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السيد/عبد الحكيم حسن قاسم فقهاء

رئيس	مجلس	اإلدارة
ممثل	شركة	فلسطين	لإلستثمار	الصناعي

الدكتور/محمد عبد الله محمد حسونه

عضو	مجلس	إدارة
ممثل	شركة	فلسطين	لإلستثمار	الصناعي

الدكتور/جمال محمد سليم ابو عمر

عضو	مجلس	إدارة
ممثل	شركة	فلسطين	لإلستثمار	الصناعي

السيد/ زهدي فتحي زهدي الخواجا

عضو	مجلس	إدارة
ممثل	شركة	فلسطين	لإلستثمار	الصناعي

السيد/ أمجد يوسف محمود حسون

نائب	رئيس	مجلس	اإلدارة
ممثل	شركة	فلسطين	للتنمية	واإلستثمار	/	باديكو

أعضاء مجلس اإلدارة
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اإلدارة	التنفيذية-اإلدارة	العامة

المدير	العام
السيد/أمجد	عبد	الحميد	أبو	نبعه

نائب	المدير	العام	للتخطيط	والمشاريع	والتطوير
السيد/أيمن	فتح	هللا	أمين	القدح

المدير	المايل
السيد/	صالح	فرحان	دويكات

السيد/ حمد جمال أسعد المصري

عضو	مجلس	إدارة
ممثل	شركة	بيت	جاال	لصناعة	األدوية

السيد/فتحي توفيق مصطفى

عضو	مجلس	إدارة
ممثل	شركة	فلسطين	لإلستثمار	الصناعي

السيد/سليمان زكريا سعد الدين ضعيفي

عضو	مجلس	إدارة
ممثل	شركة	فلسطين	لإلستثمار	الصناعي

المستشار	القانوين
مكتب	المحامي	هيثم	الزعبي

شارع	غرناطة،	عمارة	الدبس،	الطابق	األول
ص.ب	79	نابلس

هاتف:	092388388

المدقق	الداخلي
السيد/غسان	أسامة	أبو	زهرة

مدقق	الحسابات	الخارجي
ارنست	ويونغ

عمارة	باديكو	هاوس،	الطابق	السابع
ص.ب	1372	رام	هللا
هاتف:	022421011

اإلدارة	التنفيذية-مسلخ	دواجن	فلسطين

مدير	عام	مسلخ	الدواجن
السيد/	نهاد	محمود	صبح
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اإلخوة	واألخوات...	مساهمي	شركة	
دواجن	فلسطين	م.ع.م

أرحب	بكم	يف	إجتماع	الهيئة	العامة	العادية	لشركة	دواجن	
وأنقل	لكم	شكر	 المحدودة،	 العامة	 المساهمة	 فلسطين	
ومشاركتكم	 حضوركم	 على	 اإلدارة	 مجلس	 أعضاء	 زماليئ	
لكم	 ونقدم	 الشركة،	 لمساهمي	 هذا	اللقاء	السنوي	 يف	
والمــــــاليــــة	 التشـــغيــــــلية	 السنوي	متضمناً	النتائج	 تقريرنا	
عن	 ولمحة	 	2020 و	 للعاميــــــن	2021	 المقــــارنة	

التوجهـات	اإلستثمارية	والخطط	المستقبلية	لشركتكم.

األخوة	واألخوات...	المساهمين	والمساهمات
أسعار	 يف	 طفيفاً	 2021	تحسناً	 السنة	المالية	 شهدت	
منتجات	الدواجن	وخصوصاً	منتجات	المزارعين	من	الدجاج	
الحي،	وهذا	التحسن	ناتج	أساساً	عن	اإلنخفاض	النسبي	يف	
كبر	يف	تكاليف	 الكميات،	إال	أن	هذا	التحسن	قابله	إرتفاع	أ
ألسعار	 والمتتايل	 الكبير	 اإلرتفاع	 بسبب	 واإلنتاج	 التربية	
اإلنتاج	 كميات	 انخفاض	 بسبب	 وذلك	 عالمياً	 الحبوب	
بفعل	اإلجراءات	الوقائية	لمواجهة	إنتشار	جائحة	كورونا	من	
جهة،	وبسبب	اإلضطراب	الكبير	يف	سالسل	التوريد	وخاصة	
الشحن	البحري	مما	أدى	إىل	إرتفاع	كبير	يف	تكاليف	الشحن	
عناصر	 أهم	 من	 تعتبر	 التي	 األعالف	 إنتاج	 تكلفة	 وبالتايل	

التكلفة	لمزارعي	الثروة	الحيوانية.

ايماناً	منا	يف	شركة	دواجن	فلسطين	بأهمية	إستقرار	السوق	
وعدم	تعريض	المزارعين	لهذه	التقلبات	الحادة	يف	التكاليف	
الناتج	عن	 التكاليف	 إرتفاع	 بإستيعاب	جزء	من	 فقد	قمنا	
إرتفاع	أسعار	الحبوب	ولم	نقم	بزيادة	أسعار	األعالف	على	
المزارعين	بنفس	النسبة	مما	أثر	سلباً	على	أرباح	الشركة	

مقارنة	بما	كانت	عليه	يف	العام	2020.	

انعكست	العوامل	السلبية	الواردة	أعاله	على	أدائنا	المايل	
على	 حافظنا	 فقد	 ذلك	 ومع	 فلسطين،	 دواجن	 شركة	 يف	
مستوى	مقبول	من	الربحية	معتمدين	على	الكفاءة	العالية	
يف	إدارة	موجودات	الشركة	وإستثماراتها	ومشاريعها	وعلى	
تنويع	مصادر	الدخل		لتحصين	الشركة	يف	مواجهة	التقلبات	
المايل	 األداء	 أثرها	على	 من	 والتقليل	 األسعار	 يف	 الحادة	

والتشغيلي	للشركة.

6.81 مليون دينار أردني
أرباح إجمالية

2.97 مليون دينار
أرباح صافية

5٪ نسبة نمو حقوق مساهمي الشركة

رسالة رئيس مجلس اإلدارة
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األخوة	المساهمين...	األخوات	المساهمات
حققت	الشركة	خالل	العام	المايل	2021	نمواً	يف	المبيعات	بنســبة	5%	تقـريباً	لتبـــــلغ	مبيعـــــــاتها	37.5	مليــــون	دينار	أردين	
تقريباً،	وبمجمــــــــل	ربـــــــــــــح	5.8	مليون	دينار	أردين	مقــــــــــارنة	مع	8.25	مليــــــــون	دينـــــــار	للعام	2020	أي	بتراجع		نسبته	%30 

تقـــــريباً	بسبب	إرتفاع	التكاليف	المشار	إليه	اعاله	وأصبحت	نســـــــــــبة	مجمل	الربح	15.5%	من	المبيعات.

أردين	 مليون	دينار	 مع	4.57	 مقارنة	 أردين،	 دينار	 2021	فبلغ	2.97	مليون	 للعام	 الضريبة	 بعد	 الربح	 صايف	 أما	
للعام	السابق	وعليه	بلغت	حصة	السهم	من	أرباح	هذا	العام	220	فلساً،	كمـــــــا	بلغت	موجــــــــودات	الشـــــــركـــة	46	مليون	
نهاية	 أردين	يف	 دينار	 مليون	 لتبلغ	37	 الشركة	 مســـــــــاهمي	 وتعــــــــــــززت	حقــــــــــوق	 العام	2021،	 يف	نهاية	 دينار	أردين	
العام	2021	وبنسبة	نمو	5%	تقريباً	عـــــــــــن	العام	الماضي،	وأصبحت	القيمة	الدفترية	للسهم	2.76	دينار	أردين	كما	يف	نهاية	

العام	2021	مقارنة	مع	2.62	دينار	أردين	للسهم	الواحد	يف	نهاية	العام	2020.

األخوة	المساهمين...	األخوات	المساهمات
مــــــــــــــــع	بدايـــة	العــــــــــام	2019	بــــــــــــدأ	إنتــــــــــــــــاج	الحلــــــــــــــيب	يف	مزرعـــة	األبقــــــــــــــــار	التــــــــــــي	قامـــــــــــــت	الشـــركة	بإنشـــائها	لتلبيـــة	
متطلبات	شــــــــركة	البيــــــــنار	»شـــــــــــــــركــــــــــة	شقــــــــيقة«	مــــــــــــــن	الحلــــــــــــــــــيب	الطـــازج	وفـــق	أفضـــل	المواصفات	الفنيـــة،	وتابعـــت	
للمزرعـــة	 الفعليـــة	 اإلنتاجيـــة	 الطاقـــة	 تبلـــغ	 للمزرعة	حيـــث	 اإلنتاجيـــة	 الطاقـــة	 رفـــع	 الماضييـــن	 العاميـــن	 خـــالل	 الشـــركة	
حالياً	75%	تقريبـــاً	مـــن	طاقتها	الكلية	ويتـــم	زيادتهـــا	بشـــكل	متواصـــل	لتبلـــغ	طاقتهـــا	القصـــوى	مـــع	نهاية	العـــام	2022.

األخوة	واألخوات...	المساهمين

أفضل	 يقدمون	 زالوا	 وما	 قد	قدموا	 الشركة	 وإدارة	 موظفي	 فإن	 واإلستثنائية	 الصعبة	 الجائحة	 ظروف	 إستمرار	 رغم	
خاصة	وقطاع	 الدواجن	 قطاع	 الرائدة	يف	 الشركة	 فلسطين	 دواجن	 شركة	 بقاء	 سبيل	 وخبرات	يف	 قدرات	 من	 ما	لديهم	
كثر	الشركات	إستقطاباً	للخبرات	والكفاءات	المتنوعة	حيث	يبلغ	عدد	 اإلنتاج	الحيواين	عامة	يف	فلسطين،	حيث	انها	من	أ
موظفيها	288	موظفاً	إضافة	لمئات	الموظفين	واألسر	من	العمالة	غير	المباشرة	الذين	يقدمون	للشركة	خدمات	متنوعة	

كثر	من	موقع	يف	فلسطين. كثر	من	مجال	وأ يف	أ

األخوة	واألخوات	...
ختاماً	أتقدم	ببالغ	الشكر	والتقدير	لكم	ولزماليئ	أعضاء	مجلس	اإلدارة	وإدارة	الشركة	وجميع	موظفيها...	فبثقتكم	ومؤازرتكم	

وإيمانكم	بنا	حققنا	ما	حققناه	من	نمو	وتطور	وإرتقاء	بهذه	الشركة....	فلهم	ولكم	كل	الشكر	والعرفان...

شاكرين	لكم	حضوركم	وثقتكم	...

عبد	الحكيم	فقهاء
رئيس	مجلس	اإلدارة



حول الشركة
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منذ	تأسيسها	يف	عام	1997	حظيت	شركة	دواجن	فلسطين	بموقٍع	مرموٍق	يف	قطاع	الثروة	الحيوانية،	وخطت	بكل	
ثقة	خطوات		عدة		لتشكل	المساهم	الرئيس	يف	تطوير	هذا	القطاع	الحيوي	وأصبحت	رائدة	يف	صناعة	وإنتاج	الدواجن	
يف	فلسطين،	لقد	اخذت	الشركة	على	عاتقها	بناء	منظومة	متكاملة	يف	قطاع	الدواجن	وارست	منظومة	انتاج	متكاملة	
والتي	تضم	مزارع	األمهات	للدجاج	الالحم،	الفقاسة،	مزراع	الدجاج	الالحم،	مصنع	األعالف،	مسلخ	الدواجن،	ونقاط	
بيع	منتجات	المسلخ،	واستمرت	الشركة		يف	البحث	عن	الفرص	اإلستثمارية	الناجحة	ومن	هنا	جاء	دخول	الشركة	يف	
قطاع	جديد	من	قطاعات	الثروة	الحيوانية	والمتمثل		يف	إنشاء	مزرعة	لألبقار	لرفد	السوق	الفلسطيني	بالحليب	عايل	
الجودة	وتبع	هذه	النقلة	النوعية	نقلة	اخرى	تتمثل	يف	إنشاء	مركز	تغذية	للمجترات	وفق	أحدث	المواصفات	العالمية.

تضع	الشركة	نصب	عينيها		أهمية	اإلستثمار	يف	هذا	القطاع		والذي	يعد	فرصة	إستثمارية	ناجحة،	حيث	بلغت	القيمة	
عملت	 اإلستثمارات	 هذه	 خالل	 ومن	 	 دينار	اردين،	 يقارب	47	مليون	 ما	 المختلفة	 الشركة	 لمشاريع	 اإلستشمارية	
الشركة	بذات	الوقت	على		خلق	فرص	عمل	يف	مناطق	تواجدها	يف	محافظات	الوطن	المختلفة	حيث	يعمل	حاليا	

يف	الشركة	288	موظف.

اعلى	 تطبيق	 عاتقها	 الشركة	على	 لذا	فقد	اخذت	 اإلستمرار	 و	 للتميز	 الرئيسي	 العنوان	 الجودة	 بأن	 الشركة	 تؤمن	
المعايير	يف	كل	ما	تقدمه	من	منتجات	للمزراعين	والمستهلكين،	وتفردت	بمتابعة	زبائنها	يف	كافة	اماكن	تواجدهم،	
التدقيق	من	قبل	شركات	 وتوجت	ذلك	بالحصول	على	شهادات	عالمية	يف	الجودة	واجتازت	مراحل	مختلفة	من	
اليها	 يشار	 التي	 من	الشركات	 فلسطين	 دواجن	 شركة	 واصبحت	 ذلك،	 يف	 دائماً	 السباقة	 وخارجية	وكانت	 محلية	

بالبنان	ودخلت	ضمن	نوادي	التميز	العالمية	يف	قطاع	إنتاج	الدواجن.

منـــذ	عـــام	1997	وحتـــى	يومنـــا	هـــذا	حققـــت	الشـــركة	الكثيـــر	مـــن	قصـــص	النجـــاح	يف	كافـــة	قطاعـــات	األعمـــال	التـــي	
ــمال	 ــوم	وصـــل	رأسـ ــام	2002،	واليـ ــة	فلســـطين	عـ ــهمها	يف	بورصـ ــذ	إدراج	إسـ ــاهمين	منـ ــة	المسـ ــا،	ونالـــت	ثقـ ــل	بهـ تعمـ

اردين. دينـــار	 الشـــركة	اىل	13.44	مليون	

 لمحة تاريخية

الرؤية
العلمية	 األسس	 وفق	 الدواجن	 وإنتاج	 صناعة	 يف	 الريادة	
للشعب	 الغذايئ	 االمن	 تحقيق	 يف	 والمساهمة	 الحديثة	

الفلسطيني.

الرسالة
يف	 الدواجن	 قطاع	 وتطوير	 تنمية	 يف	 الفَعالة	 المساهمة	
فلسطين	على	أسس	اقتصادية	ورفد	السوق	الفلسطيني	
بمنتجات	وطنية	عالية	الجودة	ضمن	أعلى	معايير	الجودة	
المؤهلة	 البشرية	 بالقوى	 الفلسطيني	 السوق	 رفد	 وكذلك	
ذات	الخبرات	يف	هذا	القطاع	وبما	يعود	إيجابا	على	زبائننا	

ومساهمينا	وذوي	العالقة.

القيم
المصداقية:	شـــعارنا	الوفـــاء	بالتزامنـــا	تجـــاه	الوطـــن	مـــن	 	

خـــالل	التزاماتنـــا	بتعامالتنـــا	مـــع	األخريـــن،	المصداقيـــة	
هـــي	هويتنـــا	التـــي	نعتـــز	بهـــا.

التطـــور	 	 كبـــة	 على	موا الشـــركة	 الجودة:	تحـــرص	
التـــي	 المنتجـــات	 جـــودة	 ورفـــع	 لتحســـين	 المســـتمر	
تقدمهـــا	الشـــركة	وهذا	يعـــزز	ثقـــة	الزبائـــن	لـــدى	الشـــركة	

بالريـــادة. اســـتمراريتها	 يضمـــن	 وبمـــا	

يف	 	 الشـــركة	 عمليـــات	 جميـــع	 الشـــفافية:	تخضع	
كزهـــا	المختلفـــة	للرقابـــة	الداخلية	والخارجيـــة	ويتـــم	 مرا
نشـــر	تقاريرنـــا	وفـــق	األصـــول	ومبـــادئ	الحوكمـــة	ولجميـــع	

ووضـــوح. شـــفافية	 المطلعين	بـــكل	

تنميـــة	 	 علـــى	 الشـــركة	 والنمو:	دأبـــت	 اإلســـتمرارية	
أصولها	وتعزيـــز	امكانياتهـــا	مـــن	خـــالل	تحديـــث	أنظمـــة	
العمـــل	ومعداتـــه	مـــن	خالل	تنميـــة	قـــدرات	العامليـــن	يف	

تخصصاتهـــم.

اإلســــــتقامة:	نتعــــــــامل	مـــــــــع	الجميـــــــــــــع	بعـدالة	ونزاهة	 	
ومهنيـــة	عاليـــة.
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عناصـــر	 	 أهـــم	 البشـــري:	موظفونا	 بالعنصـــر	 االهتمـــام	
علـــى	 وحثهـــم	 بتحفيزهـــم	 نهتـــم	 لذلـــك	 نجاحنـــا...	
االســـتقرار	الوظيفي	 لهـــم	 ونؤمـــن	 التعلـــم	 مواصلـــة	

المســـتمر. والتطـــور	

المســـؤولية	االجتماعية:	تتواصـــل	الشـــركة	مـــع	كافـــة	 	
أطياف	المجتمـــع	المحلـــي	مـــن	خـــالل	دعمهـــا	المســـتمر	

وكذلـــك	الحفـــاظ	علـــى	البيئـــة.

التوجهات اإلستراتيجية
انطالقاً	من	رؤية	ورسالة	الشركة	التي	تتمثل	يف	اإلستثمار	
يف	قطاع	الثروة	الحيوانية	وتنميته	يف	فلسطين	فإن	الشركة	

تسعى	لتحقيق	األهداف	التالية:

خـــالل	 	 مـــن	 المشـــاريع	القائمة	 تطويـــر	 يف	 اإلســـتمرار	
سلســـة	 إســـتكمال	 وكذلـــك	 اإلنتاجيـــة	 زيادة	الطاقـــة	

وتكامليتـــه. اإلنتـــاج	

تطويـــر	وإســـتحداث	منتجـــات	وخدمات	جديـــدة	لتلبيـــة	 	
الطلـــب	المتزايـــد	علـــى	منتجـــات	الشـــركة	المختلفـــة.

كبـــر	عـــدد	 	 توسيع	شـــبكة	التوزيـــع	بهـــدف	الوصـــول	إىل	أ
مـــن	الزبائـــن	الذين	يتعاملـــون	مـــع	منتجـــات	الشـــركة.

تعظيم	حقوق	مساهمي	الشركة	وتحقيق	أرباح	وعوائد	 	
مجزية	لهم.

مؤهلـــة	 	 كـــوادر	 وتدريـــب	 إســـتقطاب	 يف	 المســـاهمة	
يف	مجـــال	صناعـــة	الدواجـــن	واألعـــالف	حســـب	أحـــدث	
األنظمـــة	والتقنيـــات	العالميـــة	يف	هـــذا	المجـــال	بمـــا	يوفـــر	

فـــرص	عمـــل	جديـــدة	وخاصـــة	للنســـاء	والشـــباب.

ــاط	 	 ــح	نقـ ــيع	و	فتـ ــركة	يف	توسـ ــتمرار	يف	خطـــط	الشـ اإلسـ
يف	كافـــة	 الدواجـــن	 مســـلخ	 لمنتجـــات	 جديـــدة	 بيـــع	
المناطـــق	وذلـــك	لتلبيـــة	طلـــب	المســـتهلك	الفلســـطيني	

علـــى	هـــذه	المنتجـــات.

الوضع التنافسي:
شـــهد	العـــام	2021	إســـتمراراً		للحالـــة	الوبائيـــة	المصاحبـــة	
لفايـــروس	كورونـــا	ممـــا	إســـتوجب	علـــى	الشـــركة	وضـــع	خطـــط	
تنافســـية	بحيـــث	تبقـــى	قـــادرة	علـــى	توفيـــر	منتجاتهـــا	وايصالهـــا	
لزبائـــن	الشـــركة	بأفضـــل	جـــودة	ودون	إنقطـــاع	تزامنـــاً	مـــع	
المنافســـة	الشـــديدة	غيـــر	العادلـــة	مـــن	المنتجـــات	اإلســـرائيلية	
الجـــودة	 علـــى	 ترتكـــز	 والتـــي	 المحليـــة	 المصانـــع	 وبعـــض	
علـــى	 المحافظـــة	 مـــن	 الشـــركة	 تمكنـــت	 حيـــث		 المتدنيـــة	
حصتهـــا	الســـوقية	معتمـــدة	علـــى	جـــوده	منتجاتهـــا	وعالقتهـــا	

كميـــة	التـــي	 المميـــزة	مـــع	زبائنهـــا	باإلضافـــة	اىل	الخبـــرات	الترا
كتســـبتها	خـــالل	الســـنوات	الماضيـــة	يف	صناعـــة	األعـــالف. إ

اضافة	اىل	ذلك	فقد	عملت	الشركة	على	ادارة	ملف	المواد	
الخام	بصورة	مثالية	مما	ضمن	لها	عدم	إنقطاع	التوريد	رغم	

االزمة	العالمية	الخاصة	بسالسل	االمداد.

الفلسطينية	 األسواق	 إغراق	 مسلسل	 	2021 عام	 إستمر	
من	 التفريخ	 وبيض	 يوم	 عمر	 والصوص	 الالحم	 بالدجاج	
الشركة	 إستطاعت	 ذلك	 ورغم	 االسرائيلي،	 الجانب	 طرف	
تنافسية	 وبأسعار	 العالية	 الجوده	 ذات	 منتجاتها	 تسويق	
وشكلت	التكاملية	يف	حلقات	اإلنتاج	قوه	إضافية	ساعدت	
يف	أن	تبقى	الشركة	يف	صدارة	الشركات	الرائدة	بفضل	جودة	
منتجاتها	التي	نعتز	بها	والتي	تعطيها	قدرة	تنافسية	عالية.

مثل	 العالمية	 الجودة	 شهادات	 على	 الشركة	 حصول	 عزز	
شهادة	HACCP , ISO22000:2018  , PSI		إضافة	اىل	ما	
تقوم	به	الشركة	من	تقديم	الدعم	الفني	وخدمة	ما	بعد	البيع	
من	خالل	كادر	مؤهل	من	األطباء	البيطريين،	والمهندسين	
توسيع	 والمهنية	يف	 العلمية	 الخبرات	 ذوي	 الزراعيين	من	
تربية	 الزبائن	يف	قطاع	 كباء	 وبناء	عالقات	إستراتيجية	مع	

وتجارة	الدواجن.
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تطوير األعمال
تابعت	شركة	دواجن	فلسطين	خططها	التطويرية	خالل	عام	2021	والتي	شملت	االمور	التالية:

1	 إســـتكمال	المرحلـــة	األوىل	مـــن	مشـــروع	مـــزارع	األبقـــار	لرفـــع	الطاقـــة	اإلنتاجيـــة	للحليـــب	لمـــا	يزيـــد	عـــن	13,000	لتـــر		يوميـــاً	.
كـــب	التوســـع	يف	االنتـــاج	عنـــد	تشـــغيل	مصنـــع	البينـــار	الجديـــد. ليوا

2	 كز	اإلنتاجية	المختلفة	من	الكهرباء.	. إستكمال	العمل	يف	مشاريع	الطاقة	البديلة	لتلبية	المرا

3	 كز	اإلنتاجية	بنظام	واحد.. إستكمال	العمل	يف	مشروع	ERB	والذي	يضمن	ربط	جميع	المرا

4	 إطالق	اول	منتج	من	منتجات	اللحوم	المصنعة	وذلك	تحت	اسم	برغر	)عزيزا(،	هذا	المنتج	الذي	ينتج	من	لحم	الدجاج	.
الصايف	دون	اي	اضافات	صناعية.

5	 جاري	العمل	على	تركيب	فالتر	هواء	خاصة		بوحدة		معالجة	المخلفات	الصلبة	يف	مسلخ	الدواجن	لتتماشى	مع	اعلى	.
المعايير	الدولية	الخاصة	بهذا	الشأن.

6	 جاري	العمل	على	تطبيق	نظام	الطاقة	الشمسية	الخاص	بمسلخ	الدواجن،	حيث	سيتم	تركيب	نظام	للطاقة	الشمسية	.
بقدرة	KWP 900	االمر	الذي	سينعكس	على	توفير	المصاريف.

7	 كز	االنتاج	من	اجل	ضمان	سرعة		وجودة	االنتاج	وضمن	اقل	. اإلستمرار	يف	عملية	تطوير	خطوط	االنتاج		يف	كافة	مرا
التكاليف.

8	 إستمرار	عملية	التطوير	االداري	لموظفي	وكوادر	الشركة	واالنظمة	االدارية	الخاصة	بالشركة..

9	 تركيب	أنظمة	حديثة	يف	مزارع	األمهات	تشمل	أنظمة	الجمع	اآليل	لبيض	التفريخ	مما	يعزز	الجودة	يف	منتجات	الشركة..

10	 العمل	على	تحديث	مجموعة	من	المعدات	يف	خطوط	مصنع	األعالف..



األداء التشغيلي والمالي للشركة
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تعتمد	إستراتيجية	الشركة	على	التكاملية	يف	مشاريعها	والذي	يعتبر	أحد	عناصر	النجاح	يف	إستثماراتها	وخاصة	تداخل	
حلقات	اإلنتاج	فيها	وإعتماد	كل	حلقة	على	الحلقات	السابقة	لها،	ومن	ثم	فإن	التكامل	العامودي	لهذه	المشاريع	
يعتبر	عنصر	نجاح	فائق	األهمية،	وهو	ما	نفذته	الشركة	على	أرض	الواقع	من	خالل	تأسيس	مصنع	األعالف	ومزارع	
مختلف	 يف	 عزيزا	 ومنافذ	البيع	 »عزيزا«،	 ومسلخ	 الالحم	 الدجاج	 ومزارع	 »عزيزا«	 ومفرخة	 الالحم	 أمهات	الدجاج	

محافظات	الوطن.

