزيادة المبينة دنا :

الزيادة

اوثر على قائمة

في سعر الأائدة

الدل الموحدة

(نقطة مئوية)

دينار ردني

2015

20 +

دوالر مريكي

2014

20 +

دوالر مريكي

()6.194
()8.697

مخاطر اإلئتمان
–
تقوم المجموعة ببي منتجاتلا لعدد من العمالء .إن الحد اوقصى لتعرض الصمم المدينة لملاطر اإلئتمان هو مبلغ الصمم المدينة
المبينة في إيضاح رقم (.)12
بالنسبة لملاطر اإلئتمان الناجمة عن موجودات مالية لرى فإن تعرض المجموعة لملاطر اإلئتمان قد ينجم عن عجز
الطرو اآللر عن الوفاء بالتزامات والتي تساوي القيمة الدفترية للص الموجودات المالية.
مخاطر السيولة
–
تعم المجموعة على إدارة ملاطر السيولة وصلم عن طري التأكد من توفر التسليالت البنكية وامكانية التموي من الشركة اوم.
يبين الجدو التالي رصدة المطلوبات المالية للمجموعة غير الملصومة كما في  31كانون اوو  2015و 2014حسب فترة
االستحقا :
2015

قروض وتسليالت إئتمانية
صمم دائنة
مطلوبات لرى

تحت الطلب
دينار ردني

83.579

2.869.311
1.532.394
4.485.284

2014

قروض وتسليالت إئتمانية
صمم دائنة
مطلوبات لرى
المجموع

ق من 3
شلور

دينار ردني

دينار ردني

1.593.134

1.446.380

1.964.501
-

3.557.635
ق من 3
شلور

تحت الطلب
دينار ردني

1.864.752
2.668.545
761.424

5.294.721

 12-3شلر

دينار ردني

398.650

2.156.281
-

2.554.931

153.801
-

1.600.181

 5-1سنوات
دينار ردني

863.496
863.496

 12-3شلر

1.430.126

1.120.734

132.779
-

1.562.905

دينار ردني

3.986.589

4.987.613

 5-1سنوات

دينار ردني

المجموع

دينار ردني

-

1.120.734

1.532.394

10.506.596
المجموع

دينار ردني

4.814.262
4.957.605
761.424

10.533.291
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–

مخاطر التغير في أسعار العمالت األجنبية

فيما يلي جدو يوضح ثر التغير الممكدن المعقدو فدي سدعر صدرو الددينار اوردندي مقابد العمدالت اوجنبيدة علدى قائمدة الددل

المتوق د فددي سددعار صددرو العمددالت اوجنبيددة مسد ٍ
داو

الموحدددة م د بقدداء جمي د المتغي درات اولددرى المددؤثرة ثابتددة .إن ثددر الددنق

ومعاكا وثر الزيادة المبين دنا  .إن سعر صرو الدينار اوردني مربوط بسعر ثابت مقاب الددوالر اومريكدي وبالتدالي ال يوجدد
ثر على القوائم المالية الموحدة نتيجة التغيرات في سعر صرو الدوالر اومريكي:
الزيادة في سعر صرو

اوثر على

الشيق اإلسرائيلي مقاب

قائمة الدل الموحدة

الدينار اوردني

دينار ردني

%

–

2015

10+

()411.590

2014

10+

()174.126

إدارة رأس المال

يتمث اللدو الرئيسي من إدارة را الما في الحأاظ على نسب رسما مالئمة بشك يدعم نشاط المجموعة ويعظم حقو
الملكية.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلة را الما واجراء التعديالت الالزمة في ضوء التغيرات في اووضاع االقتصادية .لم تقم المجموعة

بإجراء ية تعديالت على اوهداو والسياسات واإلجراءات المتعلقة بليكلة را الما لال السنتين المنتليتين في  31كانون

اوو  2015و.2014

يتألو را ما المجموعة من را الما المدفوع واورباح المدورة واالحتياطات اولرى وحقو جلات غير مسيطرة بمجموع
 38.710.372دينار ردني كما في  31كانون اوو  2015مقاب  36.975.829دينار ردني كما في  31كانون اوو

.2014

 .36التزامات محتملة
تظلر شركة فلسطين لصناعات اللدائن (شركة تابعة) كمدعى عليلا في عدة قضايا مقامة ضدها بمجموع مبالغ 3.642.041
دينار ردني وفي ري المستشار القانوني للشركة التابعة ن هص القضايا تتضمن مبالغات كبيرة كما ان جزءا من هص القضايا
ال تستند إلى ي ساا قانوني و تعاقدي سليم باإلضافة إلى صلم تعتقد إدارة المجموعة بأن نجاح هص الدعاوي غير محتم

وبالتالي لم يتم إثبات ي ملص

مقاب هص القضايا في القوائم المالية .كما تظلر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون وشركة

دواجن فلسطين (شركات تابعة) كمدعى عليلا في قضايا مقامة ضدهما بمبلغ  227.603دينار ردني إال ن المستشارين

القانونيين للشركات التابعة يعتقدوا بأن نجاح هص الدعاوي غير محتم

باإلضافة إلى إن إدارة تلم الشركات تعتقد بأن لن

يترتب على الشركات التابعة التزامات قانونية نتيجة هص القضايا وبالتالي لم يتم إثبات ي التزام في القوائم المالية.
 .37تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية

تمارا المجموعة كافة نشطتلا في فلسطين .إن عدم استقرار الوض السياسي واالقتصادي في المنطقدة يزيدد مدن لطدر ممارسدة
المجموعة ونشطتلا وقد يؤثر سلبا على اوداء.
 .38أحداث الحقة

الحقا لتاري القوائم المالية الموحدة قامت المجموعة وبتاري  2شباط  2016بشراء  1.500.000سلم من سدلم شدركة البيندار
للتجددارة العامددة المسدداهمة اللصوصددية المحدددودة (البينددار) نتيجددة لددصلم اصددبحت البينددار مملوكددة بالكام د للمجموعددة .سدديتم

توحيد القوائم المالية للبينار م القوائم المالية للشركة إبتداء من تاري الشراء.
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