تكامل أنشطة الشركة

0307

01

05

0208

0406

معارض عزيزا

مركز تغذية 
المجترات

مصنع األعالف

أنشطة الشركة

مزارع
أمهات الدجاج

فقاسة عزيزا

مزارع
األبقار الحلوب

مزارع
الدجاج الالحم

مسلخ دواجن عزيزا
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الموقع:	كفر	صور/محافظة	طولكرم

تاريخ	اإلنشاء: 1998

مساحة	األراضي: 10.129	دنم

مساحة	البناء: 6	أالف	متر	مربع
ً الطاقة	اإلنتاجية: 150	ألف	طن	سنويا

الطاقة	التخزينية	للصوامع: 26	ألف	طن

المنتج:	كافة	خلطات	عزيزا	العلفية	النباتية

سلفيت
أريحا

نابلس

طولكرم

جنين

قلقيلية

غزة

الخليل

بيت لحم

القدس

رام ا�

ــروة	 ــتقاللية	قطاع	الثـ ــز	إسـ ــركة	بتعزيـ ــة	الشـ ــاً	مـــن	رؤيـ إنطالقـ
الحيــــــوانية	يف	فلســـــــــطين	وتقليـــل	إعتمـــــاده	علـــى	منتجـــات	
أعـــالف	 مصنـــع	 بتأســـيس	 الشـــركة	 قامـــت	 اإلحتالل	فقـــد	
بطاقـــة	 فلســـطين	 يف	 وأحدث	مصنـــع	 كبـــر	 أ وهـــو	 عزيـــزا	
ـــت	 ـــوياً،	وقـــد	إرتفعـــــــ إنتاجيـــة	تصـــل	إىل	150	ألـــف	طـــــن	سنـــــ
ـــة	 ـــنوات	الماضيــــــ ـــالل	الســــــــ ـــة	خـــــــ حصـــة	الشـــركة	الســــــوقيـــــــــــ
ـــة	 ـــع	وفـــق	أحـــدث	أنظمـــ ـــمل	المصنــــــــ بشـــكل	مضطرد،	ويعـــــــ
الرقابة	وضمن	معــــايير	الجودة	ISO9001:2015	ويستخدم	

يف	 للبروتيـــن	 وحيـــد	 كمصـــدر	 النباتيـــة	 اإلنتـــاج	 مدخـــالت	
منتجاته،	ويقـــوم	بإنتـــاج	كافـــة	أنـــواع	الخلطـــات	العلفيـــة،	كمـــا	
يشـــمل	المصنـــع	صوامع	للغـــالل	بطاقـــة	إنتاجيـــة	تخزينيـــة	
تصـــل	اىل	26	ألـــف	طـــن	وخطّي	إنتـــاج	لألعـــالف	باإلضافـــة	
إىل	مختبـــر	لتحليـــل	األعـــالف	الـــذي	يقـــوم	بتحليل	األعـــالف	
المنتجـــــــــــة	بشـــكل	دوري	حســـب	أنظمـــة	األيـــزو	ومدخـــالت	

المكونـــات	وجودتهـــا. المختلفة	لضمـــان	دقـــة	 األعـــالف	

مصنع أعالف عزيزا أواًل
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سلفيت
أريحا

نابلس

طولكرم

جنين

قلقيلية

غزة

الخليل

بيت لحم

القدس

رام ا�

وماســـة	 دائمـــة	 حاجـــة	 التفريخ	يمثـــل	 بيـــض	 توفيـــر	 ألن	
تأسيسها	بإنشـــاء	 منـــذ	 الشـــركة	 بـــادرت	 فقـــد	 للمزارعيـــن	
مـــزارع	لتربيـــة	أمهـــات	الدجـــاج	الالحـــم	وفـــق	أحـــدث	األنظمـــة	
العالمية	المتبعـــة	يف	مجـــال	تربيـــة	األمهـــات	وضمـــن	نظـــام	
أمـــن	حيـــوي	وبطاقة	إســـتيعابية	تصـــل	إىل	150	ألـــف	طيـــر	
ســـنوياً	وطاقـــة	إنتاجيـــة	تصل	إىل	24	مليـــون	بيضـــة	تفريـــخ	

مزارع	التربية

الموقع:	محافظة	جنين

تاريخ	اإلنشاء: 1999	-	2005

مساحة	األراضي: 90	دنم

عدد	المزارع: 2

مساحة	البناء: 24	ألف	متر	مربع
ً الطاقة	اإلستيعابية: 150	ألف	دجاجة	سنويا

لبيـــض	 الوطني	الرئيســـي	 المنتـــج	 تكـــون	 وبذلـــك	 ســـنوياً،	
التفريـــخ	بحصـــة	ســـوقية	تعـــادل	27%	مـــن	حاجـــة	الضفـــة	
الغربية	مـــن	هـــذا	المنتـــج،	وتعتمـــد	الشـــركة	النظـــام	المغلـــق	
شـــبه	 والنظـــام	 حتى	عمر	22	أســـبوع	 التربيـــة	 لمرحلـــة	

اإلنتـــاج	حتـــى	عمر	65	أســـبوع. لمرحلـــة	 المغلـــق	

مزارع	اإلنتاج

الموقع:	محافظة	جنين

تاريخ	اإلنشاء: 1998	-	2006

مساحة	األراضي: 215	دنم

عدد	المزارع: 4

مساحة	البناء: 24	ألف	متر	مربع
ً الطاقة	اإلستيعابية: 150	ألف	دجاجة	سنويا

الطاقة	اإلنتاجية	السنوية: 24	مليون	بيضة	تفريخ	عزيزا

مزارع أمهات الدجاج الالحم ثانيًا
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نجحت	الشـــركة	بتزويـــد	المزارعيـــن	بأفضـــل	أنـــواع	الصـــوص	
الالحـــم	)عمـــر	يـــوم(	المنتـــج	يف	فقاســـة	عزيـــزا	األحـــدث	واألكبـــر	
يف	فلســـطين	بطاقـــة	إســـتيعابية	تصل	اىل	23	مليـــون	بيضـــة	
تفريـــخ	ســـنوياً،	وطاقـــة	إنتاجية	16.5	مليون	صـــوص،	ويتـــم	
الرقابـــة	 حيـــث	 مـــن	 العالميـــة	 التقنيـــات	 أحـــدث	 إســـتخدام	

على	ظـــروف	التفريـــخ	وتطبـــق	الشـــركة	أشـــد	إجـــراءات	األمـــن	
الحيـــوي	بحيـــث	يتمتع	إنتاجهـــا	مـــن	الصـــوص	الالحـــم	عمـــر	

يـــوم	واحـــد	بأفضـــل	المواصفـــات	الصحيـــة.

الموقع:	كفر	صور/محافظة	طولكرم

تاريخ	اإلنشاء: 1999

مساحة	األراضي: 11	دنم

الطاقة	اإلستيعابية	السنوية: 23	مليون	بيضة	تفريخ

الطاقة	اإلنتاجية	السنوية: 16.5	مليون	صوص	الحم	عزيزا

فقاسة عزيزا ثالثًا
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اســـتكماالً	لحلقـــة	اإلنتـــاج	يف	الشـــركة	ومـــن	أجـــل	تزويد	مســـلخ	
قامـــت	 الحـــي	 الدجـــاج	 مـــن	 حاجتـــه	 مـــن	 بجـــزء	 عزيـــزا	
الشركة	بإنشـــاء	مـــزارع	الدجـــاج	الالحـــم	وفـــق	أحـــدث	أنظمـــة	
التربية	»النظـــام	المغلق«	المـــزود	بأفضـــل	أنظمـــة	التحكـــم	
والرقــــــــابة	وضمــــــــــن	برامـــج	صحيـــة	وقائيـــة	وإتباع	إجـــراءات	

األمـــن	الحيـــوي	حســـب	األنظمـــة	والقواعـــد	البيطريـــة	المثاليـــة،	
وتقـــع	هذه	المـــــــزارع	يف	محافظتـــي	طولكـــرم	وأريحـــا،	وتقـــوم	
بتزويــــــــد	مســـلخ	عزيـــــــــــزا	والســـوق	بالدجاج	الحـــي	المغـــذى	

ــة. ــزا	النباتيـ بأعـــالف	عزيـ

الموقع:	محافظة	طولكرم	وقلقيلية

تاريخ	اإلنشاء: 2011

مساحة	األراضي: 92	دنم

مساحة	البناء: 21	ألف	متر	مربع

عدد	المزارع: 3

الطاقة	اإلنتاجية: 390	ألف	طير/	دورة

الموقع:	محافظة	أريحا

تاريخ	اإلنشاء: 2011

مساحة	األراضي: 134	دنم

مساحة	البناء: 27.5	ألف	متر	مربع

عدد	المزارع: 4

الطاقة	اإلنتاجية: 450	ألف	طير/	دورة

مزارع الدجاج الالحم رابعًا
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منـــذ	إفتتـــاح	مســـلخ		دواجـــن	فلســـطين	حرصـــت	الشـــركة	
علـــى	تزويـــد	المســـتهلك	الفلســـطيني	بمنتـــج	صحـــي	وآمـــن	
وفـــق	أفضـــل	المعاييـــر	العالميـــة	وجـــاء	إنشـــاء	مســـلخ	عزيـــزا	
هـــذا	 يف	 المســـتخدمة	 التقنيـــات	 أحـــدث	 وفـــق	 للدواجـــن	
المجـــال	بطاقـــة	إنتاجيـــة	ابتدائيـــة	3000	طير/ســـاعة	قابـــل	
المســـلخ	 ينتـــج	 حيـــث	 بالســـاعة،	 طيـــر	 	6000 إىل	 للزيـــادة	
المبــــرد	 الطـــازج	 الدجـــاج	 أصنـــاف	 مـــن	 منوعـــة	 مجموعـــة	
والمجمـــد،	ويتـــم	تشـــغيل	المســـلخ	بطاقـــم	مـــن	الموظفيـــن	
المختصيـــن	والمؤهليـــن	تمامـــاً	لتشـــغيل	وإدارة	هـــذا	النـــوع	
مـــــــن	المنشــــــــــآت	الغذائيــــــــــــة	الحســــــــــاسة،	مـــع	تطبيـــق	كافـــة	

معاييـــر	ســـــــــالمة	الغـــذاء	المتعـــارف	عليهـــا	عالميـــاً.

وتمتاز	منتجات		مسلخ	دواجن	فلسطين	-	عزيزا	بما	يلي:

منتج آمن: 
إن	منتجات	عزيزا	منتجات	آمنة،	وهي	محل	ثقة		المستهلك	

الفلسطيني	لألسباب	التالية	:

1	 كون	منتجات	المسلخ	تأيت	من	حلقة	إنتاج	متكاملة	يتم	.
اإلشراف	عليها	من	البداية	إىل	حين	وصولها	للمستهلك	
النهايئ،	حيث	يشرف	األطباء	البيطريون	والمهندسون	
الزراعيون	يف	الشركة	على	مزارع	دجاج	األمهات،	وعلى	
الذي	يتغذى	 الالحم	 إىل	مزارع	 فقاسة	الشركة	وصوالً	
كتمال	نموه	إىل	 على	علف	عزيزا	النبايت،	ليصل	عند	إ
المسلخ،	حيث	يتم	تطبيق	كافة	أنظمة	الرقابة	الصحية	
المطاف	 به	 لينتــــــهي	 العالمــــــــية،	 الجـــــــــودة	 ومعـــــــايير	
لدى	 األخرى	 التوزيع	 ونقاط	 الشــــــــركة	 معـــــــارض	 يف	

المالحم	والسوبرماركت	والمطاعم	والمستشفيات.

2	 المســـتمر	. الطبـــي	 الفحـــص	 بعــــــــــمل	 المســـلخ	 إلتـــزام	
ــزا	ووفـــق	 ــلخ	عزيـ ــة	العامليـــن	يف	مســــــــ والـــــــــدوري	لكافـ

الشـــــــــروط	المحـــــــددة	مـــن	الجهـــات	ذات	العالقـــة.

3	 إحتـــواء	المســـلخ	علـــى	مختبـــر	دواجـــن	عزيـــزا،	والـــذي	.
يضـــم	أحـــدث	المعـــدات	المخبريـــة،	وفيـــه	يتـــم	القيـــام	
بإجـــراء	الفحوصـــات	الدوريـــة	مـــن	قبـــل	الطبيـــب	البيطـــري	

ــودة. ــط	الجـ ــر	وضابـ ــي	المختبـ وفنـ

4	 حصـــول	مســـلخ	عزيـــزا	علـــى	أبـــرز	الشـــهادات	العالميـــة	يف	.
مجـــال	الجـــودة	والســـالمة	الغذائيـــة،	وخضوعـــه	لتدقيـــق	
هـــذه	 وأهـــم	 الشـــهادة،	 منـــح	 قبـــل	جهـــات	 مـــن	 دوري	
الشـــهادات:	PSI/ISO 2200:2005/HACCP،	يضـــاف	
اىل	هـــذا	إنهـــاء	المســـلخ	لكافـــة	متطلبـــات	الحصـــول	علـــى	
شـــهادة	/HACCP	ISO 22000:2018	حيـــث	يتوقـــع	

الحصـــول	عليهـــا	مطلـــع	عـــام		2021.

5	 تحفـظ	. تبريـد	متكاملـة	 المسـلخ	علـى	سلسـلة	 إحتـواء	
حـرارة	الدجـاج،	حيـث	تتشـكل	هـذه	السلسـلة	مـن	عـدة	
حلقـات	متكاملـة،	أولهـا	نظـام	محوسـب	معتمـد	لضبـط	
التجفيـف	 ثالجـات	 وحـرارة	 اإلنتاجيـة	 الصـاالت	 حـرارة	
والتبريد،	وثانيها	برنامج	محوسب	معتمد	لضبط	حرارة	
سـيارات	التوزيـع	المبـردة،	وثالثهـا	معـارض	عزيـزا	التـي	
تحتـوي	علـى	ثالجـات	مضبوطـة	الحـرارة،	وبذلك	تكتمل	
أن	 إىل	 للمسـلخ	 الدجـاج	 دخـول	 منـذ	 التبريـد	 سلسـلة	
يصـل	اىل	المسـتهلك	النهـايئ،	هـذا	النظـام	يتـم	تطويـره	
المباعـة	 المنتجـات	 جـودة	 يخـدم	 وبمـا	 دائـم	 بشـكل	
للمسـتهلك	الفلسـطيني	ويف	هذا	السـياق	قام	المسـلخ	
باسـتبدال	5	سـيارات	نقـل	للمنتجـات	بسـيارات	حديثـة	
بأعلـى	 المنتجـات	 2020	لضمـان	وصـول	 مـن	موديـل	

معاييـر	الجـودة	المطلوبـة	مـن	الزبائـن.

6	 إســـتخدام	أعـــالف	عزيـــزا	النباتيـــة	فقـــط	وعـــدم	إســـتخدام	.
قـــد	 لمـــا	 علـــى	مصـــادر	حيوانيـــة	 تحتـــوي	 أعـــالف	 أيـــة	
تحتويـــه	هـــذه	األعـــالف	مـــن	مخاطـــر	علـــى	صحـــة	االنســـان.

7	 إســـتخدام	أحـــدث	التقنيـــات	ســـواء	يف	عمليـــات	اإلنتـــاج،	.
الفحـــص،	التخزيـــن	و	النقـــل	والتســـليم	للزبائـــن	والتـــي	

تتميـــز	بأقـــل	تدخـــل	للعنصـــر	البشـــري	بهـــا.	

مسلخ دواجن عزيزا خامسًا
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منتج عالي الجودة:
يتميز	دجاج	عزيزا	بأنه	ذو	جودة	عالية،	تتوافق	مع	المعايير	
الفلسطينية	والدولية	المعتمدة	على	مستوى	العالم،	حيث	
الجودة	 مجال	 يف	 الشهادات	 أهم	 على	 عزيزا	 مسلخ	 حاز	

والسالمة	الغذائية	وهي:

1	 . PSI	الفلسطينية	الجودة	شهادة

2	 .ISO 22000:2005	الغذائية	السالمة	إدارة	نظام	شهادة

3	 .HACCP	الحرجة	النقاط	وضبط	تحليل	نظام	شهادة

4	 شـــهادات	عالميـــة	تختـــص	بأنظمـــة	الجـــودة	والســـالمة	.
الغذائيـــة،	مـــن	خـــالل	تدقيـــق	مدققيـــن	عالمييـــن	تابعيـــن	
للعالمـــة	 األم	 الشـــركة	 وهـــي	 العالميـــة،	 	Yum لشـــركة	

التجاريـــة	KFC،	حيـــث	يكـــون	التدقيـــق	علـــى:

 	Food Safety Audit

 	Food Quality Audit

5	 ويتـــم	. المســـلخ	 مـــن	 الخارجـــة	 الميـــاه	 جميـــع	 تعالـــج	
مـــن	 التخلـــص	 ويتـــم	 للـــري	 صالحـــة	 لميـــاه	 تحويلهـــا	
علـــى	 للحفـــاظ	 حراريـــاً	 بمعالجتهـــا	 اإلنتـــاج	 مخلفـــات	
والعالميـــة. المحليـــة	 واألنظمـــة	 القوانيـــن	 وفـــق	 البيئـــة	

منتج حالل:
إلتزامـــاً	منـــا	يف	مســـلخ	عزيـــزا	بإنتـــاج	دجـــاج	مذبـــوح	علـــى	
الطريقـــة	اإلســـالمية	الشـــرعية،	وكـــون	الذبـــح	اإلســـالمي	واجبـــاً	
ـــْم	ُيْذَكـــرِ	 ـــا	َل ـــوا	ِممَّ ُكُل ـــرعياً	انطالقـــاً	مـــن	قولـــه	تعـــاىل:	»َواَل	تَأْ شـ
ــُه	َلِفْســـٌق«	ســـورة	األنعـــام،	آيـــة	)121(.	 اْســـُم	للاَِّ	َعَلْيـــِه	َوإِنَـّ

فقـــد	تـــم	تصميـــم	خـــط	اإلنتـــاج	لمســـلخ	عزيـــزا	بحيـــث	يمكننـــا	
تطبيـــق	أحـــكام	الشـــريعة	بمـــا	يلـــي:

1	 كتمال	شروطه	الشرعية.. أهلية	الذابح	وإ

2	 النطق	بالبسملة	قبل	الذبـح..

3	 الذبـــــــح	اليــــــــــدوي	بســــــــــكين	حـــادة	وحســـــــب	الشـــريعة	.
اإلســـالمية.

منتج نباتي:
نفتخر	يف	دواجن	عزيزا	بإنتاجنا	لدجاج	نبايت	100	%.	وهذا	

األمر	يظهر	من	خالل	األمور	التالية:

مرحلة	 يف	 يتغذى	 الذي	 الدجاج	 هو	 النبايت	 الدجاج	 أوال:	
التربية	على	علف	مصّنع	من	مصادر	نباتية	100	%.	وهذه	
المصادر	هي:	الذرة	الصفراء،	القمح،	الشعير،	الذرة	الحمراء	
من	 وغيرها	 القمح،	 نخالة	 الشمس،	 عباد	 كسبة	 الصويا،	

المواد	النباتية	األخرى.

ثانيا:	يتميز	الدجاج	النبايت	عن	غيره	بأنه	منتج	صحي	خاٍل	
يف	 المستهلك	 صحة	 تهدد	 والتي	 الحيوانية،	 المصادر	 من	

حال	تم	إستخدامها	يف	صناعة	األعالف.
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سلفيت
أريحا

نابلس

طولكرم

جنين

قلقيلية

غزة

الخليل

بيت لحم

القدس

رام ا�

الموقع:	عنبتا	-	محافظة	طولكرم	

تاريخ	اإلنشاء:	2010

مساحة	األراضي:	16	دنم

عدد	الموظفين:	116	موظف

مساحة	البناء:	4	ألف	متر	مربع

المنتج:	دجاج	عزيزا	المبرد	و	المجمد

الطاقةاإلنتاجية:	3000	إىل	6000	طير	/	ساعة

وحدة	معالجة	المخلفات

الطاقة	اإلستيعابية:	15	طن	/	يوم

المنتج:	زيت	ومسحوق	اللحم	

وحدة	معالجة	المياه

الطاقة	اإلنتاجية:	100	كوب	/	ساعة

المنتج:	مياه	صالحة	للزراعة	و	الري
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أريحا
قيد التطوير

قيد التطوير

قيد التطوير

نابلس

طولكرم

جنين

قلقيلية

الخليل

بيت لحم

رام ا�

تــوزع	منتجــات	عزيــزا	مــن	خــالل	خمــس	معــارض	للشــركة	يف	
محافظــات	»رام	هللا	ونابلــس	وجنيــن	وطولكــرم	وقلقيليــة«	
كثر	من	600	نقطة	بيع	»مالحم	وسوبرماركت«	 ومن	خالل	أ
والفنــادق	 للمستشــفيات	 المباشــر	 التوريــد	 إىل	 باإلضافــة	
بإفتتــاح	 	2022 العــام	 خــالل	 الشــركة	 وتخطــط	 والمطاعــم.	
عــدة	نقــاط	بيــع	جديــدة	للوصــول	اىل	الزبائــن	وتلبيــة	الطلــب	

المتزايــد	علــى	منتجــات	المســلخ.	

سوق	 يف	 نصيبها	 اليوم	 »عزيزا«	 التجارية	 العالمة	 رفعت	
محققة	 متقدمة	 كز	 مرا إىل	 لتصل	 الفلسطيني	 الدواجن	
الدواجن،	 منتجات	 وأجود	 أفخر	 إنتاج	 يف	 األكيدة	 رغبتها	
 2021 عام	 خالل	 الفتاً	 نمواً	 المعارض	 مبيعات	 وحققت	
وجاءات	هذه	الزيادة		عبر	تلبية	إحتياجات	وتطلعات	الزبائن.

تقدم	معارض	الشركة	تشكيلة	واسعة	من	منتجات	عزيزا	
الكامل،	 الدجاج	 التي	تتضمن:	 والمجمدة	 المبردة	 الطازجة	
والكبدة	 والجنحان،	 بأنواعها،	 المسحبات	 المقطع،	 الدجاج	
محكمة	 غذائية	 بعبوات	 تغليفها	 يتم	 والتي	 والقوانص	
اإلغالق،	لضمان	حفظها	طرية	ونظيفة	وطازجة	ضمن	أعلى	

المعايير	الصحية.

على	 المجانية	 الهاتفية	 الخدمة	 خط	 بتوفير	 الشركة	 تقوم	
الرقم	200-900-1800	بهدف	خدمة	زبائنها	بحيث	يعمل	
الخط	على	توفير	طلبات	الزبائن	وتقديم	خدمة	ما	بعد	البيع.	

معارض عزيزا للدجاج المبرد سادسًا
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أنهت	الشركة	أعمال	إنشاء	مزرعة	األبقار	الحلوب	النموذجية	بطاقة	إستيعابية	كلية	تبلغ	500	رأس	من	األبقار	الحلوب.

كتمال	تسكين	 بدأ	التشغيل	الفعلي	األويل	للمزرعة	خالل	عام	2019،	حيث	تبلغ	الطاقة	اإلنتاجية	اليومية	للمزرعة	عند	إ
القطيع	حوايل	12	طن	من	الحليب	الطازج.

أسست	الشركة	خالل	عام	2019	مركزاً	لتغذية	المجترات	بهدف	توفير	حاجة	المزارع	الفلسطيني	من	األعالف	)البليل(	وذلك	
وفق	أعلى	المواصفات	وبما	يحقق	أفضل	معايير	القيمة	الغذائية.

مزارع األبقار

مركز تغذية المجترات

سابعًا

ثامنًا
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لتلبيـــة	 البديلـــة	 الطاقـــة	 إســـتكمال	مشـــاريع	 اإلســـتثمار	يف	
كز	الشـــركة	يف	مناطـــق	طولكـــرم	وجنيـــن	مـــن	 إحتياجـــات	مرا

الكهربـــاء	و	الطاقـــة.

إستكــــــــمال	تطبــــــيق	نظــــــــــم	تخطيـــــــــط	الموارد	ERP	والـــذي	
كـــز	اإلنتـــاج	يف	الشـــركة. يتضمـــن	ربـــط	جميـــع	مرا

اإلستمـــــــرار	يف	إستكـــــمـــــال	المــــــــــرحلة	الثانيـــــة	من	مشـــــاريع	مزارع	
األبقار	خالل	العامين	2021-2022	وبما	يضـــــــمن	زيـــــادة	حجـــــــم	

 20,000القطيع	ورفع	الطاقة	اإلنتاجية	اىل	ما	يزيد	عن
لتر	حليب	يومياً.

ERP

مشاريع الشركة المستقبلية للعام ٢٠٢٢

1

23
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مزرعة االبقار ومركز التغذية
1.53
مليون	دينار

إجمالي اإليرادات

أواًل: اإليرادات التشغيلية

بيض التفريخ
0.35
مليون	دينار

إجمالي اإليرادات

مصنع األعالف
12.92
مليون	دينار

إجمالي اإليرادات

بلغت	ايرادات	مسلخ	الدواجن	خالل	عام	
2021	ما	مجموعه	13.67	مليون	دينار	
أردين	مقارنة	مع	اجمايل	إيرادات	بقيمة	
11.63	خالل	عام	2020،	حيث	يأيت	هذا	
التحسن	نتيجة	الجهود	التي	تبذلها	إدارة	
الشركة	لتسويق	منتجاتها	يف	السوق	

الفلسطيني.

بلغ	إجمايل	ايرادات	مبيعات	الدجاج	الالحم	
الحي	خالل	عام	2021	ما	قيمته	4.82	مليون	
دينار	مقابل	3.33	مليون	دينار	خالل	عام	

.2020

الدجاج الالحم الحي
4.82
مليون	دينار

إجمالي اإليرادات

منتجات المسلخ
13.67
مليون	دينار

إجمالي اإليرادات

بلغت	قيمة	مبيعات	بيض	التفريخ	خالل	
عام	2021	ما	مجموعه	0.35	مليون	دينار	
أردين	مقابل	0.56	مليون	دينار	يف	العام	

الماضي.

صوص عمر يوم
5.65
مليون	دينار

إجمالي اإليرادات

حققت	الشركة	ايرادات	إجمالية	من	مبيعاتها	
من	الصوص	الالحم	بمبلغ	5.65	مليون	دينار	
أردين	خالل	عام	2021	فيما	بلغت	5.7	مليون	
دينار	خالل	عام	2020.	حيث	حافظت	الشركة	
على	نفس	المستوى	من	اإليرادات	خالل	

العام.

بلغت	قيمة	مبيعات	الشركة	من	األعالف	
خالل	عام	2021	ما	مجموعه	12.92	مليون	
دينار	أردين	مقابل	15.62	مليون	دينار	يف	عام	
2020،	حيث	سعت	الشركة	خالل	العام	لزيادة	
إيراداتها	مع	االخذ	بعين	اإلعتبار	المخاطر	التي	

تواجه	هذا	القطاع.

2020
11.63	مليون	دينار

 2020
0.56	مليون	دينار

 2020
15.62	مليون	دينار

2020
5.7	مليون	دينار

2020
3.33	مليون	دينار

2020		-	1.11 مليون	دينار

حيث	قامت	الشركة	بإنشاء	مزرعة	لتربية	االبقار	الحلوب	وتسمين	العجول	إضافة	اىل	مركز	تغذية	للمزرعة،	حيث	حققت	مزرعة	االبقار	إيرادات	
اجمالية	بقيمة	1.53	مليون	دينار	أردين	خالل	عام	2021	مقارنة	مع	1.11	مليون	دينار	خالل	عام	2020.

واصلـــت الشـــركة تحقيـــق النمـــو يف إيراداتهـــا التشـــغيلية والوصـــول اىل اجمـــايل ايـــرادات بنســـب أعلـــى للعـــام 2021 
مقارنـــة مـــع الســـنوات الســـابقة، ولكـــن نتيجـــة اإلرتفاعـــات الملحوظـــة يف تكاليـــف المـــواد الخـــام كإحـــدى تبعـــات جائحـــة 
ــاح  ــايف األربـ ــا اىل إنخفـــاض صـ ــة للحبـــوب والتـــي أدت بدورهـ ــة العالميـ ــعار البورصـ ــاع أسـ ــا والتـــي أدت اىل إرتفـ كورونـ
مقارنـــة بالعـــام الماضـــي، إال ان الشـــركة تمكنـــت مـــن وضـــع الخطـــط الكفيلـــة لتجـــاوز هـــذه األزمـــة وتحقيـــق النمـــو 
المطلـــوب بإيراداتهـــا بالتزامـــن مـــع تحصيـــل مديونيـــة زبائنهـــا وبالتـــوازي مـــع الحفـــاظ علـــى الســـيولة النقديـــة الكفيلـــة 

بســـداد التزامـــات الشـــركة.

األداء المالي للشركة

37.49
مليون دينار

إجمالي اإليرادات
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ثانيًا: مجمل دخل الشركة
حققـــت	الشـــركة	أربـــاح	اجماليـــة	بمبلـــغ	5.81	مليـــون	دينـــار	أردين	خـــالل	عـــام	2021	مقارنـــة	مـــع	العـــام	2020	حيـــث	بلغـــت	
األربـــاح	االجماليـــة	8.25	مليـــون	دينـــار	أردين،	حيـــث	يعـــزى	هـــذا	التراجـــع	اىل	اإلرتفـــاع	الكبيـــر	يف	أســـعار	الحبـــوب	والمـــواد	الخـــام	

خـــالل	العـــام	نتيجـــة	لجائحـــة	كورونـــا.

وبلغ	هامش	مجمل	الدخل	15.49%	بإنخفاض	عما	كان	عليه	يف	العام	الماضي	حيث	بلغ	%23.19.

ثالثًا: الدخل التشغيلي
بلغـــت	أربـــاح	الشـــركة	التشـــغيلية	خـــالل	عـــام	2021	مـــا	مجموعـــه	3.36	مليـــون	دينـــار	أردين،	وذلـــك	مقابـــل	5.42	مليـــون	دينـــار	
ــام	يف	إخفـــاض	 ــام	بشـــكل	واضـــح	خـــالل	العـ ــواد	الخـ ــاع	تكاليـــف	المـ ــبب	إرتفـ ــام	2020،	حيـــث	تسـ ــركة	خـــالل	عـ ــا	الشـ حققتهـ
دخـــل	الشـــركة	التشـــغيلي،	ونتيجـــة	لذلـــك	فقـــد	انخفـــض	هامـــش	الدخـــل	التشـــغيلي	اىل	8.96%	مقابـــل	15.22%	يف	العـــام	

الماضـــي.
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رابعًا: صافي الدخل ونصيب السهم من األرباح
بلـــغ	صـــايف	دخـــل	الشـــركة	بعـــد	الضريبـــة	خـــالل	عـــام	2021	مـــا	مجموعـــه	2.97	دينـــار	أردين،	بإنخفـــاض	علـــى	مـــا	كان	عليـــه	يف	
عـــام	2020	حيـــث	بلـــغ	يف	حينـــه	4.57	مليـــون	دينـــار،	وبالمقابـــل	فقـــد	بلـــغ	هامـــش	صـــايف	الدخـــل	7.93%	للعـــام	2021	مقابـــل	

12.85%	يف	عـــام	2020.	

وبلغ	نصيب	السهم	من	األرباح	22	قرش	خالل	العام	مقابل	34	قرش	خالل	العام	الماضي.

خامسًا: المركز المالي للشركة
بلغـــت	قيمـــة	مجمـــوع	موجـــودات	الشـــركة	46.69	مليـــون	دينـــار	اردين	يف	نهايـــة	عـــام	2021	بإرتفـــاع	نســـبته	1.5%	عمـــا	كانـــت	

عليـــه	يف	نهايـــة	العـــام	الماضـــي	حيـــث	بلغـــت	يف	حينـــه	45.99	مليـــون	دينـــار	اردين.	

فيمـــا	إنخفضـــت	قيمـــة	التزامـــات	الشـــركة	بنســـبة	10.2%	وذلـــك	نتيجـــة	لســـداد	أقســـاط	القـــروض	المســـتحقة	خـــالل	العـــام	
		 إضافة	إلنخفاض	السقف	المستغل	من	التسهيالت	االئتمانية.

أمـــا	حقـــوق	مســـاهمي	الشـــركة	فقـــد	ارتفعـــت	لتصـــل	اىل	37.04	مليـــون	أردين	وبمـــا	نســـبته	5%	عمـــا	كانـــت	عليـــه	يف	نهايـــة	
عـــام	2020،	حيـــث	ُيـــرد	هـــذا	االرتفـــاع	اىل	أربـــاح	الشـــركة	الصافيـــة	المتحققـــة	خـــالل	العـــام،	علمـــا	ان	الشـــركة	اقـــرت	أربـــاح	نقديـــة	

للمســـاهمين	خـــالل	العـــام	بنســـبة	18%	مـــن	القيمـــة	االســـمية	للســـهم.

ويف	نهايـــة	عـــام	2021	بلغـــت	القيمـــة	الدفتريـــة	لســـهم	شـــركة	دواجـــن	فلســـطين	2.76	دينـــار	أردين	مقابـــل	2.62	دينـــار	يف	نهايـــة	
عـــام	2020.
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سادسًا: مؤشرات الربحية
تأثـــرت	عوائـــد	الشـــركة	خـــالل	العـــام	بالتغيـــرات	التـــي	طـــرأت	علـــى	أســـعار	المـــواد	الخـــام	وارتفاعهـــا	بشـــكل	كبيـــر،	فبلـــغ	العائـــد	

علـــى	أصـــول	الشـــركة	6.4%	خـــالل	عـــام	2120	مقارنـــة	بــــ	9.9%	حققتهـــا	خـــالل	عـــام	2020.

وبلـــغ	العائـــد	علـــى	حقـــوق	مســـاهمي	الشـــركة	8%	خـــالل	العـــام	2021	مقابـــل	13%	كانـــت	الشـــركة	قـــد	حققتهـــا	خـــالل	عـــام	
2020،	كمـــا	تراجعـــت	نســـبة	العائـــد	علـــى	اإلســـتثمار	»والـــذي	يقيـــس	العائـــد	المتحقـــق	علـــى	اســـتثمار	الشـــركة	يف	أصولهـــا	

الثابتـــة	ورأس	مالهـــا	العامـــل«	لتصـــل	اىل	7.3%	خـــالل	عـــام2021	مقارنـــة	مـــع	11.5%	للعـــام	2020.

20172018201920202021

)ROA(	األصول	على	6.4%9.9%9.8%2.4%2.4%العائد

 )ROE(	المساهمين	حقوق	على	8.0%13.0%13.3%3.4%3.4%العائد

 )ROIC(	اإلستثمار	على	7.3%11.5%11.5%3.0%3.0%العائد

سابعًا: هيكل رأس المال
تراعـــي	شـــركة	دواجـــن	فلســـطين	يف	تمويـــل	أصولهـــا	وعملياتهـــا	التشـــغيلية	الحفـــاظ	علـــى	هيـــكل	تمويلـــي	يضمـــن	للشـــركة	حـــداً	

معقـــوالً	لتكلفـــة	رأس	المـــال	وبالتـــايل	تحقيـــق	الجـــدوى	المرجـــوة	مـــن	تشـــغيل	أصولهـــا.	

وتعمـــل	الشـــركة	مـــن	خـــالل	دراســـة	تدفقاتهـــا	النقديـــة	المتوقعـــة	بشـــكل	دوري	علـــى	إختيـــار	درجـــة	الرفـــع	المـــايل	الكفـــؤ	الـــذي	
يعظـــم	قيمـــة	الشـــركة	)يخفـــض	المتوســـط	المرجـــح	لتكلفـــة	رأس	المـــال(	وهـــو	مـــا	يضمـــن	يف	نفـــس	الوقـــت	قـــدرة	الشـــركة	

علـــى	ســـداد	أقســـاط	القـــروض	والفوائـــد	وفـــق	الجـــداول	الزمنيـــة	المحـــددة.	

وقـــد	انخفضـــت	نســـبة	مديونيـــة	الشـــركة	خـــالل	العـــام	2021	نتيجـــة	اإلنخفـــاض	يف	التســـهيالت	اإلئتمانيـــة	المســـتغلة	مـــن	قبـــل	
الشـــركة	إضافـــة	اىل	ســـداد	أقســـاط	القـــروض	المســـتحقة	علـــى	الشـــركة.

ويف	نهايـــة	عـــام	2021	بلغـــت	نســـبة	الديـــون	اىل	األصـــول	5.62%	مقارنـــة	بــــ	8.45%	يف	نهايـــة	عـــام	2020،	أمـــا	نســـبة	الديـــون	
اىل	حقـــوق	الملكيـــة	فقـــد	بلغـــت	7.08%	بالعـــام	2021	مقابـــل	11.02%	يف	نهايـــة	عـــام	2020.

هيكل رأس المال
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ثامنًا: سيولة الشركة
تعتمـــد	شـــركة	دواجـــن	فلســـطين	سياســـة	كفـــؤة	الدارة	رأس	مالهـــا	العامـــل	وهـــو	مـــا	يضمـــن	لهـــا	اإلحتفـــاظ	وبشـــكل	دائـــم	
بتدفقـــات	نقديـــة	كافيـــة	لدعـــم	عملياتهـــا	التشـــغيلية،	كمـــا	يضمـــن	االســـتخدام	األمثـــل	لمـــوارد	الشـــركة،	وتحتفـــظ	الشـــركة	
ــة	 ــركة	سياسـ ــا،	حيـــث	تمتلـــك	الشـ ــا	ودائنيهـ ــاه	مورديهـ ــل	تجـ ــرة	األجـ ــا	قصيـ ــاء	بالتزاماتهـ ــن	الوفـ ــا	مـ ــيولة	تمكنهـ ــدالت	سـ بمعـ
منـــح	ائتمـــان	مدروســـة	تجـــاه	زبائنهـــا	تتناســـب	مـــع	طبيعـــة	عمـــل	الشـــركة	وحســـب	تصنيفـــات	الزبائـــن	المختلفـــة،	كمـــا	تمتلـــك	
الشـــركة	عالقـــات	جيـــدة	مـــع	معظـــم	البنـــوك	المحليـــة	تمكنهـــا	مـــن	الحصـــول	علـــى	تســـهيالت	ائتمانيـــة	بأكبـــر	ســـرعة	ممكنـــة	

وبأســـعار	فائـــدة	منافســـة	وذلـــك	لمواجهـــة	اي	التزامـــات	طارئـــة.	

يف	نهايـــة	عـــام	2021	بلغـــت	نســـبة	الســـيولة	3.15	مـــرة	مقابـــل	3.04	مـــرة	يف	نهايـــة	عـــام	2020،	كمـــا	بلغـــت	نســـبة	الســـيولة	
الســـريعة	2.60	مـــرة	يف	نهايـــة	العـــام	2021	مقابـــل	2.61	يف	نهايـــة	عـــام	2020.	

وبالنظـــر	اىل	كفـــاءة	الشـــركة	يف	ادارة	رأس	مالهـــا	العامـــل	نجـــد	أن	معـــدل	دوران	الذمـــم	المدينـــة	خـــالل	عـــام	2021	بلـــغ	4.19 
مـــرة	مقابـــل	4.11	مـــرة	يف	العـــام	2020،	كمـــا	بلـــغ	معـــدل	دوران	المخـــزون	9.77	مـــرة	خـــالل	2021	مقارنـــة	بــــ	10.29	مـــرة	يف	

العـــام	2020.	

أمـــا	التدفقـــات	النقديـــة	للشـــركة	مـــن	أنشـــطتها	التشـــغيلية	فبلغـــت	مـــا	قيمتـــه	3.94	مليـــون	دينـــار	اردين	مقارنـــة	بــــ	4.01	مليـــون	
دينـــار	حققتهـــا	الشـــركة	خـــالل	عـــام	2020،	فقـــد	اســـتطاعت	الشـــركة	ان	تحافـــظ	علـــى	مســـتوى	تدفقاتهـــا	النقديـــة	التشـــغيلية	

بشـــكل	يعكـــس	كفـــاءة	إدارة	رأس	المـــال	العـــام	خـــالل	الفتـــرة.	

سيولة الشركة
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تاسعًا: النفقات الرأسمالية
تســـتثمر	شـــركة	دواجـــن	فلســـطين	يف	تطويـــر	خطـــوط	انتاجهـــا	الحاليـــة	ورفـــع	قدرتهـــا	وكفاءتهـــا	التشـــغيلية،	كمـــا	تســـتثمر	يف	
مشـــاريع	إنتاجيـــة	جديـــدة	بنـــاء	علـــى	حاجـــة	الســـوق	وبعـــد	اســـتنفاذ	الدراســـات	التـــي	تضمـــن	جـــدوى	اي	مشـــروع	جديـــد	تخطـــط	

الشـــركة	للدخـــول	فيـــه.	

وخـــالل	الســـنوات	األخيـــرة	تبنـــت	الشـــركة	اســـتراتيجية	التكامـــل	بيـــن	خطـــوط	اإلنتـــاج	والتـــي	تتيـــح	إنشـــاء	سلســـلة	إنتـــاج	
مترابطـــة	تجعـــل	الشـــركة	اقـــل	اعتمـــاد	علـــى	المورديـــن	الخارجييـــن	حتـــى	اصبحـــت	اآلن	الشـــركة	يف	معظـــم	عملياتهـــا	تنتـــج	
كزهـــا	وهـــو	مـــا	مـــن	شـــأنه	رفـــع	هامـــش	الربـــح	اىل	الحـــد	األعلـــى	الممكـــن	والـــذي	يعمـــل	علـــى	 مدخـــالت	اإلنتـــاج	الرئيســـية	يف	مرا

تعظيـــم	حقـــوق	مســـاهمي	الشـــركة	ويعـــود	بالنفـــع	علـــى	جميـــع	األطـــراف	ذات	العالقـــة.

وقـــد	بلغـــت	نفقـــات	الشـــركة	الرأســـمالية	اىل	دخـــل	الشـــركة	قبـــل	الفوائـــد	والضرائـــب	واإلســـتهالكات	واإلطفـــاءات	مـــا	نســـبته	
كـــز	الشـــركة	المختلفـــة. 32%	وبمـــا	مجموعـــه	1.59	مليـــون	دينـــار	أردين	انفقتهـــا	الشـــركة	إلنجـــاز	اعمالهـــا	التطويريـــة	يف	مرا

النفقات الرأسمالية
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التغلب	على	المخاطرةوصف	المخاطرةالمخاطرة

المخاطر	التشغيلية

مخاطر	المنافسة	
والحفاظ	على	قاعدة	

الزبائن

بيئـــة	 يف	 فلســـطين	 دواجـــن	 شـــركة	 تعمـــل	
شـــديدة	التنافســـية	تواجـــه	خطـــر	اإلغـــراق	مـــن	

قبـــل	المنتجيـــن	اإلســـرائيليين.
كمـــا	أن	الشـــركة	تبيـــع	معظـــم	منتجاتهـــا	مـــن	
خـــالل	عـــدد	محـــدود	مـــن	الزبائـــن	ومـــن	خـــالل	

عقـــود	قصيـــرة	األجـــل.

مـــن	 المخاطـــر	 هـــذه	 علـــى	 الشـــركة	 تتغلـــب	
ــا	 خـــالل	الحفـــاظ	علـــى	عالقـــات	قويـــة	مـــع	زبائنهـ
الرئيســـيين،	وهـــم	زبائـــن	تنتقيهـــم	الشـــركة	بحـــذر	
بحيـــث	يتميـــزون	بمـــالءة	ماليـــة	جيـــدة	تمكنهـــم	

مـــن	التغلـــب	علـــى	مخاطـــر	هـــذه	الصناعـــة.	
وتعمـــل	الشـــركة	بشـــكل	مســـتمر	علـــى	توســـعة	
قاعـــدة	زبائنهـــا	وذلـــك	مـــن	خـــالل	توفيـــر	منتجـــات	
جـــودة	 علـــى	 والحفـــاظ	 عاليـــة،	 بجـــودة	 جديـــدة	

منتجاتهـــا	الحاليـــة.

مخاطر	التذبذب	يف	
أسعار	المواد	الخام

الدواجن	يف	فلسطين	بتذبذب	 يتميز	سوق	
العام	 خالل	 كبير	 بشكل	 المنتجات	 أسعار	
وبالتايل	 المنافسين	 من	 كبير	 عدد	 ووجود	
عدم	القدرة	على	التحكم	باألسعار،	مما	يهدد	
أسعار	 إرتفاع	 حال	 يف	 الشركة	 ربح	 هامش	

المواد	الخام	يف	األسواق	العالمية.

إنخفاض	 فترات	 إستغالل	 على	 الشركة	 تعمل	
وذلك	 الحبوب(	 )وبخاصة	 الخام	 المواد	 أسعار	
لفترات	 حجوزات	 وعمل	 كبيرة	 كميات	 لشراء	
الربحية	 إلنخفاض	 تجنباً	 بأسعار	محددة	 الحقة	

الذي	ينتج	عن	إرتفاع	أسعار	المواد	الخام.
على	 الماضية	 الفترة	 الشركة	خالل	 كما	عملت	
المستهلك	 يجعل	 مما	 منتجاتها	 جودة	 تمييز	
مستعداً	لدفع	سعر	أعلى	قليال	ً	للحصول	على	
مجاال	 الشركة	 يمنح	 ما	 وهو	 عزيزا	 منتجات	

للتحرك	يف	تحديد	سعر	البيع.

مخاطر	تلف	أصول	
الشركة

التعرض	 إحتمالية	 مخاطر	 الشركة	 تواجه	
ألي	حدث	قد	يسبب	تلفاً	يف	جزء	من	أصولها	
مما	قد	يتسبب	يف	تعطل	جزء	من	طاقتها	

اإلنتاجية	وبالتايل	تاثر	ربحية	الشركة.

مختلف	 ضد	 تأمين	 بوليصة	 الشركة	 تمتلك	
والمنتشرة	 أصولها	 جميع	 على	 المخاطر	 أنواع	
يف	مناطق	متفرقة	من	الضفة	الغربية	مما	يقلل	
من	المخاطر	التي	قد	تتعرض	لها	يف	حال	تلف	
أي	من	هذه	األصول	نتيجة	لحادث	قد	تتعرض	

له	كالحريق	على	سبيل	المثال.
السالمة	 متطلبات	 كافة	 الشركة	 تراعي	 كما	
موظفيها	 سالمة	 على	 تحافظ	 التي	 العامة	

وأصولها.

مخاطر	القوانين	
والتشريعات

قد	تتغير	القوانين	والتشريعات	التي	تنظم	
صناعة	الدواجن	يف	فلسطين	أو	تلك	الخاصة	
معرضة	 الشركة	 يجعل	 ما	 وهو	 بالضرائب	

لتأثر	نتائجها	المالية	بشكل	سلبي.

تتفاعل	الشركة	بشكل	إيجايب	مع	أي	قوانين	أو	
تشريعات	جديدة	يتم	فرضها	وتلتزم	بها	بشكل	
نظرها	 وجهة	 لشرح	 دائما	 تسعى	 أنها	 إال	 تام،	
وقطاع	 عام	 بشكل	 الزراعة	 لقطاع	 لما	 للمشّرع	
الدواجن	بشكل	خاص	من	أهمية	وحساسية	يف	

األراضي	الفلسطينية.

إدارة المخاطر
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مخاطر	التكنولوجيا

يرتبـــط	نجـــاح	الشـــركة	وإســـتمراريتها	بالحفـــاظ	
بأحـــدث	 مـــزودة	 إنتاجهـــا	 خطـــوط	 علـــى	
تكنولوجيـــا	اإلنتـــاج	المتوفـــرة،	والحفـــاظ	علـــى	
هـــذه	التكنولوجيـــا	وصيانتهـــا	بشـــكل	دوري.

تـــم	 حديثـــة	 إنتـــاج	 خطـــوط	 الشـــركة	 تمتلـــك	
العالمييـــن،	 المصنعيـــن	 أشـــهر	 مـــن	 توريدهـــا	
بشـــكل	 اإلســـتثمار	 علـــى	 الشـــركة	 تعمـــل	 كمـــا	
متواصـــل	يف	تطويـــر	خطـــوط	إنتاجهـــا	ناهيـــك	عـــن	
والفنييـــن	 المهندســـين	 مـــن	 كادر	 تمتلـــك	 أنهـــا	

الطويلـــة. والخبـــرة	 الكفـــاءة	 ذوي	

المخاطر	المالية

مخاطر	السيولة
الشـــركة	 لهـــا	 تتعـــرض	 قـــد	 التـــي	 المخاطـــر	
نتيجـــة	عـــدم	قدرتهـــا	علـــى	الوفـــاء	بالتزاماتهـــا	

قصيـــرة	األجـــل	تجـــاه	دائنيهـــا	ومورديهـــا.

تتعرض	 التي	 السيولة	 مخاطر	 الشركة	 تواجه	
تالئم	 نقد	 بمعدالت	 اإلحتفاظ	 خالل	 من	 لها	
فإن	 ذلك	 أجل	 ومن	 األجل،	 قصيرة	 إلتزاماتها	
النقدية	 تدفقاتها	 دراسة	 على	 تعمل	 الشركة	
القصير	 المدى	 على	 دوري	 بشكل	 المتوقعة	

لتجنب	عجزها	عن	الوفاء	بهذه	اإللتزامات.
البنوك	 مع	 جيدة	 بعالقات	 الشركة	 وتحتفظ	
تمكنها	من	الحصول	على	تسهيالت	إئتمانية	يف	

الوقت	الذي	تحتاج	اليه	دون	عوائق.

مخاطر	اإلئتمان
ناتجـــة	عـــن	 الشـــركة	لمخاطـــر	 قـــد	تتعـــرض	
تعثـــر	زبائنهـــا	وبالتـــايل	عـــدم	قدرتهـــم	علـــى	

الشـــركة. تجـــاه	 إلتزاماتهـــم	 ســـداد	

واضحة	 وتحصيل	 بيع	 سياسة	 الشركة	 تمتلك	
تضع	أسس	منح	اإلئتمان	للزبائن	وذلك	حسب	
وتقوم	 الشركات،	 يف	 المختلفة	 اإلنتاج	 كز	 مرا
دوري	 بشكل	 السياسة	 هذه	 بمتابعة	 الشركة	
لزبائنها	 الممنوحة	 السقوف	 بدراسة	 تقوم	 كما	
وتصنيفهم	حسب	المخاطر	المتوقعة	لكل	زبون	
وفقاً	لتاريخ	تعاملهم	مع	الشركة	وسمعتهم	يف	

السوق.

مخاطر	أسعار	
الفائدة

إن	تذبـــذب	أســـعار	الفائـــدة	يف	الســـوق	يجعـــل	
الماليـــة	 نتائجهـــا	 لتذبـــذب	 عرضـــة	 الشـــركة	
نتيجـــة	إلرتفـــاع	أو	إنخفـــاض	تكاليـــف	التمويـــل	

التـــي	تتكبدهـــا	خـــالل	الفتـــرة	الماليـــة.

تمتلك	الشركة	قدرة	تفاوضية	جيدة	مع	البنوك	
الفائدة	والتي	تكتسبها	من	 فيما	يخص	أسعار	
سمعتها	الجيدة	وإلتزامها	بالسداد	وفق	الجداول	

الزمنية	المحددة.
إرتفاع	أسعار	 آثار	 التقليل	من	 الشركة	 وتحاول	
فوائد	 إلسعار	 سقوف	 وضع	 خالل	 من	 الفائدة	

اإلقتراض.

اإلختالف بين البيانات المالية الختامية المدققة والبيانات المالية األولية لعام 2021
ال	يوجد	إختالف	بين	البيانات	المالية	الختامية	المدققة	والبيانات	المالية	األولية	لعام	2021
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وضعـــت	شـــركة	دواجـــن	فلســـطين	»عزيـــزا«	نصـــب	أعينهـــا	
اإللتـــزام	الكامـــل	بكافـــة	القوانيـــن	واألنظمـــة	المعمـــول	بهـــا	يف	
فلســـطين،	وعليـــه	فـــإن	الشـــركة	تعمـــل	علـــى	تعزيـــز	وتطويـــر	
والمرتكـــزة	 إقرارهـــا	 منـــذ	 الشـــركة	 يف	 الحوكمـــة	 مبـــادئ	
الداخليـــة	 تعامالتهـــا	 كافـــة	 والمســـاءلة	يف	 الشـــفافية	 علـــى	
والخارجيـــة	للوصـــول	إىل	أفضـــل	معايـــر	الحوكمـــة	واإلفصـــاح	
وتطبيـــق	كافـــة	النظـــم	والتعليمـــات	والقوانيـــن	الصـــادرة	عـــن	
الجهـــات	الرقابيـــة	ذات	العالقـــة،	ويضطلـــع	مجلـــس	اإلدارة	اىل	
ممارســـة	مهامـــه	وصالحياتـــه	المنبثقـــة	مـــن	النظـــام	األساســـي	
للشـــركة	والمتوافقـــة	مـــع	مدونـــة	قواعـــد	الحوكمـــة	لحمايـــة	
مصالـــح	المســـاهمين	واألطـــراف	ذوي	العالقـــة،	باإلضافـــة	اىل	
رفـــع	مســـتوى	األداء	التشـــغيلي	للشـــركة	والربحيـــة	وتمكيـــن	
التنفيذيـــة	علـــى	تطبيـــق	 اإلدارة	 التجـــاري.	تعمـــل	 موقعهـــا	
والنزاهـــة	 العدالـــة	 لتحقيـــق	 الرشـــيدة	 الحوكمـــة	 سياســـات	
والشـــفافية	واإلفصـــاح	عـــن	تعامالتهـــا	الماليـــة	وغيـــر	الماليـــة	
ــة	بيـــن	األطـــراف	الثالثـــة	المكونـــة	 بشـــكل	يجعـــل	مـــن	العالقـ
التنفيذيـــة	 واإلدارة	 اإلدارة	 ومجلـــس	 المســـاهمين	 مـــن	
ــة	المصالـــح	 ــة	تتســـم	بالشـــفافية	وتضمـــن	تحقيـــق	كافـ عالقـ
بعدالـــة،	وانطالقـــاً	مـــن	إيمـــان	الشـــركة	بأهميـــة	تطبيـــق	قواعـــد	

الحوكمـــة	والشـــفافية	فإنهـــا	عملـــت	علـــى:

التحديـــد	والفصـــل	الواضـــح	للصالحيـــات	والمســـؤوليات	 	
لـــكل	مـــن	الهيئـــة	العامـــة	للمســـاهمين	ومجلـــس	اإلدارة	

واإلدارة	التنفيذيـــة.

وجـــود	مدونـــة	قواعـــد	الســـلوك	األخـــاليق	ونظـــام	تضـــارب	 	
المصالـــح	يف	الشـــركة.

وجـــود	هيـــكل	تنظيمـــي	واضـــح	يرســـم	بشـــكل	دقيـــق	 	
الشـــركة	 لدوائـــر	 والمســـؤوليات	 الصالحيـــات	 خطـــوط	
لكافـــة	 واضـــح	 وظيفـــي	 وصــــــــــــــف	 ووجـــود	 المختلفـــة	
التنظيمـــي. الهيـــكل	 هـــذا	 علـــى	 المســـكنة	 الوظائـــف	

ــة	 	 ــإلدارة	التنفيذيـ ــات	لـ ــة	الصــــــــالحيـــــــــ ــر	منظومـــــــــ تطويــــــ
العالقـــة	 ينظـــم	 وبمـــا	 اإلداريـــة،	 مســـتوياتها	 بمختلـــف	

العامـــة. بينهـــا	وبيــــــــــن	مجلـــس	اإلدارة	والهيئـــة	

تطبيـــق	أفضـــل	الممارســـات	التـــي	تتماشـــى	ومتطلبـــات	 	
هيئة	ســـوق	رأس	المال	الفلســـطينية	وســـوق	فلســـطين	

ألوراق	الماليـــة.

التخطيـــط	واإلعـــداد	الجيـــد	إلجتماعـــات	الهيئـــة	العامـــة	 	
المســـاهمين	 لتزويـــد	 الجهـــود	 كافـــة	 وبـــذل	 الســـنوية	
للمشـــاركة	 المطلوبـــة	 والمعلومـــات	 البيانـــات	 بجميـــع	

اإلجتماعـــات. يف	 الفاعلـــة	

التدقيـــق	الداخلـــي	علـــى	جميـــع	أنظمـــة	الشـــركة	ضمـــن	 	
التدقيـــق	 دائـــرة	 قبـــل	 مـــن	 المهنيـــة	 معاييـــر	 أعلـــى	
الصناعـــي،	 لإلســـتثمار	 فلســـطين	 شـــركة	 الداخلـــي	يف	
وضمـــن	إشـــراف	ومتابعـــة	مجلـــس	إدارة	الشـــركة	ولجنـــة	
التدقيـــق	الداخلـــي	المنبثقـــة	عـــن	مجلـــس	إدارة	الشـــركة	
وشـــركة	فلســـطين	لإلســـتثمار	الصناعـــي	)الشـــركة	األم.(

مقدمة
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التبــــــرع	للجمعيــــــات	والمـــــؤســـسات	الخيــــــرية	 	
بقيــــمـــة	16,687	دوالر	أمــــــريكي.

المختلفة	 	 المجتمعية	 األنشطة	 دعم	 يف	 المساهمة	
بمنتجات	عزيزا	بمبلغ	16,603	دوالر	أمريكي.

نقدي	وعيني	 	 تعليمية	 ومؤسسات	 لمدارس	 التبرع	
بقيمة	4,436	دوالر	أمريكي.

تعمــل	فــي	 	 متعــددة	 وطنيــة	 لمؤسســات	 تبرعــات	
الحيوانيــة	 والثــروة	 الزراعــة	 وقطــاع	 المواطنيــن	 خدمــة	

بقيمــة	6,613	دوالر	أمريكــي.

والتدريـب	 	 التخـرج	 مشـــــــــاريع	 مـن	 رعايــــــــة	مجموعـــــــة	
لمجموعـة	كبيـرة	مـن	طلبـة	الهندسـة	والزراعـة	والطـب	
البيطـري	وكليـة	اإلقتصاد	فـي	جامعـة	النجـاح	الوطنيـة	

وغيرهـا	مـن	الجامعـات	الفلسـطينية.

المشــــــاركة	يف	تقييـــــــــــم	برامــــــــج	بعــــض	التخصـــــــصات	 	
يف	الجامعات	المحلية	وبما	يساهم	يف	خدمة	الخريجين	
وسوق	 الجامعي	 التعليم	 الهوة	بين	 وجسر	 الجدد	

العمل.

تدريب	)20	طالب	يف	مقر	اإلدارة	العامة	و7	طالب	يف	 	
مسلخ	دواجن	فلسطين(	من	طالب	الجامعات	ضمن	
والكليات	 الجامعات	 طالب	 بتدريب	 الخاصة	 البرامج	
خالل	فترة	الدراسة	وضمن	مساق	التدريب	الميداين.

التوظيف وبناء قدرات العاملين:
تســـاهم	الشـــركة	يف	حـــل	مشـــكلة	البطالـــة	يف	كافـــة	محافظـــات	
الوطـــن،	حيـــث	توفـــر	فـــرص	عمـــل	للخريجيـــن	والعاطليـــن	
بيئـــة	 وتوفـــر	 العمـــل	 شـــروط	 أفضـــل	 ضمـــن	 العمـــل	 عـــن	
عمـــل	صحيـــة	وآمنـــه،	وتوفـــر	الشـــركة	لكافـــة	العامليـــن	بهـــا	
أنظمـــة	التأميـــن	الصحـــي	والتأميـــن	ضـــد	إصابـــات	العمـــل،	
وأخـــذت	الشـــركة	علـــى	عاتقهـــا	بنـــاء	قـــدرات	العامليـــن	مـــن	
كهم	يف	برامـــج	تدريـــب	محليـــة	وخارجيـــة	بهـــدف	 خـــالل	إشـــرا
بكفـــاءة	 بأعمالهـــم	 للقيـــام	 الالزمـــة	 المهـــارات	 كســـابهم	 إ

وفاعليـــة.

المحافظة على البيئة:
تؤمـــن	الشـــركة	بأهميـــة	المحافظـــة	علـــى	البيئـــة	المحيطـــة	
ــر	 ــركة	علـــى	توفيـ ــة،	حيـــث	تعمـــل	الشـ ــا	المختلفـ بمواقعهـ
وحـــدة	 تشـــغيل	 خـــالل	 مـــن	 للبيئـــة	 الصديقـــة	 األنظمـــة	
معالجـــة	المخلفـــات،	وكذلـــك	وحـــدة	معالجـــة	الميـــاه	يف	
مســـلخ	دواجـــن	عزيـــزا	واإلهتمـــام	بالمســـاحات	الخضـــراء	
المحافظـــات،	 كافـــة	 يف	 المنتشـــرة	 المـــزارع	 مناطـــق	 يف	
باإلضافـــة	اىل	الـــدور	المســـتمر	لتوعيـــة	موظفـــي	الشـــركة	

بأهميـــة	المحافظـــة	علـــى	البيئـــة.

المسؤولية االجتماعية

ــركة  ــد واصلـــت الشـ ــة فقـ ــؤولية اإلجتماعيـ ــة بالمسـ ــركة دواجـــن فلســـطين-عزيزا المتعلقـ ــة شـ ــة وسياسـ ــاً لرؤيـ تطبيقـ
ــد  ــة العديـ ــال تبنـــي ورعايـ ــن خـ ــي مـ ــع المحلـ ــرائح المجتمـ ــاه شـ ــا تجـ ــام بدورهـ ــرم والقيـ ــام المنصـ ــال العـ ــاطها خـ نشـ
مـــن األنشـــطة اإلجتماعيـــة والخيريـــة، والتركيـــز علـــى التوعيـــة المجتمعيـــة للقضايـــا الصحيـــة كمـــرض ســـرطان الثـــدي 
ومـــرض الســـكري وغيرهـــا، وتعزيـــزاً لذلـــك يقـــوم مجلـــس اإلدارة ســـنوياً بتخصيـــص موازنـــة للتبـــرع لصالـــح الجمعيـــات 
والمؤسســـات الخيريـــة، حيـــث قامـــت الشـــركة خـــال العـــام 2021 بإنفـــاق مـــا مجموعـــه 44,339 دوالر أمريكـــي علـــى 

المســـؤولية اإلجتماعيـــة موزعـــة كمـــا يلـــي:
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تراعـــي	الشـــركة	ضمـــن	تركيبـــة	مجلـــس	إدارتهـــا	وجـــود	أعضـــاء	
الفلســـطينية	 الحوكمـــة	 مدونـــة	 لقواعـــد	 وفقـــاً	 مســـتقلين	
والتـــي	تعـــرف	العضـــو	المســـتقل	بأنـــه	العضـــو	الـــذي	ال	تربطـــه	
بالشـــركة	أي	عالقـــة	أخـــرى	غيـــر	عضويتـــه	يف	مجلـــس	اإلدارة،	
األمـــر	الـــذي	يجعـــل	حكمـــه	علـــى	األمـــور	ال	يتأثـــر	بـــأي	إعتبـــارات	
أو	أمـــور	خارجيـــة.	تتمثـــل	مهـــام	وواجبـــات	رئيـــس	وأعضـــاء	

مجلـــس	اإلدارة	تجـــاه	الشـــركة	ومســـاهميها	بمـــا	يلـــي:

وضــــــع	اإلستراتيـــــــجيات	والخطـــــط	وإعتمــاد	السياسات	 	
الماليـــة	 والسياســـات	 واألنظمـــة	 الموازنـــات	 وإقـــرار	
يتـــم	 المالية،	بحيـــث	 البيانـــات	 واإلســـتثمارية	وإعتمـــاد	
ــام	مـــن	خـــالل	اللجـــان	المنبثقـــة	عنـــه. تنفيــــــــذ	هـــــــذه	المهـ

إلتــــــزام	رئيــــــــــس	وأعضــــــــــــاء	مجـــــــــــلس	اإلدارة	بتحمــــل	 	
المســؤولية	تجــاه	المســاهمين	عن	تقصيرهــم	المتعمــد	

أو	إهمالهــم	الشــديد.

وضـــع	مجلـــس	اإلدارة	نظامـــاً	مكتوبـــاً	لتجنـــب	تضـــارب	 	
المصالـــح.

كمـــي	عنـــد	اإلقتـــراع	إلختيـــار	 	 إســـتخدام	التصويـــت	الترا
كل	 إعطـــاء	 طريـــق	 عـــن	 وذلـــك	 مرشـــحي	المجلس،	
مجمـــوع	 األصوات	يســـاوي	 مـــن	 عـــــــــــــدداً	 مســــــــــــــاهم	
أســـهمه	التـــي	تتمتـــع	بحـــق	التصويـــت	مضروبـــاً	بعـــدد	

اإلدارة. أعضـــــــــاء	مــــجلـــــــــس	

ضمان	مجلس	اإلدارة	أن	كل	المســـاهمين،	بما	يف	ذلك	 	
صغارهـــم	والمســـاهمون	المقيمـــون	خـــارج	فلســـطين،	
يتمتعـــون	بكافـــــــــة	الحقــــــــــوق	المخــــــولة	لهـــــــم	بموجـــب	
القوانيـــن	واألنظمـــة	والتعليمـــات	المرعيـــة،	ووفقـــاً	لهـــذه	

ــركة. ــة	والنظام	الداخلـــي	للشـ المدونـ

مواتيـــة	 	 بيئـــة	 اإلدارة	 مجلـــس	 وأعضـــاء	 رئيـــس	 تهيئـــة	
للمناقشـــة	وطرح	األســـئلة	واإلجابـــات	خـــالل	إجتماعـــات	

الهيئـــة	العامـــة.

المســـاهمين	بكافة	الصفقات	والمخاطر	والق 	 إخطـــار	
ضايا	الرئيسية	التي	قد	تؤثر	على	الشـــركة.

مجلس اإلدارة
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الدكتور محمد عبد الله محمد 
حسونه

عضو	مجلس	إدارة
ممثل	شركة	فلسطين	
لإلستثمار	الصناعي

البيطري	 الطب	 يف	 البكالوريوس	 درجة	
من	الجامعات	المصرية.

السيد أمجد يوسف محمود 
حسون

نائب	رئيس	مجلس	اإلدارة
ممثل	شركة	فلسطين	للتنمية	
واإلستثمار	المحدودة	/	باديكو

 2011 العــام	 أمجد	منــذ	 الســيد	 يشــغل	
باديكــو	 يف	 الماليــة	 اإلدارة	 رئيــس	 منصــب	
القابضة،	يمتلــك	الســيد	حســون	خبــرة	تزيــد	
عن	26	عاماً	من	العمل	يف	مجال	المحاسبة	
الشــركات،	 وتمويــل	 واإلســتثمار	 والماليــة	
ويمثــل	مجموعــة	باديكو	القابضــة	حاليــاً	يف	
العديــد	مــن	مجالــس	إدارة	الشــركات	التابعــة	
لإلســتثمار	 فلســطين	 والحليفة	كشــركة	
التابعــة،	 شــركاتها	 مــن	 والعديــد	 العقــاري	

دواجن	فلســطين.	 وشــركة	

يحمل	الســيد	حســون	شهادة	الماجستير	يف	
 )Corporate Finance(	الشــركات	تمويــل
مــــــــن	جــــــــامــــــعــــــــــة	ليـــــــــفـــــربــــــــــول	البريطانية	
البكالوريــوس	 وشــهادة	 بمرتبة	الشــرف،	
بيرزيــت،	 جامعــة	 مــن	 المحاســبة	 يف	
مــن	 العديــد	 علــى	 إىل	حصولــه	 باإلضافــة	
الحوكمــة	 مجــال	 يف	 المعتمــدة	 الشــهادات	

أخــرى. ومجــاالت	 واإلدارة	والريــادة	

السيد عبد الحكيم حسن 
قاسم فقهاء

رئيس	مجلس	اإلدارة
ممثل	شركة	فلسطين	لإلستثمار	

الصناعي

الرئيس	التنفيذي	لشركة	فلسطين		 
لإلستثمار	الصناعي.

رئيس	مجلس	إدارة	شركة		 
دواجن	فلسطين	م.ع.م.

رئيس	مجلس	إدارة	شركة	البينار		 
للتجارة	العامة	م.خ.م.

رئيس	مجلس	إدارة	شركة	الرابية		 
للحبوب	واألعالف.

رئيس	مجلس	إدارة	اتحاد	الصناعات		 
الغذائية.

عضو	مجلس	إدارة	شركة	مصانع		 
الزيوت	النباتية.

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
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السيد زهدي فتحي زهدي 
الخواجا

عضو	مجلس	إدارة
ممثل	شركة	فلسطين	
لإلستثمار	الصناعي

مدير	المزارع	يف	شركة	دواجن	فلسطين		 
سابقاً.

مدير	المزارع	والمدير	الفني	يف	الشركة		 
الدولية	للدواجن	)تمام(.

السيد حمد جمال اسعد المصري
عضو	مجلس	إدارة

ممثل	شركة	بيت	جاال	لصناعة	األدوية

مدير	عام	شركة	سختيان	إخوان.	 
نائب	رئيس	مجلس	اإلدارة	لشركة	بيت		 

جاال	لصناعة	األدوية.
عضو	مجلس	إدارة	يف		 

عدد	من	الشركات	المساهمة.

السيد سليمان زكريا سعد الدين 
ضعيفي

عضو	مجلس	إدارة
ممثل	شركة	فلسطين	لإلستثمار	

الصناعي

ماجستير	هندسة	ميكانيكية،		 
هندسة	تطبيقية	من	جامعة	العلوم	

والتكنولوجيا	األردنية.
محاضر	يف	جامعة	النجاح	الوطنية.	 

الدكتور جمال محمد سليم 
ابو عمر

عضو	مجلس	إدارة
ممثل	شركة	فلسطين	لإلستثمار	

الصناعي

محاضر	يف	جامعة	النجاح	الوطنية.	 
شغل	منصب	رئيس	قسم	اإلنتاج		 

الحيواين	يف	جامعة	النجاح.

عضو	يف	نقابة	المهندسين	الزراعيين.	 

السيد فتحي توفيق محمد مصطفى
عضو	مجلس	إدارة

ممثل	شركة	فلسطين	لإلستثمار	الصناعي

ماجستير	إنتاج	حيواين	من	الجامعة	العبرية.	 
بكالوريوس	هندسة	زراعية	تخصص	إنتاج	حيواين	من	جامعة	اإلسكندرية.	 
رئيس	مكتب	المنظمة	العربية	للتنمية	الزراعية	-	مكتب	فلسطين.	 
وزارة	الزراعة	-	نائب	مدير	عام	اإلرشاد	الزراعي.	 
رئيس	قسم	اإلنتاج	الحيواين	للضفة	الغربية.	 
رئيس	قسم	اإلنتاج	الحيواين	لمحافظتي	رام	هللا	وبيت	لحم.	 
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عقد	مجلس	اإلدارة

خالل	العام	

6
2021
اجتماعات

وهي	حسب	ما	هو	موضح:

تاريخ	االنعقاداالجتماع
27/02/2021األول
05/05/2021الثاين
31/07/2021الثالث
09/10/2021الرابع

11/12/2021الخامس
11/12/2021السادس

مصاريف أعضاء مجلس اإلدارة
الجـــدول	التـــايل	يبـــن	ســـجل	حضـــور	أعضـــاء	مجلـــس	اإلدارة	لجلســـات	المجلـــس	خـــالل	العـــام	2021	حيـــث	يتبيـــن	منـــه	أن	

بلغـــت	%89: نســـبة	الحضور	

دينار	أردينجلسة	6جلسة		5 جلسة	4جلسة	3جلسة	2جلسة	1اإلسم
4004004004004004002,400السيد/	عبد	الحكيم	الفقهاء

4004004004004004002,400السيد/	أمجد	حسون
4004004004004004002,400السيد/	حمد	المصري
4004004004004004002,400الدكتور/	جمال	أبو	عمر
4004004004004004002,400السيد/	زهدي	الخواجا

4004004004004004002,400السيد/	سليمان	ضعيفي
800----400400السيد	/	فتحي	مصطفى
4004004002,000-400400السيد	/	محمد	حسونة

17,200المجموع

اجتماعات مجلس اإلدارة
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*ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة األولى بأسهم الشركة كما في 31/12/2021

عدد	االسهمالجنسيةممثال	عناسم	عضو	مجلس	اإلدارة
التمثيل

عدد	األسهم	المملوكة	
له	أو	ألقاربه	من	الدرجة	

األوىل

فلسطينيشركة	فلسطين	لالستثمار	الصناعيالسيد	عبد	الحكيم	حسن	قاسم	فقهاء

10,293,655

-

-فلسطينيشركة	فلسطين	لالستثمار	الصناعيالسيد	زهدي	فتحي	زهدي	الخواجا

4,702فلسطينيشركة	فلسطين	لالستثمار	الصناعيالسيد	محمد	عبد	هللا	محمد	حسونة

-فلسطينيشركة	فلسطين	لالستثمار	الصناعيالسيد	جمال	محمد	سليم	ابو	عمر

-فلسطينيشركة	فلسطين	لالستثمار	الصناعيالسيد	سليمان	زكريا	ضعيفي

-فلسطينيشركة	فلسطين	لالستثمار	الصناعيالسيد	فتحي	توفيق	محمد	مصطفى

-1,269,100فلسطينيشركة	فلسطين	للتنمية	واالستثمار	المحدودةالسيد	أمجد	يوسف	محمود	حسون

-22,400فلسطينيشركة	بيت	جاال	لصناعة	األدويةالسيد	حمد	جمال	اسعد	المصري

11,585,1554,702المجموع

*	مع	العلم	بأن	هناك	مقعداً	شاغراً	يف	مجلس	اإلدارة	بعد	إستقالة	السادة	شركة	ريف	لإلستثمار	والتسويق	الزراعي
	من	المجلس	بتاريخ	27	تشرين	األول	2019.
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تمـــارس	اللجـــان	الدائمـــة	والمؤقتـــة	المنبثقـــة	عـــن	مجلـــس	
الصناعـــي	 لإلســـتثمار	 فلســـطين	 وشـــركة	 الشـــركة	 إدارة	
)الشـــــــــــركة	األم(	مهامـــــــها	وصالحيــــــــــاتها	علـــى	الشـــركات	
التابعـــة	بهـــدف	تعزيـــز	فاعليتـــه	الرقابيـــة	واإلشـــراف	علـــى	

ــي: ــان	هـ ــذه	اللجـ ــا،	وهـ ــير	أعمالهـ سـ

لجنة التدقيق:
هدف	اللجنة:

متابعـــة	تقاريـــر	التدقيـــق	الداخلـــي	الخاصـــة	بشـــركة	دواجـــن	
يف	 الداخلـــي	 التدقيـــق	 دائـــرة	 عـــن	 والصـــادرة	 فلســـطين	
شـــركة	فلســـطين	لإلســـتثمار	الصناعـــي	)الشـــركة	األم(.

أعضاء اللجنة:
السيد/	امجد	يوسف	حسون	-	مقرر	اللجنة 	

السيد/	سليمان	زكريا	ضعيفي 	

السيد/	فادي	عديل	جمعة 	

لجنة التدقيق والحوكمة )الشركة األم(:
هدفهـــا	التأكـــد	مـــن	إســـتقاللية	ومهنيـــة	التدقيـــق	الخارجـــي	
وأن	دائـــرة	التدقيـــق	الداخلـــي	يف	الشـــركة	تقـــوم	بمهامهـــا	
بأعلـــى	مســـتوى	مـــن	الكفـــاءة	والحياديـــة	ووضـــع	الخطـــط	
الكفيلـــة	بالتطبيـــق	األميـــن	لمتطلبـــات	مدونـــة	الحوكمـــة،	
واإلشـــراف	علـــى	ســـالمة	تطبيقهـــا	مـــن	قبـــل	إدارة	الشـــركة،

حيث	تتلخص	بعض	مهامها	فيما	يلي:

القيـــام	بأعمـــال	التدقيـــق	التشـــغيلي	والمـــايل	)تدقيـــق	 	
والتشـــريعات	 للقوانيـــن	 واإلمتــــــثـــــــال	 العمليـــــــــات(	

ــركة. ــا	الشـ ــع	لهـ ــة	التـــي	تخضـ واألنظمـ

مـــن	 	 والتأكـــد	 الشـــركة	 مـــوارد	 حمايـــة	 مـــن	 التأكـــد	
وفاعليـــة.	 بكفـــاءة	 لهـــا	 األمثـــل	 اإلســـتخدام	

وفحـــص	 	 الشـــركة	 تواجههـــا	 التـــي	 المخاطـــر	 تقييـــم	
التنفيذيـــة	 التـــي	تضعهـــا	اإلدارة	 الرقابيـــة	 اإلجـــراءات	

ومـــدى	قدرتهـــا	علـــى	الحـــد	مـــن	هـــذه	المخاطـــر.

والتوصية	 	 الشركة	 الحوكمة	يف	 تقييم	ألوضاع	 إجراء	
باإلجراءات	التصويبية	الالزمة.

القانونيـــة	 	 باألطـــر	 الشـــركة	 إلتـــزام	 مـــــــــــــن	 التأكـــــــــــــد	
بمدونـــة	 إلتزامهـــم	 ومـــدى	 السائــــــدة،	 والتشـــريعية	
قواعـــد	الحوكمـــة	الفلســـطينية	والتعليمـــات	الصـــادرة	

المختصـــة. المختلفـــة	 الرقابيـــة	 الجهـــات	 مـــن	

من	 	 المجلس	 وأعضاء	 اإلدارة	 مجلس	 أداء	 تقييم	
خالل	إستبيان	تقييم	ذايت.

اللجنة التنفيذية لإلستثمار )الشركة األم(:
هدفهـــا	إيجـــاد	آليـــة	لمتابعـــة	التـــزام	إدارة	الشـــركة	بتنفيـــذ	
القـــرارات	والتوصيـــات	الصـــادرة	عـــن	مجلـــس	اإلدارة	واتخـــاذ	
القـــرارات	أو	رفـــع	التوصيـــات	بخصـــوص	الفـــرص	المتاحـــة	
األداء	 وتقاريـــر	 التنفيذيـــة	 اإلدارة	 أداء	 تقاريـــر	 ومناقشـــة	
بشـــكل	دوري،	حيـــث	تتلخـــص	بعـــض	مهامهـــا	فيمـــا	يلـــي:

اإلدارة	 	 مجالس	 وتوصيات	 قرارات	 تنفيذ	 متابعة	
تعقد	خالل	 التي	 الرسمية	 إجتماعاتها	 عن	 الصادرة	

السنة.

السياسة	 	 الفرص	اإلستثمارية	وفق	 دراسة	وتحليل	
اإلستثمارية	المعتمدة	يف	الشركة.

السنوية	 	 التقديرية	 الموازنات	 وإعتماد	 مناقشة	
للشركات	وتقديم	التوصيات	الالزمة.

لقـــد كان لتشـــكيل اللجـــان الثـــاث أثـــر إيجـــايب علـــى ســـير العمـــل بالشـــركة وتنظيمـــه وعمـــل اإلجـــراءات الرقابيـــة التـــي 
تنظـــم العمـــل وتحـــد مـــن المخاطـــر التـــي قـــد تواجـــه عمـــل الشـــركة.

اللجان الدائمة والمؤقتة المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
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إدارة الشركة
الهيكل	التنظيمي	للشركة
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اإلدارة التنفيذية-اإلدارة العامة

السيد أمجد أبو نبعة
المدير	العام

يعمل	السيد	أمجد	بوظيفة	المدير	العام	للشركة	إعتباراً	من	2017	/	1/	1	حيث	شغل	
سابقاً	وظيفة	نائب	المدير	العام	للشؤون	اإلدارية	والمالية	يف	الشركة	وكذلك	المدير	المايل	
أبو	 أمجد	 السيد	 شغل	 وقد	 هذا	 الصناعي.	 لإلستثمار	 فلسطين	 شركة	 يف	 للمجموعة	
نبعة	العديد	من	الوظائف	القيادية	يف	الشركات	الصناعية	والبنوك	يف	فلسطين	واألردن	
الكرتون،	وعضو	مجلس	 الوطنية	لصناعة	 الشركة	 إدارة	يف	 والجزائر،	وهو	عضو	مجلس	

إدارة	يف	شركة	المطاحن	للقمح	الذهبي	سابقاً.

م. أيمن القدح
نائب	المدير	العام	للعمليات،	

والمشاريع	والتطوير
تأسيس	 منذ	 عمله	 أيمن	 المهندس	 بدأ	
فيها	 إدارية	 مناصب	 الشركة،	وشغل	عدة	
كنائب	 منصبه	 يف	 تعيينه	 منذ	 ويعمل	

للمدير	العام	للعمليات

ــمن	اإلدارة	 ــر	ضـــــــــ ــاريع	والتـــــــطويــــــــــ والمشـــــ
التنفيذيــة	للشــركة،	المهنــدس	القدح	يحمل	
درجــة	البكالوريـــــــوس	يف	الهندســة	الزراعيــة	
مــن	جامعــة	النجــاح	الوطنيــة	ولديــه	خبــرات	
وأنظمــة	 والتخطيــط	 اإلدارة	 يف	 طويلــة	
يف	 عضــو	 وهــو	 والمشــاريع	 المعلومــات	
العديــد	مــن	المؤسســات	والجمعيــات	منهــا	
جمعيــة	رجــال	االعمــال	ونقابــة	المهندســين	
الزراعييــن،	وعضــو	مجلــس	ادارة	يف	شــركة	

الرابيــة	لصناعــة	األعــاف.

السيدة / فداء مصطفى
مديرة	مكتب	المدير	العام

ـــدة	فـــداء	علـــى	إدارة	شـــؤون	 ـــل	السيــــــ تعمـــــــ
مكتـــب	المـــــــــــدير	العـــــــــــام	والقيـــام	بجميـــع	
متابعـــة	 إىل	 باإلضافـــة	 الســـكرتاريا	 أعمـــال	
شـــؤون	المســـاهمين	والمراســـالت	الخاصـــة	

بمجالـــــــس	اإلدارة.	

شهادة	 على	 حاصلة	 مصطفى	 السيدة	
الدبلوم	يف	إدارة	األعمال	ولديها	خبرة	كبيرة	
يف	هذا	المجال	وهي	تعمل	يف	الشركة	منذ	

عام	2000.

السيد صالح دويكات
المدير	المايل

حاصـــل	علـــى	درجـــة	البكالوريـــوس	يف	العلـــوم	
مجـــــــــال	 واســـعة	يف	 خبـــرة	 ولديـــه	 الماليـــة	
عـــدة	 شـــغل	 حيـــث	 والتدقيـــق	 المحاســـبة	
ــركات	الفلســـطينية	 مناصـــب	يف	كبـــرى	الشـ
وحاصـــل	علـــى	شـــهادات	عـــدة	يف	المجـــال	

المـــايل.

المايل	 المدير	 منصب	 حالياً	 يشغل	 حيث	
للشركة	ويعمل	على	تطبيق	إستراتيجيات	
البيانات	 وتحليل	 وإعداد	 المالية	 الشركة	

المالية	ومؤشرات

التأكد	من	 األداء	للشركة،	كما	يعمل	على	
المالية	 واألسس	 األنظمة	 تطبيق	 فعالية	

والمحاسبية.
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م. عمار اسعد
مدير	مزارع	األمهات	والفقاسة

	،1997 العام	 الشركة	 تأسيس	 منذ	 عمله	 عمار	 المهندس	 بدأ	
وشغل	منصب	مدير	مزرعة	امهات	وتطور	عمله	يف	الشركة	اىل	

مدير	مزارع	االمهات	يف	العام	2004	.

الهندسة	 يف	 البكالوريوس	 درجة	 على	 حاصل	 عمار	 المهندس	
وشارك	 والالحم	 االمهات	 مزارع	 يف	 كبيرة	 خبرة	 ولديه	 الزراعية	
هولندا	 يف	 الدواجن	 مجال	 يف	 التدريبية	 الدورات	 من	 بالعديد	

واالردن	وبلجيكا	وهو	عضو	يف	نقابة	المهندسين	الزراعيين.

السيد عزمي خلف
مدير	دائرة	كبار	العمالء

،	وشغل	منصب	 	1999 الشركة	عام	 السيد	عزمي	عمله	يف	 بدأ	
مدير	دائرة	المبيعات	والتسويق	لغاية	العام	2011	ومدير	لمسلخ	
الدواجن	لغاية	العام	2012	ويشغل	حاليا	مدير	دائرة	كبار	العمالء	
حيث	تتضمن	مهامه	توطيد	العالقة	مع	كبار	العمالء	واستقطاب	
الذمم	 ملفات	 متابعة	 اىل	 باإلضافة	 للشركة	 إستراتيجيين	 عمالء	

المتعثرة	مع	المستشارين	القانونين	للشركة.

م. عثمان شحادة
مدير	مزارع	الالحم

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

الزراعيين.

السيد سهاد البطة
مدير	المشتريات

بدأ	السيد	سهاد	عمله	يف	الشركة	يف	عام	2016	وشغل	منصب	
يف	 الشركة	 سياسة	 تنفيذ	 على	 ويعمل	 المشتريات	 مدير	
المشتريات	وتحقيق	أفضل	المعايير.	السيد	سهاد	البطه	حاصل	
على	درجة	البكالوريوس	يف	الهندسة	االلكترونية	وعلوم	الحاسوب	
خال	 كبيرة	 خبرة	 كتسب	 وا االعمال.	 ادارة	 يف	 البكالوريو	 ودرجة	
والخدمات	 المشتريات	 ال	UNDP	يف	مجال	 عمله	يف	مؤسسة	

اللوجستية.
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السيد عالء الخاروف
المدير	اإلداري

بدأ	عالء	الخاروف	العمل	يف	الشركة	يف	عام	2018	مديرا	اداريا	حيث	انه	يتمتع	بخبرة	تزيد	
20	عاما	يف	مجاالت	الشؤون	االدارية	والموارد	البشرية	وتطوير	المؤسسات	وإدارة	 عن	
المشاريع.	عمل	الخاروف	مدير	الشؤون	االدارية	يف	شركة	االتصاالت	الخلوية	الفلسطينية	
المجموعة	 العامة	يف	 والعالقات	 االدارية	 للشؤون	 ثم	عمل	مديرا	 عاما	 	17 لمدة	 جوال	
وكان	 سنوات.	 	4 لمدة	 المركزية	 نابل	 لزكاة	 عاما	 مديرا	 عمل	 ثم	 ومن	 للتامين	 االهلية	
عضواً	يف	مجلس	بلدية	نابلس	لألعوام	2017	ولغاية	2021،	عالء	الخاروف	حاصل	على	
شهادة	البكالوريوس	يف	إدارة	األعمال	من	جامعة	النجاح	الوطنية	كما	حصل	على	شهادة	
كثر	من	35	برامج	تدريبي	 )Business MBA Mini(من	المملكة	المتحدة	و	شارك	يف	ا
وتطوير	 والقيادة	 التفاوض	 ومهارات	 والمشاريع	 األفراد	 إلدارة	 مكثف	 واقليمي	 عالمي	

المؤسسات	وتبسيط	اإلجراءات	والتخطيط	االستراتيجي.

م. سليمان جمعة
مدير	الصيانة

قسم	 كرئيس	 	2005 عام	 الشركة	 يف	 عمله	 بدء	سليمان	جمعة	
الصيانة	ثم	يف	سنة	2011	كمدير	لدائرة	الصيانة	وتشمل	مهامه	
م	 االنتاجية.	 رفع	 على	 والعمل	 الدائرة	 اعمال	 على	 االشراف	
الميكانيكية	 الهندسة	 يف	 البكالوريوس	 درجة	 يحمل	 سليمان	
وشغل	عدة	مناصب	سابقة	يف	شركات	كبرى	يف	فلسطين	وله	

خبرة	كبيرة	يف	تركيب	خطوط	االنتاج.

د. فادي أبو شمعه
مدير	قسم	صحة	األمهات

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

المتخصصة	يف	اوروبا.

م. عمر حامد
قائم	بأعمال	مدير	مصنع	األعالف

بدء	السيد	عمر	العمل	يف	الشركة	كمشرف	انتاج	لمصنع	األعالف	عام	2013	-	مراقبة	
خطوط	انتاج	االعالف	بكامل	انواعه	والحفاظ	على	الجودة	الفيزيائية	للعلف،	وقائماً	بمهام	
2019	باالضافة	اىل	انه	عضو	يف	نقابة	المهندسين	الزراعيين	 مدير	مصنع	االعالف	عام	
الفلسطيني.		حاصل	على	شهادة	بكالوريوس	انتاج	حيواين	و	صحة	الحيوان	عام	2003،	
حاصل	على	شهادة	الماجستير	يف	مجال	االنتاج	الحيواين	و	تغذية	مجترات	عام	2013.
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د. قصي قشوع
مدير	قسم	صحة	الدجاج	الالحم

بدأ	الدكتور	قصي	عمله	يف	الشركة	يف	عام	2012	كرئيس	قسم	
الصحية	 المتابعة	 عمله	 طبيعة	 وتتضمن	 البيع	 بعد	 ما	 خدمة	
التابعة	 الالحم	 تربية	 ومزارع	 الشركة	 زبائن	 لمزارع	 والوقائية	

للشركة.

الدكتور	قصي	يحمل	درجة	البكالوريوس	يف	الطب	البيطري	وهو	
كبيرة	من	 البيطرين	وشارك	يف	مجموعة	 األطباء	 نقابة	 عضو	يف	

الدورات	المتخصصة.

م. مراد الفقيه
قائم	بأعمال	مدير	مزارع	األبقار

	/	2019 يعمل	السيد	مراد	بوظيفة	ق.أ	مدير	مزارع	األبقار	منذ	
المشروع	 ابقار	 مزرعة	 لمدير	 نائباً	 سابقاً	 عمل	 حيث	 	15 	/ 	04
االنشايئ	العريب-اريحا	من	عام	2010	لغاية	عام	2015	،	كما	عمل	
السيد	فقيه	مديراً	للجودة	يف	مصنع	اعالف	بيت	الشمس	ومصنع	
يختص	 	،2018 عام	 منتصف	 لغاية	 هللا	 رام	 	- سنقرط	 اعالف	
السيد	مراد	بالتلقيح	الصناعي	يف	االبقار	بدرجة	امتياز	من	المركز	
الفلسطيني	لتحسن	السالالت،	معرفة	متقدمة	يف	جميع	مجاالت	

كبة	الخر	التكنولوجيا	الحديثة. االبقار	وموا
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السيد قيس عبيد
منسق	مبيعات

رئيسي	 تخصص	 االمريكية	 العربية	 الجامعه	 من	 البكالوريس	 شهادة	 على	 حاصل	
السياسية	من	جامعه	جورج	 العلوم	 اىل	شهادة	يف	 باالضافة	 محاسبة	وفرعي	تسويق،	
تاون	االمريكية	بدء	العمل	يف	الجامعه	العربية	االمريكية	يف	دائرة	عمادة	شؤون	الطلبة	
ومن	ثم	مع	منتدى	العلماء	الصغار	كمنسق	مشاريع	وبعد	ذلك	بدء	العمل	يف	شركة	
االتصاالت	الخلوية	جوال	يف	قسم	المبيعات	لمدة	12	عام	وتسلم	مهام	ادارة	الحسابات	
الصغيرة	والكبيرة	ومن	ثم	استالم	ادارة	الحسابات	االستراتيجية	يف	شمال	الضفه	الغربية.	

شارك	السيد	قيس	باكثر	من	9	برامج	تدريبية	يف	فنون	البيع.
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السيد / نهاد صبح
مدير	عام	مسلخ	دواجن	فلسطين

2020/10/10	حيث	شغل	 تاريخ	 من	 المسلخ	 عام	 مدير	 بوظيفة	 نهاد	 السيد	 يعمل	
سابقاً	وظيفة	مدير	مبيعات	لدى	شركة	اإلتصاالت	الفلسطينية	الخلوية	-	جوال،	ومدير	
الخضوري	وجامعة	 لمحافظة	طولكرم	سابقاً،	ومحاضر	يف	جامعة	 التجارية	 الغرفة	 عام	
القدس	المفتوحة	سابقاً،	ومستشار	مبيعات	لشركة	مسلماين،	وأمين	صندوق	لجنة	زكاة	
طولكرم،	وعدة	مناصب	إدارية	يف	جمعيات	ومؤسسات	فلسطينية.	حاصل	على	شهادة	

البكالوريوس	يف	التسويق	وماجستير	إدارة	أعمال	من	جامعة	النجاح	الوطنية.

اإلدارة التنفيذية-مسلخ دواجن فلسطين )عزيزا(

السيد / علي عالول
مدير	المبيعات	والتسويق

مسلخ	 يف	 والتسويق	 المبيعات	 دائرة	 مدير	 علي	 السيد	 يعمل	
من	 عام	 	15 عن	 يزيد	 بما	 ويحظى	 عزيزا	 	- فلسطين	 دواجن	
الخبره	يف	مجال	إدارة	المبيعات	والتسويق	من	خالل	العمل	ىف	
شهادة	 على	 حاصل	 علي	 السيد	 الفلسطينية.	 الشركات	 كبرى	

البكالوريوس	يف	إدارة	األعمال

وحاصل	على	العديد	من	الدورات	التدريبية	يف	مجال	المبيعات	
والتسويق.
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القضايا واإلجراءات القانونية
تقـــوم	الشـــركة	بإعطـــاء	أهميـــة	قصـــوى	للشـــؤون	القانونيـــة	يف	الشـــركة،	وعملـــت	علـــى	إختيـــار	محاميـــن	ومستشـــارين	مـــن	ذوي	
الكفـــاءة	والســـمعة	الجيـــدة	مـــن	أجـــل	المحافظـــة	علـــى	حقـــوق	الشـــركة،	وتمثيلهـــا	أمـــام	الجهـــات	والهيئـــات	القانونيـــة	والمحاكـــم.

تحـــرص	الشـــركة	بشـــكل	دائـــم	علـــى	حفـــظ	حقوقهـــا	مـــن	خـــالل	إختيـــار	زبائـــن	مـــن	ذوي	العالقـــة	والســـمعة	الجيـــدة	وكذلـــك	
تعزيـــز	هـــذه	العالقـــة	مـــن	خـــالل	الحصـــول	علـــى	ضمانـــات	كافيـــة.

ومـــن	ضمـــن	سياســـة	الشـــركة	فإنهـــا	تقـــوم	بإتخـــاذ	المخصصـــات	الالزمـــة	ضمـــن	بياناتهـــا	الماليـــة	الســـنوية	وضمـــن	سياســـة	تـــم	
إقرارهـــا	مـــن	قبـــل	مجلـــس	اإلدارة	مقابـــل	ذمـــم	وقضايـــا	الزبائـــن،	هـــذا	وال	تـــرى	اإلدارة	التنفيذيـــة	أي	تأثيـــر	جوهـــري	للقضايـــا	

المرفوعـــة	علـــى	الشـــركة	علـــى	بياناتهـــا	ومركزهـــا	المـــايل.

مكاتب الشركة
تقع	مكاتب	الشركة	الرئيسية	يف	قرية	كفر	صور	محافظة	طولكرم.

الموظفين في الشركة
كـــز	اإلنتـــاج	يف	الشـــركة	»عزيـــزا	«	ومحافظـــات	طولكـــرم	 يبلـــغ	عـــدد	موظفـــي	الشـــركة	288	موظفـــاً	موزعيـــن	علـــى	جميـــع	مرا
وجنيـــن	وأريحـــا،	ويبلـــغ	عـــدد	موظفـــي	الشـــركة	مـــن	حملـــة	الشـــهادات	الجامعيـــة	80	منهـــم	18	مهنـــدس	زراعـــي	و	7	أطبـــاء	

بيطرييـــن،	ويشـــار	هنـــا	اىل	أن	معظـــم	موظفـــي

كتســـبوا	مســـتوى	عاليـــاً	مـــن	المهـــارة	خـــال	ســـنوات	عملهـــم	الطويلـــة	باإلضافـــة	اىل	التدريبـــات	المســـتمرة	 اإلنتـــاج	يف	الشـــركة	ا
التـــي	تنفذهـــا	الشـــركة	لكافـــة	العامليـــن	فيهـــا.

20172018201920202021المؤهل	العلمي
66477ماجستير

8081557073بكالوريوس
1718182015دبلوم

3020546729ثانوية	عامه
141144150110164اقل	من	توجيهي
274269281274288المجموع

مساهمو الشركة
المساهمون	والتداول	على	سهم	الشركة

بلـــغ	عـــدد	مســـاهمو	الشـــركة	219	مســـاهم	كمـــا	يف	31/12/2021،	وكان	حجـــم	التـــداول	علـــى	أســـهم	الشـــركة	يف	ســـوق	
ــا	يلـــي: ــام	2021	كمـ ــة	خـــالل	العـ فلســـطين	لـــألوراق	الماليـ

22,997عدد	األسهم	المتداولة
67,251قيمة	األسهم	المتداولة	)دينار	أردين(

24عدد	العقود	المنفذة
3.05	JODأعلى	سعر	تداول	2021 
2.70	JODأدىن	سعر	تداول	2021 
0.17%معدل	دوران	السهم
2.65	JODسعر	االفتتاح	2021 
2.90	JODسعر	اإلغالق	2021 
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وفيما يلي أهم مؤشرات أداء السهم خالل السنوات الماضية:
201620172018201920202021

13,440,00013,440,00013,440,00013,440,00013,440,00013,440,000عدد	األسهم	المكتتب	بها
1.01.01.01.01.01.0القيمة	اإلسمية	للسهم)دينار	أردين(
1.892.161.852.202.622.76القيمة	الدفترية	للسهم)دينار	أردين(
2.822.622.602.892.652.90القيمة	السوقية	للسهم)دينار	أردين(
القيمة	السوقية	لحقوق	المساهمين

)دينار	أردين(
37,900,80035,212,80034,944,00038,841,60035,616,00038,976,000

1.51.21.41.31.01.1القيمة	السوقية	اىل	القيمة	الدفترية
مؤشرات	التداول

19,13014,84517,091340,8435,06322,997عدد	األسهم	المتداولة
199207204206206219عدد	المساهمين

19282012518عدد	جلسات	التداول	خالل	العام
29403416524عدد	العقود

3.082.82.753.042.893.05أعلى	سعر	إغالق
2.42.52.402.602.652.70أدىن	سعر	إغالق

0.17%0.04%2.54%0.13%0.11%0.14%معدل	دوران	السهم
مؤشرات	عوائد	السهم

0.240.240.060.290.340.22نصيب	السهم	من	األرباح
 PE(	العائد	اىل	السوقية	القيمة

)Ratio11.811.141.310.07.813.2

 Earning(	السهم	عائد	معدل
)yield%8.5%9.0%2.4%10.0%12.8%7.6

التوزيعات	السنوية	)دينار	أردين	لل
0.180.150.100.100.180.18سهم(

)Dividend	Yield(	التوزيعات	6.2%6.8%3.5%3.8%5.7%6.4%عائد
Divi- )نسبة	التوزيعات	المدفوعة	

)dend	Pay-out	Ratio%75.0%63.4%158.7%34.5%52.9%81.4
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كبار المساهمين
الكشف	أدناه	يبين	المساهمين	الرئيسيين	يف	الشركة	وعدد	أسهمهم	كما	يف	31/12/2021:

المساهمة	من	رأسمال	%عدد	األسهمالمساهم#
76.59%10,293,655شركة	فلسطين	لالستثمار	الصناعي1
9.44%1,605,100شركة	فلسطين	للتنمية	واالستثمار-	باديكو	وشركاتها	التابعه2
1.94%260,841شركة	صندوق	االستثمار	الفلسطيني3
1.82%245,274شركة	أسواق	للمحافظ	االستثمارية4
5RAWAN	INTERNATIONAL	INVESTMENT199,924%1.49

توزيع المساهمين حسب الفئات
عدد	األسهمنسبة	مساهمتهمعدد	المساهمينفئة	المساهمة

0.005635%10016		سهم	فأقل
0.17223,064%10188		وحتى	500	سهم

0.20227,200%50139		وحتى	1,000	سهم
0.761102,240%51 1,001	وحتى	5,000	سهم

0.26635,788%5 5,001	وحتى	10,000	سهم
0.843113,234%5 10,001	وحتى	50,000	سهم

4.466600,245%8 50,001	وحتى	100,000	سهم
93.28612,537,594%100,0017		سهم	فأكثر
10013,440,000%219المجموع

آليات إيصال المعلومات للمساهمين
تهتم	الشـــركة	بإيصال	المعلومات	والتقارير	الصادرة	عنه

ا	إىل	مساهميها	وذلك	بوســـائل	متعددة	منها:

يتم	توجيه	دعوة	لحضور	إجتماع	الهيئة	العامة	السنو 	
أسبوعين	 قبل	 البريد	 بواسطة	 لكافة	المساهمين	 ي	

على	األقل	من	تاريخ	إنعقاد	اإلجتماع.

يف	 	 العامة	 الهيئة	 إنعقاد	 دعوة	 إعالن	 نشر	 يتم	
إنعقاد	 من	 أسبوعين	 قبل	 وذلك	 الصحف	المحلية	

اإلجتماع.

يتم	وضع	التقرير	السنوي	لدى	قسم	المساهمين	يف	ا 	
لمركز	الرئيسي	للشركة.

سياسة توزيع األرباح على للمساهمين
يراعي	مجلس	إدارة	الشـــركة	يف	توصيته	للهيئة	العامة	ب
باح	السنوية	على	المســـاهمين	عا خصوص	توزيعات	األر

ملين	أساســـين	وهم:

التدفقات	النقدية	المتوقعة	للشركة	خالل	العام. 	

خطة	الشركة	اإلستثمارية	ومصادر	تمويلها،	مع	مراعاة	 	
الشركة	 تمويل	مشاريع	 على	 التوزيع	 قرار	 يؤثر	 ال	 ان	

المستقبلية.

يــــــــحـــــقق	 	 أن	 عـــــــلـــــى	 اإلدارة	 مـــــجلـــــــــــــس	 ويحـــــــــــرص	
يف	 إســـتثماره	 علـــى	 مجزيًـــا	 عائـــًدا	 مساهم	الشـــركة	
ــركة	علــــــــى	تمو ــدرة	الشـ ــان	قـ ــركة،	مع	ضمـــــ ــهم	الشـ سـ

لمــــــــجدية. ا لمســــتقبلية	 ا 	 يل	خططها

المسائل التي أحيلت للتصويت من قبل 
المساهمين

تم	يف	إجتماع	الهيئة	العامة	العادي	للشـــركة	المنعقد	بت
اريخ	20/05/2021	مناقشـــة	وإقرار	البنود	التالية	بإجما

ــن: ع	الحاضريـ

تــــــالوة	تقـــــــــرير	مجــــــــــلس	اإلدارة	عــــــــــن	الســـنة	الماليــــــــــة	 	
المنتهيـــة	يف	31/12/2020.

المالية	 	 للسنة	 الشركة	 حسابات	 مدقق	 تقرير	 تالوة	
المنتهية	يف	31/12/2020.
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موعد اجتماع الهيئة العامة العادية:
ستقوم	الشركة	بتحديد	موعد	اإلجتماع	الحقاً

مناقشة	البيانات	المالية	للشركة	والمصادقة	عليها	للسنة	المالية	المنتهية	يف	31/12/2020. 	

وذلك	 	 يف	31/12/2020،	 المنتهية	 المالية	 السنة	 األرباح	عن	 توزيعات	 بخصوص	 اإلدارة	 مجلس	 توصية	 اقرار	
بنسبة	18%	من	رأسمال	الشركة.

إبراء	ذمة	أعضاء	مجلس	اإلدارة	عن	السنة	المالية	المنتهية	يف	31/12/2020. 	

انتخاب	مدققي	حسابات	الشركة	عن	سنة	2021. 	



تقرير مدقق الحسابات الخارجي
شركة	دواجن	فلسطين	المساهمة	العامة	المحدودة

القوائم المالية
31 كانون األول 2021
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 جزءًا من هذه القوائم المال�ة  ٣٥إلى    ١تعتبر اإل�ضاحات المرفقة من 

١ 

  

 شر�ة دواجن فلس��ن المساهمة العامة المحدودة 

 قائمة المر�ز المالي  
  ٢٠٢١�انون األول    ٣١كما في  

      ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  دينار أردني    دينار أردني    إ�ضاح  

            الموجودات 
            موجودات غ�ر متداولة 
 ٢٥٬٨١٧٬٤٣٥    ٢٦٬٤٦٣٬٠٩٣    ٣  عقارات وآالت ومعدات 

 ٤٠٩٬٠٠٤   ٦٢٠٬٩٢٠    ٤  م�ار�ع ق�د اإلن�اء 
  ٦١٥٬٠٢٢    ٧٦٢٬٧٨٩    ٦  موجودات ح�ة  

 ١٢٦٬٩٨١   ١١٬٢٩٢    ٥  استثمارات في أوراق مال�ة 
  ٤٢٠٬٣٢٠    ٢٢٦٬٦٤٢    ٨  �و�لة األجلذمم مدينة  

      ٢٧٬٣٨٨٬٧٦٢    ٢٨٬٠٨٤٬٧٣٦  
            موجودات متداولة 

  ١٬١٠٢٬٨٦١    ١٬٣٢٦٬٠٧٤    ٦  موجودات ح�ة
 ٢٬٦٦٤٬٩٢٩   ٣٬٢٤١٬٦٧٤    ٧  م�زون 

  ١٠٬٣٥١٬٩١٣    ٩٬٧٥٥٬٢٣٨    ٨  ذمم مدينة 
  ٨٠٣٬٦٩٠    ١٬٤٠٩٬٣٠٣    ٩  موجودات متداولة أخر� 

  ٣٬٦٧٥٬٠٧٧    ٢٬٨٧٠٬٣٧٩    ١٠  البنوكالنقد واالرصدة لد�  
      ١٨٬٥٩٨٬٤٧٠    ١٨٬٦٠٢٬٦٦٨ 

 ٤٥٬٩٨٧٬٢٣٢    ٤٦٬٦٨٧٬٤٠٤      م�موع الموجودات

            حقوق الملك�ة والم�لو�ات  
            حقوق الملك�ة 

 ١٣٬٤٤٠٬٠٠٠   ١٣٬٤٤٠٬٠٠٠    ١  رأس المال المدفوع  
  ٣٬٣٢٦٬٩٢٤    ٣٬٣٦٠٬٠٠٠    ١١  احت�ا�ي إج�ار� 
 ٧٬٠٣٥٬٣٧٣   ٨٬٢٥٨٬٢٦٦      عمالت أجنب�ة فروقات ترجمة  

 ) ٢٤٬٥٦٣(   -     ٥  احت�ا�ي ال��مة العادلة 
 ١١٬٤٦٦٬٥٩٧   ١١٬٩٨٤٬٤١٩      أر�اح مدورة

 ٣٥٬٢٤٤٬٣٣١   ٣٧٬٠٤٢٬٦٨٥      م�موع حقوق الملك�ة  
            م�لو�ات غ�ر متداولة 
 ٢٬٥٧١٬٨٦١   ١٬٦١٥٬٧٩٩    ١٣  قروض �و�لة األجل 

  ١٧٨٬١٤٣    ١٥٦٬٣٥١    ١٤  �و�لة األجل م�لو�ات عقود اإل�جار  
 ٣٣٥٬٨٧٣   ٢٨٧٬٩١٢    ١٥  م�لو�ات غ�ر متداولة أخر� 

  ١١٩٬٢٣٦    -    ٢٦  م�صص ضر��ة دخل
 ١٬٤٢٣٬٤٤٢   ١٬٦٧٢٬٦٥٤    ١٦  م�صص تعو�ض نها�ة ال�دمة 

      ٤٬٦٢٨٬٥٥٥   ٣٬٧٣٢٬٧١٦ 
            م�لو�ات متداولة 

  ٣٬٣٠٨٬٣٢٨    ٣٬٥٣٠٬٧٨٢    ١٧  ذمم دائنة 
  ٥١٬٥٢٢    ٦٥٬٦٤٧    ١٤  المتداول من م�لو�ات عقود اإل�جارالجزء  

 ٩٣٤٬٣٣١   ١٬٠٠٧٬٩٣١    ١٣  أقسا� قروض �و�لة األجل تستحق خالل عام
 ٣٧٧٬٨٧٢   -     ١٨  تسه�الت ائتمان�ة 

  ١٬٤٤٢٬٢٩٣    ١٬٣٠٧٬٦٤٣    ١٩  م�لو�ات متداولة أخر� 
     ٦٬١١٤٬٣٤٦   ٥٬٩١٢٬٠٠٣ 

 ١٠٬٧٤٢٬٩٠١   ٩٬٦٤٤٬٧١٩      م�موع الم�لو�ات  
 ٤٥٬٩٨٧٬٢٣٢   ٤٦٬٦٨٧٬٤٠٤      م�موع حقوق الملك�ة والم�لو�ات 
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 جزءًا من هذه القوائم المال�ة  ٣٥إلى    ١تعتبر اإل�ضاحات المرفقة من 

٢ 

  

  شر�ة دواجن فلس��ن المساهمة العامة المحدودة 

  قائمة الدخل 
  ٢٠٢١�انون األول    ٣١للسنة المنته�ة في  

  
      ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دينار أردني    دينار أردني    إ�ضاح  

  ٣٥٬٥٨٦٬٦٠٢   ٣٧٬٤٩٢٬٧١٧    ٢٠  المب�عات 
 ) ٢٧٬٣٣٥٬١٦٢(   (٣١٬٦٨٦٬٣٩٠)    ٢١  كلفة المب�عات

  ٨٬٢٥١٬٤٤٠    ٥٬٨٠٦٬٣٢٧      الر�ح   م�مل
            

  )١٬٣٦٥٬٩٧٣(   )١٬٢٤٠٬٧٦٥(    ٢٢  مصار�� إدار�ة وعامة
 )٣٨٩٬٤٦٥(   )١٠٨٬٤٢٤(    ٨  م�صص خسائر ائتمان�ة متوقعة

 )١٬٠٧٩٬٦٧٤(   )١٬٠٩٩٬٢٨٣(    ٢٣  مصار�� تسو�ق و��ع وتوز�ع 
      ٥٬٤١٦٬٣٢٨   ٣٬٣٥٧٬٨٥٥ 

 )٢٤٧٬٩٦٨(   )٢٠١٬٣٤٢(    ٢٤ تمو�لمصار��  
  ) ٧٩٬٠٣٠(    ١١٩٬٥٠٢    ٢٥  إيرادات (مصار��) أخر�، �الصافي 

  ٥٬٠٨٩٬٣٣٠    ٣٬٢٧٦٬٠١٥      السنة قبل ضر��ة الدخل ر�ح 
  )٥١٦٬٧٤٤(    )٣٠٣٬٢٧٧(    ٢٦  مصروف ضر��ة الدخل

  ٤٬٥٧٢٬٥٨٦    ٢٬٩٧٢٬٧٣٨      ر�ح السنة  

            
  ٠٬٣٤٠    ٠٬٢٢١    ٢٧  الحصة األساس�ة والم�فضة للسهم من ر�ح السنة 
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 جزءًا من هذه القوائم المال�ة  ٣٥إلى    ١تعتبر اإل�ضاحات المرفقة من 

٣ 

 

  شر�ة دواجن فلس��ن المساهمة العامة المحدودة 

  قائمة الدخل ال�امل
  ٢٠٢١�انون األول    ٣١للسنة المنته�ة في  

  

        ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  أردنيدينار      دينار أردني    إ�ضاح    

    ر�ح السنة 
    

٤٬٥٧٢٬٥٨٦    ٢٬٩٧٢٬٧٣٨  
              بنود الدخل ال�امل األخر� 

              في فترات الحقة:األر�اح وال�سائر  بنود لن يتم إعادة تصن�فها إلى  
خسائر) موجودات مال�ة �ال��مة العادلة من خالل  (صافي أر�اح  

  ٥    الدخل ال�امل 

  

١١٬٧٢٥(    ٢١٬٩٢٣ (  
              

              في فترات الحقة:   األر�اح وال�سائربنود س�تم إعادة تصن�فها إلى  
  ٢٬٤٩٥٬٨٢٣    ١٬٢٢٢٬٨٩٣        فروقات ترجمة عمالت أجنب�ة 

  ٢٬٤٨٤٬٠٩٨    ١٬٢٤٤٬٨١٦        م�موع بنود الدخل ال�امل األخر� 
  ٧٬٠٥٦٬٦٨٤    ٤٬٢١٧٬٥٥٤        صافي الدخل ال�امل للسنة 
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ت المرفقة من 
ضاحا

تعتبر اإل�
١  

إلى  
٣٥

  
جزءًا من هذه القوائم المال�ة

 

٤  

شر�ة دواجن فلس��ن المساهمة العامة المحدودة 
  

قائمة التغ�رات في حقوق الملك�ة 
  

للسنة المنته�ة في  
٣١

  
�انون األول  

٢٠٢١
 

  
س المال 

رأ
المدفوع   
  

  

احت�ا�ي
إج�ار�    
  

  

ت ترجمة
فروقا

  
  

ت أجنب�ة 
عمال

  
 

احت�ا�ي ال��مة
 

العادلة
 

 

أر�اح
مدورة   

  
  

مجموع حقوق  
الملك�ة 

 
٢٠٢١

  
دينار أردني

  
 

دينار أردني
  

  
دينار أردني
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 جزءًا من هذه القوائم المال�ة  ٣٥إلى    ١تعتبر اإل�ضاحات المرفقة من 

٥ 

  

  شر�ة دواجن فلس��ن المساهمة العامة المحدودة 

  قائمة التدفقات النقد�ة  
  ٢٠٢١�انون األول   ٣١للسنة المنته�ة في 

      ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دينار أردني    دينار أردني    ا�ضاح  

            أن��ة الت�غ�ل
  ٥٬٠٨٩٬٣٣٠    ٣٬٢٧٦٬٠١٥      ر�ح السنة قبل ضر��ة الدخل

            تعديالت
  ١٬٥٣٤٬٥٠٢    ١٬٦١٣٬٩١٢      استهالك عقارات وآالت ومعدات

  ٢٤٧٬٩٦٨    ٢٠١٬٣٤٢      مصار�� تمو�ل
  ٣٨٩٬٤٦٥    ١٠٨٬٤٢٤      خسائر ائتمان�ة متوقعةم�صص  

  ٢١١٬١٧٣    ٢٢٣٬٤٧٥      م�صص تعو�ض نها�ة ال�دمة 
  ) ٢١٬٤١١(    ) ٣٢٬٤٦٠(      أر�اح ب�ع عقارات وآالت ومعدات

      ٧٬٤٥١٬٠٢٧    ٥٬٣٩٠٬٧٠٨  
            التغ�ر في رأس المال العامل: 

  )٢٬١٠٨٬٥٢٥(    ٥٤٣٬٣٨٧      الذمم المدينة 
  )٤٠٢٬٧٣٧(    )٥٧٦٬٧٤٥(      الم�زون 

  )٢٢٧٬٧٢٣(    )٣٧٠٬٩٨٠(      الموجودات الح�ة 
  )٣٤١٬٠٨٦(    )٥٨٢٬١٤٧(      الموجودات المتداولة األخر� 

  ) ٦٣٬٢٨٩(    ٢٢٢٬٤٥٤      الذمم الدائنة 
  ١٤٢٬٢٩٣    )٢٠٩٬٣٣٢(      الم�لو�ات المتداولة األخر� 
  ) ٢٤٬٧٥٣(    ) ٣١٬١٥٤(      دفعات تعو�ض نها�ة ال�دمة 

  )٤١٨٬٥٢١(    )٤٤٤٬٣٨٤(      ضر��ة دخل مدفوعة
  ٤٬٠٠٦٬٦٨٦   ٣٬٩٤١٬٨٠٧      أن��ة الت�غ�ل  النقد من  صافي

            أن��ة االستثمار 
  )٩٧٧٬٠٥٢(    )١٬١٨٩٬٣٧٢(      ومعداتشراء عقارات وآالت  

 ٢٧٬٧٥٦   ٥٣٬٤١٩      ب�ع عقارات وآالت ومعدات
  -    ١٣٧٬٩٩٣      ب�ع أوراق مال�ة 

  ) ٢٢٬٩٤٠(    )٣٩٨٬٦٨٢(      م�ار�ع ق�د اإلن�اء 
  )٩٧٢٬٢٣٦(    )١٬٣٩٦٬٦٤٢(      صافي النقد المست�دم في أن��ة االستثمار 

            أن��ة التمو�ل
  )١٬٤٥٢٬٠٣٧(    )٢٬٤٢٥٬٠٥٣(     مدفوعة   توز�عات أر�اح نقد�ة 

  ) ٢٥٬٥٨٥(    ) ٢٤٬٧٦٣(      دفعات عقود اإل�جار �و�لة األجل
  ٣١٧٬٤٠٨    -       سحو�ات قروض �و�لة األجل
  )٢١٢٬٠٠٧(    )٨٨٢٬٤٦٢(      تسديدات قروض �و�لة األجل
  ٨٬١٤٠    ) ٤٧٬٩٦١(      م�لو�ات غ�ر متداولة أخر� 
  ٣٤٬٤١٣    ٢٢٬٤٨٢      التغ�ر في النقد مق�د السحب

  )٧٤٦٬٤٣٧(    )٣٧٧٬٨٧٢(      مسددة   تسه�الت ائتمان�ة
  )١٠٨٬١٠٨(    )١٨٤٬٥٥٣(      مصار�� تمو�ل مدفوعة 

  )٢٬١٨٤٬٢١٣(    )٣٬٩٢٠٬١٨٢(      صافي النقد المست�دم في أن��ة التمو�ل
  ٨٥٠٬٢٣٧    )١٬٣٧٥٬٠١٧(      (النقص) الز�ادة في النقد والنقد المعادل 

  ٩٨٧٬٦٩٣   ٥٩٢٬٨٠١      فروقات ترجمة عمالت أجنب�ة 
  ١٬٨٠٩٬٥٧٣    ٣٬٦٤٧٬٥٠٣      النقد والنقد المعادل في بدا�ة السنة  

  ٣٬٦٤٧٬٥٠٣   ٢٬٨٦٥٬٢٨٧    ١٠  النقد والنقد المعادل في نها�ة السنة
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  ٦ 

  شر�ة دواجن فلس��ن المساهمة العامة المحدودة 

  المال�ة   �ضاحات حول القوائمإ
 ٢٠٢١�انون األول    ٣١

  ال�ر�ة ون�ا�ها   . ١

ومر�زها الرئ�سي في مدينة نابلس، ��ر�ة مساهمة عامة العامة المحدودة (ال�ر�ة)،  تأسست شر�ة دواجن فلس��ن المساهمة  
  ).٥٦٣٢٠١١٠٢، وسجلت لد� مراقب ال�ر�ات في فلس��ن تحت رقم (١٩٩٧محدودة خالل عام  

  

سهمًا ���مة   ١٣٬٤٤٠٬٠٠٠من   ٢٠٢٠و  ٢٠٢١�انون األول    ٣١يتألف رأسمال ال�ر�ة المصرح �ه والم�تتب والمدفوع �ما في  
  د. إسم�ة دينار أردني واح

  

يتر�ز ن�ا� ال�ر�ة الرئ�سي في إن�اء و�قامة وت�غ�ل مصانع أعالف ومزارع دجاج ومزارع أ�قار و�نتاج و��ع الب�ض والحل�ب 
  والعلف والحبوب األخر�.

  

 ٪ ٧٦٬٥٩تعتبر ال�ر�ة تا�عة ل�ر�ة فلس��ن لالستثمار الصناعي المساهمة العامة المحدودة (الصنا��ة) والتي تملك ما نسبته  
للتنم�ة واالستثمار  الموحدة للصنا��ة وشر�ة فلس��ن  المال�ة  القوائم  المال�ة لل�ر�ة مع  القوائم  ال�ر�ة. يتم توح�د  من رأسمال 

 ر�ة األم للصنا��ة.  (�اد��و) والتي تعتبر ال�
  

  .٢٠٢٢  آذار  ٢٩من قبل مجلس إدارة ال�ر�ة في    ٢٠٢١�انون األول    ٣١تم إقرار القوائم المال�ة لل�ر�ة �ما في  

  الس�اسات المحاس��ة   . ٢

  عداد  اإلأسس    ١٬٢

 .المحاس�ة الدول�ة تم إعداد القوائم المال�ة وفقًا لمعاي�ر التقار�ر المال�ة الدول�ة الصادرة عن مجلس معاي�ر  

 .تمثل عملة ال��قل اإلسرائ�لي عملة األساس لل�ر�ة و�تم إ�هار القوائم المال�ة �عملة الدينار األردني 

االستثمارات في األوراق المال�ة والتي يتم ��اسها �ال��مة العادلة في  �استثناء    تم إعداد القوائم المال�ة وفقًا لمبدأ الكلفة التار���ة
  ئم المال�ةتار�خ القوا

  التغ�رات في الس�اسات المحاس��ة    ٢٬٢

 إن الس�اسات المحاسب�ة المت�عة في إعداد القوائم المال�ة متفقة مع تلك التي ات�عت في إعداد القوائم المال�ة للسنة المنته�ة في 
 : ٢٠٢١�انون الثاني    ١، �استثناء أن ال�ر�ة قامت بت�ب�ق التعديالت التال�ة اعت�ارًا من  ٢٠٢٠�انون األول    ٣١

 

الثان�ة من إصالح   : تعديالت على الم��ار الدولي إلعداد التقار�ر  -(سعر الفوائد المعروضة ب�ن ال�نوك)    IBORالمرحلة 
)، والم��ار الدولي إلعداد  ٧)، والم��ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة رقم (٣٩)، وم��ار المحاس�ة الدولي رقم (٩المال�ة رقم (

  )  ١٦ر�ر المال�ة رقم () والم��ار الدولي إلعداد التقا٤التقار�ر المال�ة رقم (
الفائدة  لتحديد سعر  المست�دم  المرجع  استبدال  المال�ة عند  التقار�ر  على  والمتعلقة �األثر  م�قتة  التعديالت إعفاءات  توفر هذه 

IBOR  :مرجع �عتمد على العائد ش�ه ال�الي من الم�ا�ر. ت�مل التعديالت الت�ب�قات العمل�ة التال�ة�  

 عامل مع التغ�رات التعاقد�ة والتغ�رات على التدفقات النقد�ة الناتجة عن تغ�ر سعر الفائدة المرجعي  الت�ب�ق العملي ل�تم الت
  كتغ��رات في سعر الفائدة المتغ�ر، �ما �عادل الحر�ة على سعر الفائدة في السوق،  
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  ٧ 

 

  التحو� مع استمرار�ة    تت�لب اإلعفاءات من ال�ر�ة تعديل التعر�فات المست�دمة في توث�ق عمل�ات التحو� ووصف أداة
عند استبدال المرجع المست�دم لتحديد سعر الفائدة الحالي �مرجع �عتمد على العائد ال�الي من   لل�ر�ةعالقات التحو�  

  الم�ا�ر،  

   جوز لل�ر�ة است�دام سعر فائدة غ�ر محدد تعاقد�ا، للتحو�ات لم�ا�ر التغ�ر في ال��مة العادلة أو أسعار الفائدة في حال�
  حديد م�ا�ر أسعار الفائدة ���ل منفصل. تم ت

  

  . لم ��ن لهذه التعديالت أثر جوهر� على القوائم المال�ة لل�ر�ة
  

تعديالت على الم��ار الدولي إلعداد   -  ٢٠٢١حز�ران  ٣٠�عد  COVID-١٩ت���ضات أو تأج�الت اإل��ار المتعلقة بو�اء 
 ) ١٦التقار�ر المال�ة رقم (

 -   -١٩COVIDت���ضات أو تأج�الت اإل�جار المتعلقة بو�اء    ٢٠٢٠أ�ار    ٢٨أصدر مجلس معاي�ر المحاس�ة الدول�ة في  
إعفاءات للمستأجر�ن من ت�ب�ق مت�ل�ات م��ار ). منح هذه التعديالت  ١٦تعديالت على م��ار التقار�ر المال�ة الدول�ة رقم (

) حول التعديالت المحاسب�ة لعقود اإل�جار على ت���ضات أو تأج�الت اإل�جار الناتجة ���ل ١٦التقار�ر المال�ة الدول�ة رقم (
تأج�الت اإل�جار   . ن�ًرا لكونه حًال عملً�ا، قد ��تار المستأجر عدم تق��م ما إذا �ان ت���ضات أو -١٩COVIDم�اشر عن و�اء  

والممنوحة من الم�جر �مثل تعديًال لعقد اإل�جار أم ال. �حتسب المستأجر الذ� �قوم بهذا االخت�ار   -١٩COVIDالمتعلق بو�اء  
بنفس ال�ر�قة التي �حتسب   -١٩COVIDأ� تغ��ر في دفعات اإل�جار الناتجة عن ت���ضات أو تأج�الت اإل�جار المتعلقة بو�اء  

  )، إذا لم �مثل التغ��ر تعديًال لعقد اإل�جار. ١٦تغ��ر وفًقا م��ار التقار�ر المال�ة الدول�ة رقم (بها حدوث أ� 
آذار   ٣١، و�تار�خ  -١٩COVID، ولكن ن�ًرا الستمرار تأث�ر و�اء  ٢٠٢١حز�ران    ٣٠كان من المفترض ت�ب�ق التعديل حتى  

  . ٢٠٢٢حز�ران    ٣٠�ق العملي إلى قام مجلس معاي�ر المحاس�ة الدول�ة بتمديد فترة الت�ب  ٢٠٢١
  

  . ٢٠٢١ن�سان   ١تن�بق هذه التعديالت على الفترات السنو�ة اعت�ارًا من  
  

، ولكن سوف تقوم ال�ر�ة �است�دام هذا -١٩COVIDلم تحصل ال�ر�ة على ت���ضات أو تأج�الت اإل�جار المتعلقة بو�اء  
 �ق المسموحة.   الت�ب�ق العملي إذا أص�ح قابل للت�ب�ق خالل فترة الت�ب 

 
  معاي�ر التقار�ر المال�ة الدول�ة والتفس�رات ال�ديدة والتعديالت الصادرة وغ�ر النافذة �عد 

قوم إن المعاي�ر المال�ة الدول�ة والتفس�رات الجديدة والتعديالت الصادرة وغ�ر النافذة �عد حتى تار�خ القوائم المال�ة مدرجة أدناه، وست
  التعديالت ابتداًء من تار�خ الت�ب�ق االلزامي:ال�ر�ة بت�ب�ق هذه  

  
  ) الزراعة: الضرائ� في ��اس ال��مة العادلة ٤١تعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (

، أصدر مجلس معاي�ر  ٢٠٢٠- ٢٠١٨كجزء من التحس�نات على معالجة المعاي�ر الدول�ة إلعداد التقار�ر المال�ة لألعوام من  
 ٢٢) الزراعة. قام التعديل �إلغاء مت�لب الم��ار الوارد في الفقرة  ٤١الدول�ة تعديًال على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (المحاس�ة  

ال��مة العادلة ٤١من م��ار المحاس�ة الدولي رقم ( النقد�ة الضرائب عند ��اس  التدفقات  ) الذ� �قضي �أن تست�عد المن�آت 
  ).٤١الدولي (لألصول ضمن ن�اق م��ار المحاس�ة  

، مع السماح �الت�ب�ق ٢٠٢٢�انون الثاني    ١س�تم ت�ب�ق هذه التعديالت �أثر مستقبلي على ��اس ال��مة العادلة اعت�ارًا من  
  الم��ر. 

  من غ�ر المتوقع أن ��ون للتعديالت أثر جوهر� على ال�ر�ة.
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  ٨ 

  
 ) عقود التأم�ن  ١٧م��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم (

الم��ار محل م��ار   التأم�ن. و�حل هذا  �قدم الم��ار نموذجًا شامًال لالعتراف وال��اس والعرض واال�ضاحات المتعلقة �عقود 
(مثل عقود الح�اة وغ�رها من عقود   عقود التأم�ن. ين�بق الم��ار على جم�ع أنواع عقود التأم�ن   –)  ٤التقار�ر المال�ة الدولي رقم (

التأم�ن الم�اشرة وعقود إعادة التأم�ن) دون الن�ر للمن�أة المصدرة لعقد التأم�ن، �ما ين�بق على �عض الضمانات واألدوات 
  قسا�. المال�ة التي تحمل خاص�ة الم�ار�ة. إن اإل�ار العام للم��ار يتضمن است�دام �ر�قة الرسوم المتغ�رة و�ر�قة توز�ع األ

  

مع أرقام المقارنة، مع السماح �الت�ب�ق الم��ر شر��ة أن المن�أة   ٢٠٢١�انون الثاني    ١س�تم ت�ب�ق هذا الم��ار اعت�ارًا من  
) قبل أو مع ت�ب�ق م��ار التقار�ر المال�ة ١٥) وم��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم (٩��قت م��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم (

 ). ال تتوقع ال�ر�ة أن ينتج أ� أثر من ت�ب�ق هذا الم��ار. ١٧م (الدولي رق
 

  ): تصن�� الم�لو�ات المتداولة مقابل غ�ر المتداولة ١تعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (
م��ار  ) من  ٧٦) الى (٦٩�إصدار تعديالت على فقرات (  ٢٠٢٠�انون الثاني    قام المجلس الدولي للمعاي�ر المحاسب�ة خالل

  ) لتحديد مت�ل�ات تصن�� الم�لو�ات المتداولة مقابل غ�ر المتداولة. توضح هذه التعديالت: ١المحاس�ة الدولي رقم (

 تعر�� الحق لتأج�ل التسو�ة،   - 

 الحق لتأج�ل التسو�ة �جب أن ��ون موجود عند تار�خ إعداد القوائم المال�ة،  - 

 حقها في التأج�ل، إن التصن�� ال يتأثر �احتمال�ة المن�أة ممارسة   - 

وفي حال �انت الم�تقات المتضمنة في الم�لو�ات القابلة للتحو�ل في حد ذاتها أداة حقوق ملك�ة عند اذ ال ت�ثر شرو�   - 
  الم�لو�ات على تصن�فها. 

 

 .٢٠٢٣�انون الثاني   ١س�تم ت�ب�ق التعديالت �أثر رجعي اعت�ارًا من  
 

  ) ١٦تعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (  -   الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من ال��ع ق�ل االست�دام المعني
) الممتلكات ١٦�إصدار تعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (  ٢٠٢٠خالل أ�ار  للمعاي�ر المحاسب�ة    قام المجلس الدولي 

الب�ع قبل االست�دام المعني والذ� �منع المن��ات من ت���ض �لفة الممتلكات واآلالت والمعدات واآلالت والمعدات: المتحصل من  
���مة الم�الغ المتحصلة من ب�ع منتج تم إنتاجه في الفترة خالل إحضار األصل إلى الموقع وتجه�زه للحالة الالزمة للعمل �ال�ر�قة  

ى المن�أة االعتراف �الم�الغ المتحصلة من ب�ع هذه المنتجات وتكلفة إنتاجها المقصودة التي تحددها اإلدارة. وفقًا لذلك �جب عل
  في قائمة األر�اح أو ال�سائر.

 

على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تم البدء   ٢٠٢٢�انون الثاني    ١س�تم ت�ب�ق التعديالت �أثر رجعي اعت�ارًا من  
 ضها في السنة المال�ة التي ت�بق ف�ها التعديالت للمرة األولى.  �است�دامها في بدا�ة أول فترة مال�ة تم عر 

 

  المتوقع أن ��ون للتعديالت أثر جوهر� على القوائم المال�ة لل�ر�ة.   من غ�ر 
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  ) ٣٧تعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (  -�لفة التزامات العقود    –العقود ال�اسرة  

) والتي تحدد ٣٧، �إصدار تعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (٢٠٢٠خالل أ�ار    المحاسب�ةللمعاي�ر  قام المجلس الدولي  
  التكال�� التي �جب على المن�أة أن تأخذها �ع�ن االعت�ار عند تق��م ما إذا �ان العقد خاسرًا أو س�نتج عنه خسارة. 

ة المتعلقة �عقود ب�ع ال�ضائع أو ال�دمات تتضمن �ال من التكال�� ت�بق التعديالت �ر�قة "التكلفة الم�اشرة". إن التكال�� الم�اشر 
  اإلضا��ة والتكال�� الموزعة المتعلقة �أن��ة العقد ���ل م�اشر.  

ال تتعلق المصار�� اإلدار�ة والعموم�ة �العقود ���ل م�اشر ولذلك يتم است�عادها إال إذا تم تحم�لها الى ال�رف االخر �موجب  
  شرو� العقد.  

. ت�بق هذه التعديالت على العقود التي لم يتم الوفاء �جم�ع شرو�ها ٢٠٢٢�انون الثاني    ١س�تم ت�ب�ق التعديالت اعت�ارًا من  
  كما في بدا�ة السنة المال�ة التي ت�بق ف�ها التعديالت للمرة األولى. 

 المتوقع أن ��ون للتعديالت أثر جوهر� على القوائم المال�ة لل�ر�ة.  من غ�ر  
  

  ’ إللغاء االعتراف �الم�لو�ات المال�ة ٪ ١٠اخت�ار ’  –) األدوات المال�ة  ٩م��ار التقار�ر المال�ة الدولي رقم (
، أصدر مجلس معاي�ر المحاس�ة  ٢٠٢٠- ٢٠١٨كجزء من التحس�نات على معالجة معاي�ر التقار�ر المال�ة الدول�ة لألعوام من  

). يوضح التعديل الرسوم التي تأخذها ال�ر�ة �ع�ن االعت�ار عند تق��م ٩الدولي رقم (  الدول�ة تعديًال على م��ار التقار�ر المال�ة
ما إذا �انت شرو� الم�لو�ات المال�ة الجديدة أو المعدلة ت�تلف اختالفًا جوهر�ًا عن شرو� الم�لو�ات المال�ة األصل�ة. ت�مل  

المقترض والم قبل  المستلمة من  أو  المدفوعة  تلك  الرسوم فق�  قبل  هذه  المستلمة من  أو  المدفوعة  الرسوم  ذلك  قرض، �ما في 
 المقترض أو المقرض ن�ا�ة عن اآلخر. 

تقوم ال�ر�ة بت�ب�ق التعديل على الم�لو�ات المال�ة التي يتم تعديلها أو ت�ادلها في أو �عد بدا�ة السنة المال�ة التي ت�بق ف�ها 
  ال�ر�ة التعديل. 

  ، مع السماح �الت�ب�ق الم��ر. ٢٠٢٢�انون الثاني   ١هذه التعديالت اعت�ارًا من  س�تم ت�ب�ق  
  

  المتوقع أن ��ون للتعديالت أثر جوهر� على القوائم المال�ة ال�ر�ة. من غ�ر  
  

 )٨تعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (  -تعر�� التقديرات المحاس��ة  

ح�ث قدم    )،٨معاي�ر المحاس�ة الدول�ة تعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (، أصدر مجلس  ٢٠٢١في ش�ا� من عام  
تعر�ًفا لـ "التقديرات المحاسب�ة". توضح التعديالت الفرق ب�ن التغ��رات في التقديرات المحاسب�ة والتغ�رات في الس�اسات المحاسب�ة 

 ات ال��اس والمدخالت لت�و�ر التقديرات المحاسب�ة.وتصح�ح األخ�اء. �ما أنها توضح ����ة است�دام المن�آت لتقن�
 

وتن�بق على التغ��رات في الس�اسات المحاسب�ة والتغ�رات في   ٢٠٢٣�انون الثاني    ١س�تم ت�ب�ق هذه التعديالت اعت�ارًا من  
  اح عن ذلك.التقديرات المحاسب�ة التي تحدث في أو �عد بدا�ة تلك الفترة. ُ�سمح �الت�ب�ق الم��ر �الما تم اإلفص

  

  .ال�ر�ةالمتوقع أن ��ون للتعديالت أثر جوهر� على   من غ�ر
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 )٢) و��ان الممارسة رقم (١تعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (  -اإلفصاح عن الس�اسات المحاس��ة  

) و��ان ممارسة ١رقم (، أصدر مجلس معاي�ر المحاس�ة الدول�ة تعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي  ٢٠٢١في ش�ا� من عام  
) ات�اذ أح�ام األهم�ة النسب�ة، ح�ث تقدم إرشادات وأمثلة لمساعدة المن�آت على ت�ب�ق ٢المعاي�ر الدول�ة للتقار�ر المال�ة رقم (

أح�ام األهم�ة النسب�ة على اإلفصاحات عن الس�اسة المحاسب�ة. تهدف التعديالت إلى مساعدة المن�آت على تقد�م إفصاحات 
اسة المحاسب�ة التي تكون ذات منفعة أكبر من خالل استبدال مت�ل�ات المن�آت �اإلفصاح عن س�اساتها المحاسب�ة "الهامة" الس�

�مت�ل�ات اإلفصاح عن س�اساتها المحاسب�ة "الماد�ة" و�ضافة إرشادات حول ����ة ت�ب�ق المن�آت لمفهوم األهم�ة النسب�ة في 
 الس�اسة المحاسب�ة.ات�اذ القرارات ��أن اإلفصاح عن 

 

مع السماح   ٢٠٢٣�انون الثاني    ١) للفترات التي تبدأ في أو �عد  ١س�تم ت�ب�ق التعديالت على م��ار المحاس�ة الدولي رقم (
) تقدم إرشادات غ�ر إلزام�ة حول ت�ب�ق تعر�� مص�لح جوهر� ٢�الت�ب�ق الم��ر. ن�ًرا ألن التعديالت على ب�ان الممارسة رقم (

  ومات الس�اسة المحاسب�ة، فإن تار�خ سر�ان هذه التعديالت ل�س ضرورً�ا.على معل
 

  .لل�ر�ةحالً�ا بتق��م تأث�ر التعديالت لتحديد تأث�رها على إفصاحات الس�اسة المحاسب�ة    ال�ر�ةتقوم  
  

  مل�ص ألهم الس�اسات المحاس��ة  ٣٬٢

  األسس والتقديرات  

ت�ثر على م�الغ فتراضات محاسب�ة  المعاي�ر التقار�ر المال�ة الدول�ة يت�لب است�دام عدة تقديرات و إن إعداد القوائم المال�ة وفقًا  
ن�رًا الست�دام هذه   .المال�ة  القوائماإليرادات والمصروفات والموجودات والم�لو�ات وعرض االلتزامات المحتملة �ما في تار�خ  

ال��مة الدفتر�ة للموجودات أو الم�لو�ات    تعديلوقد �ستدعي ذلك    عن التقديرات  ، قد ت�تلف النتائج الفعل�ةواالفتراضات   التقديرات 
  .في المستقبل

  :التال�ة  اإل�ضاحات   للم�ا�ر   ال�ر�ة  تعرض مد�  تب�ن  والتياإل�ضاحات األخر�    ت�مل

  ) ٣٠(إ�ضاح    الم�ا�ر  إدارة   وس�اس�ات  أهداف  - 

  )٣٠(إ�ضاح    المال  رأس  إدارة   - 

  الجوهر�ة التي قامت بها ال�ر�ة:  االجتهادات��ما يلي تفاص�ل  
  

  ال��مة العادلة لألدوات المال�ة
يتم تحديد ال��مة العادلة للموجودات والم�لو�ات المال�ة ال�اهرة في قائمة المر�ز المالي والتي ال �م�ن الحصول على ��متها 

مناس�ة للتق��م ت�مل التدفقات النقد�ة المتوقعة الم�صومة. يتم الحصول على العادلة من أسواق مال�ة ن��ة، من خالل �رق  
مدخالت التق��م من خالل أسواق �م�ن مالح�تها إن أم�ن، وح�ن ال ��ون من المناسب اإلعتماد على هذه المدخالت يتم اعتماد 

عوامل ت�ص المدخالت التي يتم اإلعتماد عل�ها   درجة من التقديرات واإلفتراضات لتحديد ال��مة العادلة. ت�مل هذه اإلفتراضات 
في تحديد ال��مة العادلة �م�ا�ر الس�ولة وم�ا�ر االئتمان والتقل�ات األخر�. قد ت�ثر التغ�رات في اإلفتراضات على م�الغ ال��مة 

 العادلة للموجودات المال�ة ال�اهرة في القوائم المال�ة.
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  الح�ة ال��مة العادلة للموجودات  

يتم تحديد ال��مة العادلة للموجودات الح�ة ال�اهرة في قائمة المر�ز المالي والتي ال �م�ن الحصول على ��متها العادلة من أسواق 
مال�ة ن��ة، من خالل �رق مناس�ة للتق��م ت�مل التدفقات النقد�ة المتوقعة الم�صومة. يتم الحصول على مدخالت التق��م من 

مالح�تها إن أم�ن، وح�ن ال ��ون من المناسب اإلعتماد على هذه المدخالت يتم اعتماد درجة من التقديرات خالل أسواق �م�ن  
واإلفتراضات لتحديد ال��مة العادلة. ت�مل هذه اإلفتراضات عوامل ت�ص المدخالت التي يتم اإلعتماد عل�ها في تحديد ال��مة 

�ات األخر�. قد ت�ثر التغ�رات في اإلفتراضات على م�الغ ال��مة العادلة للموجودات  العادلة �م�ا�ر الس�ولة وم�ا�ر االئتمان والتقل
  الح�ة ال�اهرة في القوائم المال�ة. 

  

  م�زون التدني ��مة  
، و�تم ت���ض بناًء على ال�برات السا�قة ةمال�ال وائمقالالمتوقع تح��قها في تار�خ  م�زون التقوم إدارة ال�ر�ة بتقدير صافي ��مة 

  . ، إن لزم األمرم�زون للال��مة الدفتر�ة  

  (خسائر ائتمان�ة متوقعة) م�صص تدني الموجودات المال�ة
المستقبل�ة و�ذلك عند تحديد التدني للموجودات المال�ة، تست�دم إدارة ال�ر�ة تقديرات مع�نة لتحديد م�الغ وتوق�ت التدفقات النقد�ة  

تق��م ما إذا �انت الم�ا�ر االئتمان�ة على الموجودات المال�ة قد زادت ���ل جوهر� منذ اإلث�ات المبدئي وتضم�ن المعلومات 
  المستقبل�ة في ��اس ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة. 

   للعقارات واآلالت والمعدات األعمار اإلنتاج�ة  
نها�ة �ل سنة وتقوم بتعديلها، إن لزم األمر، في    للعقارات واآلالت والمعدات األعمار اإلنتاج�ة  تقوم إدارة ال�ر�ة �إعادة تقدير  

  . مال�ة

  م�صص ضر��ة الدخل 
تست�دم إدارة ال�ر�ة تقديرات مع�نة لتحديد مبلغ م�صص ضر��ة الدخل. تعتقد إدارة ال�ر�ة �أن هذه التقديرات واإلفتراضات 

  معقولة.  

  تحقق اإليرادات 

عند نق�ة مع�نة من الزمن في الوقت الذ� يتم ��ه انتقال الم�ا�ر الهامة ومنافع الملك�ة    المب�عات �االعتراف �إيرادات    ال�ر�ة  تقوم
إلى الم�اع  للم�تر� و�ص�ح �اإلم�ان ��اس م�الغ اإليرادات �موثو��ة، أ� عند الوقت الذ� يتم ��ه نقل الس��رة على األصل  

  العم�ل. 

 . ات م�جلة و�تم االعتراف �المنح �إيراد وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع لألصلت�هر المنح المتعلقة ��راء الممتلكات والمعدات �إيراد

  تحقق المصار�� 

  .االستحقاقوفقًا لمبدأ  عند حدوثها يتم تحقق المصار�� 

  مصار�� التمو�ل 

تحتاج لفترة زمن�ة لتص�ح جاهزة لالستعمال    شرة ��راء أو إن�اء أو إنتاج موجودات تتم رسملة مصار�� التمو�ل ذات العالقة الم�ا
يتم ق�د جم�ع مصار�� التمو�ل األخر� �مصار�� عند حدوثها تتكون مصار�� التمو�ل   و الب�ع �جزء من تكلفة هذه الموجودات أ

 . األخر� التي تتكبدها ال�ر�ة للحصول على التمو�ل  والتكال�� من الفوائد  
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 قروض �و�لة األجل 

القروض �و�لة األجل مبدئ�ًا �ال��مة العادلة �عد تنز�ل أ�ة تكال�� م�اشرة. و�عاد الحقًا تق��مها �الكلفة الم�فأة �است�دام يتم ق�د  
  �ر�قة العائد الفعلي. ت�هر األر�اح أو ال�سائر الناتجة عن ت�لي الجهة المقرضة عن القروض �و�لة األجل في قائمة الدخل. 

�عد األخذ �ع�ن اإلعت�ار أ� خصم أو عالوة على ال�راء والرسوم والمصار�� األخر� التى ت��ل    يتم احتساب الكلفة الم�فأة
  جزءًا من العائد الفعلي. يتم ق�د اإل�فاء الناتج عن است�دام �ر�قة العائد الفعلي ضمن قائمة الدخل.

  متداولالغ�ر  تصن�فات المتداول و 

قا في  والم�لو�ات  الموجودات  �عرض  ال�ر�ة  غ�رتقوم  أو  �متداولة  تصن�فها  اساس  على  المالي  المر�ز  تكون   ئمة  متداولة 
  في الحاالت التال�ة:  الموجودات متداولة

  الت�غ�ل العاد�ة  عمل�ات  استهالكها في   ب�عها أو   تهدف إلى   أو  تتحقق  من المتوقع أن. 

 محتف� بها لغرض المتاجرة. 

 عد تار�خ القوائم المال�ة  وقع أن تتحقق خالل فترة اثني ع�ر شهرامن المت� .  

  النقد والنقد المعادل �استثناء النقد المق�د ألغراض الت�ادل أو المست�دم لتقس�� م�لو�ات ال تتجاوز فترة اثني ع�ر شهرًا �عد
 .تار�خ القوائم المال�ة

  . أما �اقي الموجودات األخر� ف�تم تصن�فها موجودات غ�ر متداولة

  تكون الم�لو�ات متداولة في الحاالت التال�ة: 

  الت�غ�ل العاد�ة  من المتوقع تسديدها ضمن عمل�ات . 

 محتف� بها لغرض المتاجرة. 

 مستحقة الدفع ضمن فترة اثني ع�ر شهرًا �عد تار�خ القوائم المال�ة.  

 ق�ود أو شرو� لتأج�ل تسديد الم�لو�ات �مدة ال تتجاوز اثني ع�ر شهرًا �عد تار�خ القوائم المال�ة  دال يوج . 

  .أما �اقي الم�لو�ات األخر� ف�تم تصن�فها م�لو�ات غ�ر متداولة

  ضر��ة الدخل

الدولي رقم   المحاس�ة  الدخل وم��ار  ضر��ة  وفقًا لقانون  الدخل  �اقت�اع م�صص لضر��ة  ال�ر�ة  ) والذ� �قتضي ١٢(تقوم 
  . �موجودات أو م�لو�ات ضر�ب�ة م�جلة  ةالمال�  القوائم االعتراف �الفروقات الزمن�ة الم�قتة، �ما بتار�خ  

�مثل مصروف ضر��ة الدخل الضر��ة المستحقة والتي تم احتسابها بناًء على الر�ح الضر�بي لل�ر�ة قد ��تلف الر�ح الضر�بي 
القوائم المال�ة �سبب إدراج إيرادات غ�ر خاضعة لضر��ة الدخل أو مصار�� ال �م�ن تنز�لها من عن الر�ح المحاسبي ال�اهر في  

  . تنز�لها في السنوات الالحقة  خاضعة ومن المم�ن المصار�� قد تكون    او   إن مثل هذه اإليرادات   .ضر��ة الدخل

  توز�عات أر�اح مدفوعة

�االعتراف �م�لو�ات مقابل التوز�عات النقد�ة الموافق عل�ها من قبل مساهمي ال�ر�ة في اجتماع اله��ة العامة، و�تم   ال�ر�ةتقوم  
 االعتراف بهذا المبلغ في قائمة حقوق الملك�ة. 
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  عقارات وآالت ومعدات  

 لعقارات إن وجدت ت�مل �لفة ا  ،المتراكم وخسائر التدني المتراكمة  االستهالكوالمعدات �الكلفة �عد تنز�ل  واآلالت    ت�هر العقارات 
التمو�ل للم�ار�ع اإلن�ائ�ة   واآلالت  ات أ� من م�ونات العقار   الستبدالوالمعدات الكلفة المتكبدة    واآلالت  والمعدات ومصار�� 

 .ال يتم استهالك األراضي   .خل عند تحققها�و�لة األجل إذا تحققت شرو� االعتراف يتم إث�ات جم�ع النفقات األخر� في قائمة الد
  المتوقع �ما يلي:  اإلنتاجي �است�دام �ر�قة القس� الثابت وفقًا للعمر    االستهالكيتم احتساب  

  

  العمر اإلنتاجي     
  (سنوات)    

  ٥٠-٢٥    م�اني و�ن�اءات
  ٢٠-١٥    معدات وآالت

  ٧- ٤    أثاث وأجهزة م�تب�ة 
  ٧    س�ارات

  ٤    الحاسب اآلليأجهزة و�رامج  
  ١٢- ٨   عقود اال�جار 

  

 اقتصاد�ة والمعدات وأ� أجزاء جوهر�ة منها عند الت�لص منها أو عند عدم وجود منفعة  واآلالت    العقارات يتم ش�ب أ� بند من  
، والذ� �مثل الفرق ب�ن العائد من ر�ح او خسارة ناتجة عن ش�ب البند  أو الت�لص منه يتم ق�د أ�   البند متوقعة من است�دام  

  .، في قائمة الدخلت�لص وصافي ال��مة الدفتر�ة للبندال

    .إن لزم األمر  في �ل سنة مال�ة و�تم تعديلها الحقاً   االستهالكواألعمار اإلنتاج�ة و�رق    تتم مراجعة ال��م المت���ة للموجودات 

 اإل��ار عقود  

م�ا�ر ومنافع الملك�ة على أساس ال��مة العادلة    ال�ر�ةعند بدا�ة عقد التأج�ر، يتم رسملة عقود التأج�ر التمو�لي والتي تنقل إلى  
للمأجور أو ال��مة الحال�ة للحد األدنى لدفعات عقد التأج�ر التمو�لي، أيهما أقل. توزع دفعات عقد التأج�ر ب�ن تكال�� التمو�ل 

لمبلغ الذ� ��صم من ��مة التزامات عقود التأج�ر التمو�ل�ة وذلك لتحق�ق معدل فائدة ثابت على الرص�د المت�قي لإللتزامات. و��ن ا
  يتم ق�د تكال�� التمو�ل م�اشرًة في قائمة الدخل. 

لمأجور مع نها�ة مدة يتم استهالك أ� مأجور تمت رسملته على العمر اإلنتاجي المتوقع، في حالة عدم موثو��ة انتقال ملك�ة ا
  العقد، يتم استهالك المأجور على العمر االنتاجي المتوقع أو فترة عقد التأج�ر التمو�لي، أيهما أقل.  

  يتم إث�ات مدفوعات عقد التأج�ر الت�غ�لي �مصروف ضمن قائمة الدخل على أساس القس� الثابت على فترة التأج�ر.

 حق است�دام الموجودات

�االعتراف �موجودات حق االست�دام في تار�خ بدء عقد اإل�جار (أ� التار�خ الذ� ��ون األصل ��ه قابل لالست�دام).    ال�ر�ةتقوم  
يتم االعتراف �حق است�دام األصل �التكلفة، �عد تنز�ل االستهالك المتراكم وخسائر التدني في ال��مة، و�تم تعديل ال��مة عند 

 .إعادة تق��م م�لو�ات عقود اإل�جار

تتضمن تكلفة حق است�دام األصل ��مة م�لو�ات عقود اإل�جار المعترف بها، �اإلضافة الى التكال�� األول�ة الم�اشرة المتكبدة، 
ودفعات اإل�جار التي تمت في أو قبل تار�خ بدء العقد، م�روحًا منها أ� حوافز مستلمة متعلقة �عقد اإل�جار. في حال لم تكن 

ل على ملك�ة األصل المستأجر في نها�ة مدة العقد، يتم استهالك ��مة حق است�دام األصل المعترف  مت�قنة من الحصو   ال�ر�ة
�ه على أساس القس� الثابت على مدار العمر اإلنتاجي لألصل او مدة عقد اإل�جار أيهما أقل. ت�ضع موجودات حق است�دام 

  األصل إلى اخت�ار التدني في ال��مة. 
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 م�روع ق�د اإلن�اء 

يتم تحو�ل ما ينجز   .تكال�� التصام�م واإلن�اء والمواد الم�اشرة واإلشراف ومصار�� الفوائد المتعلقة �الم�روع هذا البند �افة  �مثل
  و�ص�ح جاهز لالست�دام الى بنود العقارات واآلالت والمعدات.

ال��مة الدفتر�ة لهذا   استردادعدم إم�ان�ة    إلى يتم إجراء دراسة التدني في ال��مة الدفتر�ة للم�روع ق�د اإلن�اء عند وجود أدلة ت��ر  
  . استردادهاالم�روع في حال وجود مثل هذه األدلة، يتم ت���ض ال��مة الدفتر�ة للم�روع لل��مة المتوقع  

  ��اس ال��مة العادلة 

وذلك من خالل عمل�ة من�مة ب�ن الم�ار��ن في السوق في    م�لو�ات أو سداد    موجودات هي المقابل المالي لب�ع    ال��مة العادلة
  إما في:  م�لو�ات التار�خ ال��اس. �عتمد ��اس ال��مة العادلة على فرض�ة ب�ع الموجودات او سداد  

  سوق رئ�سي للموجودات أو الم�لو�ات. -

  أو في حال ��اب السوق الرئ�سي، في سوق أكثر مالئمة للموجودات والم�لو�ات. -

  ون لل�ر�ة القدرة على الوصول للسوق الرئ�سي أو السوق األكثر مالءمة. �جب أن ��

الموجودات   تسع�ر  عند  الم�ار��ن  س�ست�دمها  التي  الفرض�ات  �است�دام  الم�لو�ات  أو  للموجودات  العادلة  ال��مة  ��اس  يتم 
  وااللتزامات، على فرض ان الم�ار��ن في السوق هدفهم تحق�ق منافع اقتصاد�ة. 

�ر�ة أسال�ب التق��م المناس�ة حسب ال�روف التي توفر معلومات �ا��ة ل��اس ال��مة العادلة، وذلك من خالل ز�ادة  تست�دم ال
  است�دام مع��ات ذات صلة �م�ن مالح�تها والتقل�ل من است�دام المع��ات التي ال �م�ن مالح�تها. 

ا في القوائم المال�ة تصنف ضمن هرم ال��مة العادلة، �ما جم�ع الموجودات والم�لو�ات التي تقاس �ال��مة العادلة المصرح عنه
  هو موضح أدناه: 

  المستو� االول: �است�دام أسعار التداول ألدوات مال�ة م�ابهة تمامًا في أسواق مال�ة ن��ة.

  المستو� الثاني: �است�دام مع��ات غ�ر أسعار التداول ولكن �م�ن مالح�تها ���ل م�اشر أو غ�ر م�اشر. 

  � الثالث: �است�دام مع��ات ال تستند لب�انات سوق �م�ن مالح�تها. المستو 

في نها�ة �ل فترة مال�ة تحدد ال�ر�ة ��ما إذا �انت هنالك عمل�ات نقل ب�ن المستو�ات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تق��م 
��ل) للموجودات والم�لو�ات والتي يتم التصن�� (استنادًا إلى أقل مستو� مع��ات له أثر جوهر� على ��اس ال��مة العادلة  

  االعتراف بها في القوائم المال�ة على أساس متكرر.  

لغرض اإلفصاح عن ال��مة العادلة، قامت ال�ر�ة بتحديد شرائح من الموجودات والم�لو�ات وفقا ل�ب�عة وخصائص وم�ا�ر  
  ومستو� ال��مة العادلة لهذه الموجودات والم�لو�ات.

    الموجودات الح�ة

���متها العادلة �عد تنز�ل مصار�� الب�ع المتوقعة، و�تم ق�د أ�ة أر�اح أو خسائر ناجمة عن التغ�ر  يتم ��اس الموجودات الح�ة
   .في ال��مة العادلة في قائمة الدخل في فترة حدوث التغ�ر

   



74
شركة دواجن فلسطين
التقرير السنوي 2021

 

  ١٥ 

 

    الم�زون 

ر ناتجة عن التدني في ال��مة الدفتر�ة وذلك �سبب عدم القدرة على ��اس ئ�الكلفة �عد تنز�ل أ� خسا  الح�وان�ة  المنتجاتت�هر  
   .العادلة �موثو��ة �ا��ة  ��متها

، أو ال��مة المتوقع تح��قها أيهما أقل الوارد أوًال صادر أوالً يتم إ�هار م�زون المواد ال�ام واألعالف �الكلفة، �است�دام �ر�قة  
  .حالتها وموقعها الحال��ن   إلى لفة �افة النفقات التي تتكبدها ال�ر�ة من أجل إ�صال المواد  تمثل الك

  استثمارات في موجودات مال�ة  

  ال��اس الم�دئي للموجودات المال�ة  .أ
الموجودات المال�ة. إن  يتم ق�د عمل�ات ال�راء والب�ع العاد�ة للموجودات المال�ة في تار�خ الصفقة وهو تار�خ اإللتزام ��راء أو ب�ع  

ن عمل�ات ال�راء والب�ع العاد�ة للموجودات المال�ة هي تلك التي يتم ف�ها تحو�ل الموجودات المال�ة خالل الفترة المحددة وفقًا للقوان�
مصار��   أو وفقًا لما هو متعارف عل�ه في أن�مة السوق. يتم ق�د الموجودات المال�ة عند ال�راء �ال��مة العادلة و�تم إضافة

  �ال��مة العادلة من خالل قائمة الدخل.  اإلقتناء الم�اشرة، �استثناء الموجودات المال�ة

 تصن�� الموجودات المال�ة   .ب

  مال�ة �الكلفة الم�فأة    موجودات 

  يتم ��اس أدوات الدّين �الكلفة الم�فأة إذا تحقق ال�ر�ان التال�ان: 

 أعمال يهدف إلى اإلحتفا� �األصل للحصول على تدفقات نقد�ة تعاقد�ة. أن يتم اإلحتفا� �أداة الدّين ضمن نموذج   –

أن تع�ي ال�رو� التعاقد�ة لألداة في توار�خ محددة حق االنتفاع من التدفقات النقد�ة التي تمثل دفعات من األصل وفائدة  –
 على الرص�د القائم. 

�مة العادلة مضافًا إل�ها مصار�� االقتناء (�استثناء إذا إختارت إن أدوات الدّين التي تحقق ال�ر��ن السا�ق�ن تقاس مبدئ�ًا �ال�
ال�ر�ة تصن�� هذه الموجودات من خالل قائمة الدخل �ما هو مب�ن أدناه). الحقًا يتم ��اسها �الكلفة الم�فأة �إست�دام �ر�قة 

  ر�قة الفائدة الفعل�ة. معدل الفائدة الفعلي �عد تنز�ل التدني. يتم اإلعتراف �إيرادات الفوائد �إست�دام �

إن معدل الفائدة الفعلي هو نس�ة الفائدة التي يتم إست�دامها ل�صم التدفقات النقد�ة المستقبل�ة على فترة عمر أداة الدين، أو فترة 
  أقل في حاالت مع�نة، لتساو� ال��مة الدفتر�ة في تار�خ االعتراف المبدئي.

���ل ال �م�ن التراجع عنه تصن�� أداة دين حققت شرو� الكلفة الم�فأة المذ�ورة أعاله عند اإلعتراف المبدئي تست��ع ال�ر�ة 
كموجودات مال�ة �ال��مة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا أد� ذلك إلى إزالة أو الت���� ���ل �ب�ر من عدم الت�ابق المحاسبي 

  نت�جة تصن�� األداة المال�ة �الكلفة الم�فأة. 

  �ال��مة العادلة من خالل الدخل ال�امل موجودات مال�ة  
تقوم ال�ر�ة عند اإلعتراف المبدئي بتصن�� أدوات الملك�ة �ال��مة العادلة من خالل بنود الدخل ال�امل األخر�. يتم هذا التصن�� 

تاجرة �أدوات وال �م�ن التراجع عنه. �ذلك ال تست��ع ال�ر�ة تصن�� أداة ملك�ة محتف� بها للمحد�  على أساس �ل أداة على  
  مال�ة �ال��مة العادلة من خالل بنود الدخل ال�امل األخر�. 

ال�ها مصار�� االقتناء. الحقًا يتم ��اس هذه  العادلة مضافا  الملك�ة من خالل الدخل ال�امل مبدئ�ا �ال��مة  يتم ��اس أدوات 
التغ�ر في ال��مة العادلة من خالل بنود الدخل ال�امل األخر�  الموجودات �ال��مة العادلة و�تم ق�د األر�اح أو ال�سائر الناتجة عن  

حساب احت�ا�ي ال��مة العادلة. عند الت�لص من هذه الموجودات ال يتم إعادة تصن�� األر�اح أو ال�سائر المق�دة سا�قًا في  في 
  مدورة. حساب احت�ا�ي ال��مة العادلة إلى قائمة الدخل بل يتم ق�دها م�اشرة في حساب األر�اح ال
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يتم ق�د عوائد توز�عات األسهم من اإلستثمار في أدوات الملك�ة من ال�ر�ات المستثمر بها عند ن�وء حق إلستالمها في قائمة  

  الدخل، إال إذا اعتبرت هذه العوائد �استرداد لجزء من ��مة اإلستثمار.

  ال�امل إذا تحقق ال�ر�ان التال�ان:  �م�ن تصن�� أدوات الدين �موجودات مال�ة �ال��مة العادلة من خالل الدخل

 أن يتم اإلحتفا� �أداة الدّين ضمن نموذج أعمال يهدف إلى اإلحتفا� �األصل للحصول على تدفقات نقد�ة تعاقد�ة و��عها. –

 أن تع�ي ال�رو� التعاقد�ة لألداة في توار�خ محددة حق االنتفاع من التدفقات النقد�ة التي تمثل دفعات من األصل وفائدة  –
 على الرص�د القائم. 

  است�عاد الموجودات المال�ة   .ج
يتم است�عاد الموجودات المال�ة عند إنتهاء الحق التعاقد� لالنتفاع من التدفقات النقد�ة لهذه الموجودات، أو عند تحو�ل الموجودات 

بتحو�ل أو إ�قاء �ل الم�ا�ر والعوائد األساس�ة  ال�ر�ةالمال�ة وجم�ع الم�ا�ر وعوائد الملك�ة إلى من�أة أخر�. في حال لم تقم 
حصته المت���ة في الموجودات و�سجل الم�لو�ات ���مة الم�الغ المتوقع    ال�ر�ةعلى الموجودات المحولة، تسجل  وأ�قى الس��رة  

في تسج�لها وتسجل    ال�ر�ة�ل الم�ا�ر والعوائد األساس�ة لملك�ة الموجودات المال�ة المحولة، تستمر    ال�ر�ةدفعها. إذا أ�قت  
  ا. أ�ضًا ضمانات الديون للم�الغ المقبوضة معه

 
  تدني ��مة الموجودات المال�ة   .د

يتم إث�ات م�صص ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة (م�صص التدني) ألدوات الدين التي ال يتم ��اسها من خالل قائمة الدخل. ال  
  يتم إث�ات خسائر تدني على االستثمارات في األسهم (حقوق الملك�ة). 

�مبلغ مساٍو لل�سائر االئتمان�ة المتوقعة على مد� عمر األداة المال�ة، �استثناء ما يتم ق�د م�صص ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة 
  شهرًا فق�:   ١٢يلي، والتي يتم ��اسها ��سائر ائتمان�ة متوقعة على مد� 

سندات الدين االستثمار�ة ذات الم�ا�ر االئتمان�ة المن�فضة (أ� ما �عادل تصن�� الدرجة االستثمار�ة) بتار�خ إعداد  –
 لقوائم المال�ة.ا

    األدوات المال�ة األخر� التي لم تزد م�ا�رها االئتمان�ة ���ل جوهر� منذ اإلث�ات المبدئي لها. –

بت�ب�ق ال�ر�قة الم�س�ة من الم��ار لتسج�ل ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة على الذمم المدينة، وحساب ال�سائر   ال�ر�ةقامت  
 ذمم المدينة. االئتمان�ة المتوقعة على �امل عمر ال

) وفقًا لمنهج�ة التدني الم��قة، �ما هو موضح  ٣) والمرحلة (٢) والمرحلة (١أدواتها المال�ة على أساس المرحلة (  ال�ر�ةتصنف  
  أدناه:

): ت�مل األدوات المال�ة التي لم تز�د م�ا�رها االئتمان�ة ���ل جوهر� منذ اث�اتها المبدئي والتي لم �حدث ١المرحلة ( –
 شهرًا.  ١٢�ق�د م�صص تدني لل�سائر االئتمان�ة المتوقعة على مد�    ال�ر�ةعل�ها تدني ائتماني منذ منحها. تقوم  

ت م�ا�رها االئتمان�ة ���ل جوهر� منذ إث�اتها المبدئي والتي لم �حدث عل�ها ): ت�مل األدوات المال�ة التي زاد٢المرحلة ( –
 �ق�د م�صص تدني لل�سائر االئتمان�ة المتوقعة على مد� عمر األداة المال�ة.  ال�ر�ةتدني ائتماني. تقوم  

ائتمان�ة على مد� العمر �ق�د م�صص تدني خسائر    ال�ر�ة): ت�مل األدوات المال�ة المتدن�ة ائتمان�ًا. تقوم  ٣المرحلة ( –
 المتوقع لتلك األدوات المال�ة.

): هي جزء من ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة التي قد تنتج عن احتمال�ة تعثر في السداد ١ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة المرحلة (
  شهرًا �عد تار�خ إعداد القوائم المال�ة.   ١٢على األداة المال�ة خالل  
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االئتمان�ة و�تم تحديدها بناًء على الفرق ب�ن ال��م  لل�سائر  مرجحة  إحتمال�ة ): هي تقدير٢االئتمان�ة المتوقعة المرحلة (ال�سائر 
وال��مة الحال�ة   لل�ر�ةالعجز النقد�. إن العجز النقد� هو الفرق ب�ن جم�ع التدفقات النقد�ة التعاقد�ة المستحقة   الحال�ة لكامل

  موجودات المال�ة غ�ر المتدن�ة ائتمان�ًا �ما في تار�خ إعداد القوائم المال�ة.القابلة لالسترداد لل

): يتم تحديد م�صص تدني االئتمان على أساس الفرق ب�ن صافي ال��مة الدفتر�ة وال��مة ٣ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة المرحلة (
القابلة لالسترداد �اعت�ارها ال��مة الحال�ة للتدفقات النقد�ة المستقبل�ة المتوقعة،  القابلة لالسترداد للموجودات المال�ة. يتم ��اس ال��مة  

�ما في ذلك الم�الغ القابلة لالسترداد من الضمانات م�صومة على أساس سعر الفائدة عند منح القرض، أو �النس�ة ألدوات الدين، 
 �معدل الفائدة الحالي في السوق لموجود مالي مماثل. 

  �صص التدني في قائمة الدخل و�تم إ�هارها في حساب م�صص مقابل القروض الممنوحة وأدوات الدين االستثمار�ة. يتم ق�د م

يتم ش�ب الموجودات المال�ة �عد است�فاء جم�ع محاوالت إعادة الجدولة وأن��ة التحص�ل وال ��ون هناك إحتمال واقعي لالسترداد  
  ة في حساب إيرادات أخر�.في المستقبل. يتم ق�د االستردادات الالحق

يتم فحص الموجودات المال�ة المقاسة �الكلفة الم�فأة لتحديد ��ما اذا �انت متدن�ة ائتمان�ًا. يتضمن الدل�ل الموضوعي �أن الموجود  
بلغ الدين األصلي أو المالي متدني ائتمان�ًا على ما يلي: عدم االلتزام ببنود التعاقد �التعثر في السداد أو التأخر في دفع الفوائد أو م 

  منح خصومات ألس�اب اقتصاد�ة أو قانون�ة متعلقة �الصعو�ات المال�ة للمقترض. 

الموجودات المال�ة التي تمت إعادة جدولتها ولم تعد تعتبر مستحقة يتم إعادة تصن�فها ضمن الموجودات المال�ة العاملة وذلك عند 
عند اعت�ار التسديدات المستقبل�ة مضمونة �معقول�ة. ت�ضع الموجودات المال�ة المعاد  سداد جم�ع م�الغ أصل الدين والفوائد �انت�ام و 

إذا �انت ال تزال متدن�ة أو �م�ن إعت�ارها مستحقة. يتم تصن�� جم�ع القروض الممنوحة  ��ماجدولتها إلى مراجعة مستمرة لتحديد 
 شهرًا من تار�خ إعادة الجدولة.    ١٢  ) لمدة ال تقل عن٣) أو المرحلة (٢المعاد جدولتها في المرحلة (

 الذمم المدينة 

التدني  تحديد  عند  ال��مة.  متدن�ة  الذمم  على  أ�ة م�صصات  تنز�ل  �عد  للعمالء  الصادرة  الفوات�ر  ���مة  المدينة  الذمم  ت�هر 
تقبل�ة و�ذلك تق��م ما إذا �انت للموجودات المال�ة، تست�دم إدارة ال�ر�ة تقديرات مع�نة لتحديد م�الغ وتوق�ت التدفقات النقد�ة المس

الم�ا�ر االئتمان�ة على الموجودات المال�ة قد زادت ���ل جوهر� منذ اإلث�ات المبدئي وتضم�ن المعلومات المستقبل�ة في ��اس 
  ال�سائر االئتمان�ة المتوقعة.  

  النقد والنقد المعادل  

وودائع قص�رة األجل تستحق   المعادل النقد في الصندوق وأرصدة لد� البنوكلغرض قائمة التدفقات النقد�ة، ��مل النقد والنقد  
   .، �عد تنز�ل النقد مق�د السحب منهخالل فترة ثالثة شهور أو أقل

  ذمم دائنة ومستحقات 

ال�ة بها من يتم إث�ات الم�لو�ات للم�الغ المستحقة السداد في المستقبل لل�ضائع أو ال�دمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم الم�
  . قبل المورد

  م�صصات

 االلتزام يتم إث�ات الم�صصات إذا �ان على ال�ر�ة أ� التزام (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق وعندما تكون �لفة تسو�ة  
  .محتملة و�م�ن ��اسها �موثو��ة
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  تقاص األدوات المال�ة 

والم�لو�ات المال�ة و��هار المبلغ الصافي في قائمة المر�ز المالي فق� عندما تتوفر يتم إجراء تقاص ب�ن الموجودات المال�ة  
الحقوق القانون�ة الملزمة و�ذلك عندما يتم تسو�تها على أساس التقاص أو ��ون تحقق الموجودات وتسو�ة الم�لو�ات في نفس 

  الوقت. 

  العمالت األجن��ة 

خالل    ال��قل اإلسرائ�لي يتم تحو�ل المعامالت التي تتم �العمالت األخر� غ�ر  ال��قل اإلسرائ�لي عملة األساس لل�ر�ة    �مثل
يتم تحو�ل الموجودات والم�لو�ات النقد�ة وتلك التي   .في تار�خ المعاملة  �ما  وفقًا ألسعار الصرفال��قل اإلسرائ�لي    إلى السنة  

القوائم في تار�خ    �ماوفقًا ألسعار الصرف    ال��قل اإلسرائ�لي   إلىتستحق ال��ض أو الدفع �العمالت األخر� في نها�ة السنة  
    .ت�هر فروقات التحو�ل من ر�ح أو خسارة في قائمة الدخل  .المال�ة

عملة   إلى عملة الدينار األردني، تم تحو�ل بنود الموجودات والم�لو�ات من عملة ال��قل اإلسرائ�لي  ألغراض إعداد القوائم المال�ة �
أسعار الصرف   �است�داموتم تحو�ل بنود حقوق الملك�ة    القوائم المال�ةالدينار األردني وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تار�خ  

ت�هر فروقات    .معدل أسعار الصرف خالل السنة  �است�دام  وقائمة الدخل ال�امل  تم تحو�ل بنود قائمة الدخل  �ما  ،التار���ة
    .حقوق الملك�ة  ضمن ترجمة العمالت األجنب�ة في بند مستقل  

  الر�ح لكل سهم 

حملة األسهم العاد�ة لل�ر�ة على المعدل   إلى للسهم في األر�اح من خالل قسمة ر�ح السنة العائد  ةاألساس� الحصة احتساب يتم 
    .المرجح لعدد األسهم العاد�ة خالل العام

  

الفوائد المتعلقة تنز�ل  حملة األسهم العاد�ة لل�ر�ة (�عد    إلى للسهم من خالل قسمة ر�ح السنة العائد    ةالم�فض  الحصة  احتسابيتم  
 األسهمهم الممتازة القابلة للتحو�ل) على المعدل المرجح لعدد األسهم العاد�ة خالل العام مضافًا إل�ه المعدل المرجح لعدد  �األس

 .أسهم عاد�ة  إلى العاد�ة التي �ان �جب إصدارها ��ما لو تم تحو�ل األسهم القابلة للتحو�ل  
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عقارات وآالت  
ومعدات 

  

  

ت ��مة  
بلغ

ت 
العقارا

و   
اآل

ت 
ال

 
ت المستهلكة �الكامل  

والمعدا
والتي ما  

ت ال�ر�ة
ت تست�دم في عمل�ا

زال
  

�ما في  
٣١
  

�انون األول  
٢٠٢١
  

مبلغ  
٧٬٠٤٦٬٣٨٦
  

دينار أردني. 
  

  

تم خالل عام  
٢٠٢١

  
تحم�ل مبلغ  

١٬٤٩٨٬٠١٩
  

دينار أردني 
و   

٧٦٬٦٨٧
  

دينار أردني و
٣٩٬٢٠٦

  
ضاح  

ت (إ�
ب �لفة المب�عا

ف االستهالك على حسا
صرو

دينار أردني من م
٢١

� إدار�ة 
صار�

) وم
ضاح 

وعامة (إ�
٢٢

ضاح 
� ب�ع وتسو�ق وتوز�ع (إ�

صار�
) وم

٢٣
)، على التوالي.

  
  

ضاح  
ت االئتمان�ة (إ�

ض التسه�ال
ض �و�لة األجل و�ع

ض القرو
ت �ع

وفقًا التفا��ا
١٣

  
ضاح  

و��
١٨

ت ال�ر�ة برهن س�ع
)، قام

س وار�حا 
ة مزارع لتر��ة الدواجن تعود لل�ر�ة في من�قة جن�ن و�و�ا

ضي وما  
ت ال��مة الدفتر�ة لهذه األرا

صالح بنوك محل�ة. بلغ
صول أخر� ل

ضافة الى أ
ت �اإل

ت وممتلكا
ض المسلخ وما عل�ها من إن�اءا

ورهن أر
ت �ما في  

ت وممتلكا
عل�ها من إن�اءا

٣١
  

�انون األول 
٢٠٢١
  

مبلغ 
  

١١٬٤٨٩٬٤٧٦
  

دينار 
  

أردني 
 . 

  
ضي

أرا
  

  

م�اني 
ت  

و�ن�اءا
  

  

ت  
معدا

ت  
وآال

  
  

ث وأجهزة 
أثا

م�تب�ة 
  

  
ت

س�ارا
  

  

أجهزة و�رامج 
ب  

الحاس
اآللي 

  
  

حق است�دام 
م�اني

  

  

المجموع 
  

٢٠٢١
  

دينار أردني
  

  
دينار أردني

  
  

دينار أردني
  

  
دينار أردني

  
  

دينار أردني
  

  
دينار أردني

  
  

دينار أردني
  

  
دينار أردني

  
الكلفة 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

كما في  
١  

�انون الثاني 
٢٠٢١

  
٤٬٥١٧٬٠١٢

  
 

٢١٬٧٢٩٬٩٦٢
  

 
١٧٬٣٢٤٬٥٦٧

   
٧٥٣٬٨٨٠

  
 

١٬٧١٢٬٨٠٩
  

 
١٩٤٬٤١٠

  
  

٢٨٤٬٣١٧
  

  
٤٦٬٥١٦٬٩٥٧

  
ت 

ضافا
إ

  
١٩٣٬٧٧٠

  
 

٥٦٬٠٦٩
 

 
٨١٦٬٥١١

  
 

٣٣٬٤٣٩
  

 
٨٩٬٥٨٣

 
 

 -  
  

 -  
  

١٬١٨٩٬٣٧٢
  

محول من م�ار�ع  
دق�

  
االن�اء
  )

ضاح  
إ�

٤(
  

 -  
 

١٣١٬٦٥٧
  

 
٧٠٬٨٩٠

  
 

٦٬٠٥٢
  

 
 - 

 
 -  

  
 -  

  
٢٠٨٬٥٩٩

  
ت

است�عادا
  

 -  
 

 -  
 

)
١٦٧٬٢٠٤

(  
 

)
١٩٥٬٨٢٩

(  
 

)
٢٤٩٬١٠٠

(  
 

)
١٥٬١٨٠

 (  
  

 -  
  

)
٦٢٧٬٣١٣

( 
ت عملة

فروقا
  

١٦٣٬٩٢٩
  

  
٧٥٨٬٤٥٦

  
  

٦٢٧٬٧٩٩
  

  
١٩٬٦٨٨

  
 

٥٢٬٧٢٣
  

 
٥٬٤٤٧

  
  

١٣٬٥٢٠
  

  
١٬٦٤١٬٥٦٢

  

كما في  
٣١
  

�انون األول  
٢٠٢١

  
٤٬٨٧٤٬٧١١

  
 

٢٢٬٦٧٦٬١٤٤
  

 
١٨٬٦٧٢٬٥٦٣

   
٦١٧٬٢٣٠

  
 

١٬٦٠٦٬٠١٥
  

 
١٨٤٬٦٧٧

  
  

٢٩٧٬٨٣٧
  

  
٤٨٬٩٢٩٬١٧٧

  

اإلستهالك المتراكم 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
كما في  

١  
�انون الثاني 

٢٠٢١
  

 -  
 

٩٬٢٣١٬٨٦٣
  

  
٩٬٦٣٥٬٤٨٦

  
  

٥٣١٬٤٤٨
  

  
١٬٠٨٧٬٢٢٦

  
  

١٦٣٬٦٠٢
  

  
٤٩٬٨٩٧

  
  

٢٠٬٦٩٩٬٥٢٢
  

استهالك السنة 
  

 -  
 

٥٩٢٬٠٥٤
  

 
٨٠٢٬٨١٤

  
 

٤٣٬٠٠٣
  

 
١٢٩٬١٩٦

  
 

٢١٬٧٠٢
  

  
٢٥٬١٤٣

  
  

١٬٦١٣٬٩١٢
 

ت
است�عادا

  
 -  

 
 -  

 
)

١٦١٬٢٢٣
(  

 
)

١٩٤٬٩٧٨
(  

 
)

٢٣٤٬٩٧٣
(  

 
)

١٥٬١٨٠
 (  

  
 -  

  
)

٦٠٦٬٣٥٤
(  

ت عملة
فروقا

  
 -  

  
٣٤٢٬٩٠٩

  
 

٣٥٨٬٩٢٩
  

 
١٢٬١٨٠

  
  

٣٣٬٢٨٤
 

  
٥٬٢٦٣

 
  

٦٬٤٣٩
  

  
٧٥٩٬٠٠٤

 

كما في  
٣١
  

�انون األول  
٢٠٢١

  
 -  

 
١٠٬١٦٦٬٨٢٦

 
  

١٠٬٦٣٦٬٠٠٦
    

٣٩١٬٦٥٣
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عقارات وآالت ومعدات (تا�ع) 
 

  

ت 
ت واآلال

ت ��مة العقارا
بلغ

 
ت ال�ر�ة �ما في  

ت تست�دم في عمل�ا
ت المستهلكة �الكامل والتي ما زال

والمعدا
٣١
  

�انون األول  
٢٠٢٠
  

مبلغ  
٥٬٩٣٩٬٢٦٧
  

دينار أردني. 
  

  

تم خالل عام  
٢٠٢٠

  
تحم�ل مبلغ  

١٬٣٩١٬٧٩١
  

دينار أردني و 
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� ب�ع وتسو�ق وتوز�ع (إ�
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) وم
٢٣

)، على التوالي.
  

  

ضاح  
ت االئتمان�ة (إ�

ض التسه�ال
ض �و�لة األجل و�ع

ض القرو
ت �ع

وفقًا التفا��ا
١٣

  
ضاح  

و��
١٨

ت ال�ر�ة برهن  
)، قام

س وار�حا 
س�عة مزارع لتر��ة الدواجن تعود لل�ر�ة في من�قة جن�ن و�و�ا

ضي وما  
ت ال��مة الدفتر�ة لهذه األرا

صالح بنوك محل�ة. بلغ
صول أخر� ل

ضافة الى أ
ت �اإل

ت وممتلكا
ض المسلخ وما عل�ها من إن�اءا

ورهن أر
ت �ما في  

ت وممتلكا
عل�ها من إن�اءا

٣١
  

�انون األول 
٢٠٢٠
  

مبلغ  
١١٬١٣٨٬٨٠٩

  
دينار أردني. 

 

  
ضي

أرا
  

  
م�اني 
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و�ن�اءا

  
  

ت  
معدا

ت  
وآال

  
  

ث وأجهزة 
أثا
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ت

س�ارا
  

  

أجهزة و�رامج 
ب  

الحاس
اآللي 

  
  

حق است�دام 
م�اني

  

  

المجموع 
  

٢٠٢٠
  

دينار أردني
  

  
دينار أردني

  
  

دينار أردني
  

  
دينار أردني

  
  

دينار أردني
  

  
دينار أردني

  
  

دينار أردني
  

  
دينار أردني

  
الكلفة 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

كما في  
١  

�انون الثاني 
٢٠٢٠

  
٤٬١٨٦٬٥٤٤

  
 

٢٠٬١٢٨٬٤٣٨
  

 
١٥٬٥٦٩٬٨٠٤

  
 

٦١٢٬٧٠٢
  

 
١٬٤٠٤٬٦٣١

  
 

١٨٠٬٤٠٤
  

  
٢٦٧٬١٤٩

  
  

٤٢٬٣٤٩٬٦٧٢
  

ت 
ضافا

إ
  

٥٬٠٧٥
  

 
٣٧٬١٧٧

 
 

٥٤٤٬٨٢٩
  

 
٨٨٬٤٦٣

  
 

٣٠١٬٥٠٨
  

 
 -  

  
 -  

  
٩٧٧٬٠٥٢

  
ت

است�عادا
  

 -  
 )

٩٤٤
(  

 )
٣٤٬٩٥٩

 (  
 )

١٬٠٣٩
(  

 )
١١٥٬٥٤٥

(  
 

 -  
  

 -  
  

)
١٥٢٬٤٨٧

(  
ت عملة

فروقا
  

٣٢٥٬٣٩٣
  

  
١٬٥٦٥٬٢٩١

  
  

١٬٢٤٤٬٨٩٣
  

  
٥٣٬٧٥٤

  
 

١٢٢٬٢١٥
  

 
١٤٬٠٠٦

  
  

١٧٬١٦٨
  

  
٣٬٣٤٢٬٧٢٠

  
كما في  

٣١
  

�انون األول  
٢٠٢٠

  
٤٬٥١٧٬٠١٢

  
 

٢١٬٧٢٩٬٩٦٢
  

 
١٧٬٣٢٤٬٥٦٧

  
 

٧٥٣٬٨٨٠
  

 
١٬٧١٢٬٨٠٩

  
 

١٩٤٬٤١٠
  

  
٢٨٤٬٣١٧

  
  

٤٦٬٥١٦٬٩٥٧
  

اإلستهالك المتراكم 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

كما في  
١  

�انون الثاني 
٢٠٢٠

  
 -  

 
٧٬٩٧٢٬٦٨٧

  
  

٨٬٢٤١٬٠٩٤
  

  
٤٥٨٬٤٧٨

  
  

١٬٠٠٣٬٣٧٥
  

  
١٣١٬٦٣٧

  
  

٢٤٬٨٨٠
  

  
١٧٬٨٣٢٬١٥١

  
استهالك السنة 

  
 -  

 
٥٩٧٬٨٧٧

  
 

٧٣٧٬٢٤٩
  

 
٣٤٬٩٤٧

  
 

١١٩٬١٠٤
  

 
٢٠٬٣٠٨

  
  

٢٥٬٠١٧
  

  
١٬٥٣٤٬٥٠٢

  
ت

است�عادا
  

 -  
 

 -  
 )

٣٢٬٥٥٦
 (  

 )
٤٠

(  
 )

١١٣٬٥٤٦
(  

 
 -  

  
 -  

  
)

١٤٦٬١٤٢
(  

ت عملة
فروقا

  
 -  

  
٦٦١٬٢٩٩

  
 

٦٨٩٬٦٩٩
  

 
٣٨٬٠٦٣

 
  

٧٨٬٢٩٣
 

  
١١٬٦٥٧

  
  

-  
  

١٬٤٧٩٬٠١١
  

كما في  
٣١
  

�انون األول  
٢٠٢٠

  
 -  

 
٩٬٢٣١٬٨٦٣

  
  

٩٬٦٣٥٬٤٨٦
 

  
٥٣١٬٤٤٨

  
  

١٬٠٨٧٬٢٢٦
  

  
١٦٣٬٦٠٢

  
  

٤٩٬٨٩٧
  

  
٢٠٬٦٩٩٬٥٢٢

  

صافي ال��مة الدفتر�ة  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

كما في  
٣١
  

�انون األول  
٢٠٢٠

  
٤٬٥١٧٬٠١٢

  
 

١٢٬٤٩٨٬٠٩٩
 

 
٧٬٦٨٩٬٠٨١

  
 

٢٢٢٬٤٣٢
  

 
٦٢٥٬٥٨٣

  
 

٣٠٬٨٠٨
  

  
٢٣٤٬٤٢٠

  
  

٢٥٬٨١٧٬٤٣٥
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  م�ار�ع ق�د اإلن�اء . ٤

وحدة المعالجة ون�ام  ة وم�روع  �م�روع ال�اقة ال�مست�مل  م�ار�ع    عدة  �لفة  ٢٠٢١�انون األول    ٣١�مثل هذا البند �ما في  
تأه�ل مبنى اإلدارة   ي تم خالل العام االنتهاء من م�روع   .مزرعة العوجاإعادة تأه�ل    الى م�روعالتبر�د في المسلخ �اإلضافة  

مصنع األعالف وتحو�ل �افة التكال�� إلى حساب العقارات واآلالت والمعدات. عند االنتهاء من إن�اء   ت�و�ر م�روع  و   الجديد
األخر� س�تم تحو�ل �افة التكال�� إلى حساب العقارات واآلالت والمعدات. من المتوقع أن يتم االنتهاء من الم�ار�ع  الم�ار�ع  

 دينار أردني.  ٩٢٠٬٠٠٠ي اإلجمال�ة إلى حوال  تها، وأن تصل �لف٢٠٢٢خالل عام  القائمة  
 

 خالل السنة �ما يلي:   ع ق�د اإلن�اءار�الم�لقد �انت الحر�ة على  

 استثمارات في أوراق مال�ة  . ٥

 ال�امل ما يلي:الدخل  المال�ة �ال��مة العادلة من خالل    االستثمارات في أوراق مال�ة من الموجودات تمثل  

    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
 دينـار أردني   دينـار أردني  

  ١١٦٬٠٧٠    -  أسهم مدرجة في بورصة فلس��ن 
 ١٠٬٩١١   ١١٬٢٩٢ أسهم غ�ر مدرجة 

    ١٢٦٬٩٨١   ١١٬٢٩٢ 

 ��ما يلي مل�ص الحر�ة التي تمت على حساب احت�ا�ي ال��مة العادلة: 
 ٢٠٢٠    ٢٠٢١ 

 دينـار أردني   دينـار أردني 
  ) ١٢٬٨٣٨(   ) ٢٤٬٥٦٣(  رص�د بدا�ة السنة 

  ) ١١٬٧٢٥(   ٢١٬٩٢٣  (خسائر) غ�ر متحققة أر�اح  
ب�ع موجودات مال�ة �ال��مة العادلة من خالل الدخل ال�امل مثبتة في   نتائج 

  -     ٢٬٦٤٠ األر�اح المدورة
  ) ٢٤٬٥٦٣(   -  السنة   رص�د نها�ة

 

   

 ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
  دينار أردني   دينار أردني 

 ٣٥٦٬٧٤٤  ٤٠٩٬٠٠٤ رص�د بدا�ة السنة 
  ٢٢٬٩٤٠   ٣٩٨٬٦٨٢ اإلضافات 

 -   )٢٠٨٬٥٩٩(  ) ٣المحول الى عقارات وآالت ومعدات (إ�ضاح  
 ٢٩٬٣٢٠  ٢١٬٨٣٣  فروقات عملة

 ٤٠٩٬٠٠٤  ٦٢٠٬٩٢٠ رص�د نها�ة السنة 
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 موجودات ح�ة . ٦

  : ٢٠٢١�انون األول    ٣١أ�قار حلوب ودواجن، ��ما يلي تفاص�ل هذه الموجودات �ما في  ت�مل الموجودات الح�ة  
  دواجن: - موجودات ح�ة    . أ

  
  رص�د 

    بدا�ة السنة 

االضافات/  
تحو�ل من 
    مزارع التر��ة 

تحو�ل إلى مزارع 
اإلنتاج /ب�ع خالل  

    السنة
 فروقات  

    عملة
  رص�د 

  نها�ة السنة 
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

 ٦٩٠٬٤٧٠    )١٦١٬٦٩٨(    )١٬٦٠٦٬٤٢٧(  ٢٬٠٩١٬١٩١    ٣٦٧٬٤٠٤  غ�ر ناضجة   – دواجن  
  ٦٣٥٬٦٠٤    ٢٠٧٬٠١٢    )١٬٩١٣٬٢٩٢(  ١٬٦٠٦٬٤٢٧    ٧٣٥٬٤٥٧  ناضجة ومنتجة   – دواجن  

  ١٬٣٢٦٬٠٧٤             ١٬١٠٢٬٨٦١ 
 

  أ�قار حلوب:  - موجودات ح�ة    .ب 
  

  رص�د 
    السنة بدا�ة  

اإلضافات  
تحو�ل من  و 

    مزارع التر��ة 

تحو�ل إلى مزارع 
ب�ع خالل  اإلنتاج /

  السنة

  
 فروقات  

    عملة
  رص�د 

  نها�ة السنة 
  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

  ٣٣٨٬٣٢٥    ١١٬٥٨٥    )٣١٢٬٠٦٦(  ٣٦١٬٧٣٧    ٢٧٧٬٠٦٩  غ�ر ناضجة  –أ�قار حلوب  
  ٤٢٤٬٤٦٤    ١٤٬٥٩١    )٢٣٢٬٥٢٩(  ٣٠٤٬٤٤٩    ٣٣٧٬٩٥٣  ناضجة ومنتجة   –أ�قار حلوب  
  ٧٦٢٬٧٨٩             ٦١٥٬٠٢٢ 

  

  : ٢٠٢٠�انون األول    ٣١��ما يلي تفاص�ل هذه الموجودات �ما في  
  دواجن: - موجودات ح�ة    . أ

  
  رص�د 

    بدا�ة السنة 

االضافات/  
تحو�ل من 
    مزارع التر��ة 

تحو�ل إلى مزارع 
خالل    اإلنتاج /ب�ع
    السنة

 فروقات  
    عملة

  رص�د 
  نها�ة السنة 

  دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  
  ٣٦٧٬٤٠٤    ٢٧٬٨٨١    )١٬٨٣٩٬٧٦٥(  ١٬٦١٧٬٨٥٦    ٥٦١٬٤٣٢  غ�ر ناضجة   – دواجن  
  ٧٣٥٬٤٥٧    ٥٢٬٠٨٧    )١٬٦٩٨٬٥٩٢(  ١٬٨٣٩٬٧٦٥    ٥٤٢٬١٩٧  ناضجة ومنتجة   – دواجن  

  ١٬١٠٢٬٨٦١             ١٬١٠٣٬٦٢٩ 
 

  أ�قار حلوب:  - موجودات ح�ة    .ب 
  

  رص�د 
    بدا�ة السنة 

اإلضافات  
وتحو�ل من  
    مزارع التر��ة 

تحو�ل إلى مزارع 
اإلنتاج / ب�ع خالل 

  السنة

  
 فروقات  

    عملة
  رص�د 

  نها�ة السنة 
  دينار أردني    أردنيدينار      دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني  

  ٢٧٧٬٠٦٩    ١٩٬٢٢٦    )٢٢٣٬٥٤٨(  ٣٣٩٬٤٢٧    ١٤١٬٩٦٤  غ�ر ناضجة  –أ�قار حلوب  
  ٣٣٧٬٩٥٣    ٢٣٬٩٠٥    )١٦٥٬٨٦٠(  ٢٣٥٬٣٤١    ٢٤٤٬٥٦٧  ناضجة ومنتجة   –أ�قار حلوب  
  ٦١٥٬٠٢٢             ٣٨٦٬٥٣١ 
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 م�زون  . ٧

 ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ١٬٠٢٣٬٤٩٩    ١٬٧١٠٬٠٥٦  مواد خام 
  ٤٠٩٬١٢٢    ٤٥٧٬٢٠٠  م�زون أعالف 
  ٦٩٥٬٥٨٨   ٥٩٦٬٦٦٧  م�زون دجاج
  ٤٢٦٬٤٥٧    ٣٩٧٬١٢٦  م�زون ب�ض 
  ٥٤٬٦٤٦    ٥٩٬٤٦٦  م�زون أدو�ة
  ٥١٬٤٠٩    ١٣٬٧٥٥  م�زون أ�قار
  ٤٬٢٠٨    ٧٬٤٠٤  م�زون حل�ب 

 ٢٬٦٦٤٬٩٢٩   ٣٬٢٤١٬٦٧٤ 

  ذمم مدينة  . ٨

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٩٬٣١٠٬٦٧٦    ١٠٬١٥٧٬٦٧٧  ذمم العمالء 
  ٥٬٣٤٣٬٩٢٥   ٣٬٩٥٣٬٥٣٧  ش��ات برسم التحص�ل

  ١٤٬٦٥٤٬٦٠١    ١٤٬١١١٬٢١٤  
  )٣٬٨٨٢٬٣٦٨(    )٤٬١٢٩٬٣٣٤(  م�صص خسائر ائتمان�ة متوقعة

  ١٠٬٧٧٢٬٢٣٣   ٩٬٩٨١٬٨٨٠ 
  )٤٢٠٬٣٢٠(    )٢٢٦٬٦٤٢(  ذمم مدينة �و�لة االجل

  ١٠٬٣٥١٬٩١٣    ٩٬٧٥٥٬٢٣٨  
 

 
 
 

  : ٢٠٢٠و  ٢٠٢١  �انون األول  ٣١�ما في    �سائر ائتمان�ة متوقعةالم�صص  ��ما يلي مل�ص الحر�ة على حساب  

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٣٬٢١٥٬٦٧٨    ٣٬٨٨٢٬٣٦٨  رص�د بدا�ة السنة 
  ٣٨٩٬٤٦٥    ١٠٨٬٤٢٤  إضافات خالل السنة

  ٢٧٧٬٢٢٥    ١٣٨٬٥٤٢  فروقات عملة
  ٣٬٨٨٢٬٣٦٨    ٤٬١٢٩٬٣٣٤  رص�د نها�ة السنة 
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 : ٢٠٢٠و  ٢٠٢١  �انون األول  ٣١��ما يلي تحل�ل ألعمار الذمم المدينة التجار�ة غ�ر متدن�ة ال��مة �ما في  

 

  موجودات متداولة أخر�  . ٩
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  دينار أردني    دينار أردني  
  ٣١٨٬٥٢٦    ٤٨٣٬٠٥٩  دفعات مقدمة لموردين ومقاول�ن

  ٦٨٬٢٥٢    ٤٦٧٬٩٨٦  مستحق من ضر��ة ال��مة المضافة
  ٢٢٦٬٢٨١    ٣٣٢٬٧٤٦  مستحق من جهات ذات عالقة

  ١٧٦٬٢٤٧    ٨٨٬٨٢٧  ذمم مو�ف�ن
  -     ٢٣٬٤٦٦  ) ٢٦(إ�ضاح    ضر��ة الدخل  صافي سل��ات 

  ١٤٬٣٨٤    ١٣٬٢١٩  أخر� 
  ٨٠٣٬٦٩٠    ١٬٤٠٩٬٣٠٣  

  واالرصدة لد� ال�نوك النقد   . ١٠

  
   

   

 المجموع 

 
ذمم غ�ر  
 مستحقة  

 وغ�ر متدن�ة ال��مة ذمم مستحقة  

 
 

  
١٢٠- ١   

  يوم 
١٥٠ – ١٢١   

  يوم 
١٨٠ – ١٥١  
  يوم  

  ١٨٠أكثر من 
 يوم 

 دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني     ٢٠٢١
 ٤٬٧٥٧٬٩٧٦  ٢٩٩٬٦٢٠  ٣٢٤٬٣٥٣  ٤٬٧٧٥٬٧٢٨  ٣٬٩٥٣٬٥٣٧  ١٤٬١١١٬٢١٤   ذمم مدينة

ئر  م�صص خسا
  إئتمان�ة متوقعة 

  
 )٣٬٧٧١٬١٤٠(    )٦٣٬٣١٠(    )٥٦٬٨١٥(    )٣٢٬٣٦٩(    ) ٢٠٥٬٧٠٠(    )٤٬١٢٩٬٣٣٤(  

   

 المجموع 

 
ذمم غ�ر  
 مستحقة  

 وغ�ر متدن�ة ال��مة ذمم مستحقة  

 
 

  
١٢٠- ١   

  يوم 
١٥٠ – ١٢١   

  يوم 
١٨٠ – ١٥١  
  يوم  

  ١٨٠أكثر من 
 يوم 

 دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني    دينار أردني     ٢٠٢٠
 ٣٬١٢٤٬١٣٤  ٦٩٩٬٢٦٥  ٧٤٣٬٩١٥  ٤٬٧٤٣٬٣٦٢  ٥٬٣٤٣٬٩٢٥  ١٤٬٦٥٤٬٦٠١   ذمم مدينة

م�صص خسائر  
  إئتمان�ة متوقعة 

  
 )٣٬١١٧٬٧٩٧(    )٥٦٬٠٣٢(    )١٥٬١٣١(    )٢٣٬٢١٤(    ) ٦٧٠٬١٩٤(    )٣٬٨٨٢٬٣٦٨(  

    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
 دينـار أردني  دينـار أردني    

  ٤٩٬٣٩٠    ٦٩٬٦٨٣    نقد في الصندوق 
  ٣٬٦٢٥٬٦٨٧    ٢٬٨٠٠٬٦٩٦    البنوك حسا�ات جار�ة لد�  

    ٣٬٦٧٥٬٠٧٧   ٢٬٨٧٠٬٣٧٩ 
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٢٥ 

  

  ألغراض قائمة التدفقات النقد�ة، يتألف النقد والنقد المعادل مما يلي: 

 �مثل النقد مق�د السحب تأم�نات نقد�ة لد� البنوك �ضمان مقابل الحصول على �فاالت بنك�ه. * 

  االحت�ا�ي اإلج�ار�  . ١١

من األر�اح السنو�ة الصا��ة وفقًا لقانون ال�ر�ات وهو   ٪ ١٠بنس�ة    اقت�اعهتمثل الم�الغ المتجمعة في االحت�ا�ي اإلج�ار� ما تم  
ال�ر�ة    ستتوقفمن رأس المال ونت�جة لذلك    ٪ ٢٥  العامخالل    اإلج�ار�   االحت�ا�ي غ�ر قابل للتوز�ع على المساهم�ن. بلغ رص�د  

  .اإلج�ار�   االحت�ا�ي عن اقت�اع  في السنوات القادمة  

 توز�عات أر�اح نقد�ة . ١٢

بتوز�ع أر�اح نقد�ة ���مة   ٢٠٢٢على اله��ة العامة خالل اجتماعها الذ� س�نعقد خالل عام    �اقتراح   ال�ر�ةس�تقدم مجلس إدارة  
 دينار أردني.  ٢٬٤١٩٬٢٠٠�إجمالي مبلغ   ٢٠٢١دينار أردني للسهم الواحد عن العام  ٠.١٨

دينار أردني لكل سهم �مجموع    ٠٬١٨د�ة على المساهم�ن �مقدار  توز�ع أر�اح نق   ٢٠٢١أ�ار    ٢٠قررت اله��ة العامة لل�ر�ة بتار�خ  
  . ٢٠٢٠دينار أردني عن نتائج أعمال عام    ٢٬٤١٩٬٢٠٠

دينار أردني لكل سهم   ٠٬١٠توز�ع أر�اح نقد�ة على المساهم�ن �مقدار    ٢٠٢٠ن�سان    ٢٧قررت اله��ة العامة لل�ر�ة بتار�خ  
 . ٢٠١٩ال عام  دينار أردني عن نتائج أعم  ١٬٣٤٤٬٠٠٠�مجموع  

  قروض �و�لة األجل  . ١٣

٢٠٢١    ٢٠٢٠    
   دينار أردني    دينار أردني
  قروض �و�لة األجل من بنوك محل�ة  ٢٬٦٢٣٬٧٣٠    ٣٬٥٠٦٬١٩٢

  أقسا� قروض �و�لة األجل تستحق خالل عام  )١٬٠٠٧٬٩٣١(    )٩٣٤٬٣٣١(
١٬٦١٥٬٧٩٩   ٢٬٥٧١٬٨٦١   

 
  ��ما يلي جدول استحقاق رص�د القروض: 

 

 

   

    ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
 دينـار أردني  دينـار أردني    

 ٣٬٦٧٥٬٠٧٧   ٢٬٨٧٠٬٣٧٩    نقد في الصندوق وحسا�ات جار�ة لد� البنوك
  ) ٢٧٬٥٧٤(    )٥٬٠٩٢(    *نقد مق�د السحب 

 ٣٬٦٤٧٬٥٠٣   ٢٬٨٦٥٬٢٨٧    النقد والنقد المعادل

 ٢٠٢٢        ما �ستحق خالل عام        ١٬٠٠٧٬٩٣١
٢٠٢٣  ٩٢٠٬٢٨٧ 
٢٠٢٤  ٦٤٨٬٣١٠  
٢٠٢٥ ٤٧٬٢٠٢  

٢٬٦٢٣٬٧٣٠   
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٢٦ 

 
ش�قل اسرائ�لي (ما �عادل  ١٬٤٣٥٬٠٠٠بتو��ع اتفا��ة قرض �و�ل األجل مع بنك إقل�مي �مبلغ   ٢٠٢٠عام  قامت ال�ر�ة خالل  

متساو�ة دفعة ر�ع سنو�ة    ١٦دينار أردني) وذلك لتمو�ل شراء س�ارات للمسلخ، �ح�ث يتم سداد القرض من خالل    ٣١٧٬٤٠٨
. �ستحق على هذا القرض فائدة تعادل برا�م ال���ل (�عادل  �عد االنتهاء من سحب �امل ��مة القرض  اول قس�  �ستحق  ح�ث 

 . تم منح هذا القرض من خالل رهن س�ارات مملو�ة لل�ر�ة بلغت ��متها الدفتر�ة٪ ٥و�حد أدنى    ٣٬٢٥) +%١٬٧٥حال�ا %
 ٢٠٢٠�انون األول  ٣١دينار أردني �ما في    ٢٥٤٬٢٨٢و  ٢٠٢١  �انون األول  ٣١دينار أردني �ما في   ٢٢٨٬٨٤٧

وقعت ال�ر�ة خالل السنوات السا�قة على عدة اتفا��ات تمو�ل وقروض �و�لة األجل مع عدة بنوك محل�ة واسالم�ة و�قل�م�ة،  
وذلك لتمو�ل م�روع ان�اء مزرعة األ�قار و�ن�اء مح�ة تول�د ال�اقة البديلة. تم منح �عض هذه القروض ��فالة ال�ر�ة االم 

 ١٠٬٣٨٠٬٧٩٨و دينار أردني    ١٠٬٧٣٩٬٤٩٤رهن عقارات وآالت ومعدات ���مة دفتر�ة  (الصنا��ة) وال�عض اآلخر من خالل  
، على التوالي. �ستحق على هذه القروض فوائد متغ�رة ٢٠٢٠�انون األول    ٣١و  ٢٠٢١�انون االول    ٣١دينار أردني �ما في  

  %.٧وحد اعلى    ٪٣٬٧٥) �حد أدنى Liborبتغ�ر الل�بور (

  عقود اإل��ار  . ١٤

عامًا. تم احتساب الفائدة على التزامات   ١٣و   ٩مدة عقود اال�جار ما ب�ن    تتراوحيوجد لد� ال�ر�ة عقود ا�جار لمعارض ال�ر�ة  
المتعلقة �عقود اال�جار خالل    ت االلتزاما��ما يلي مل�ص الحر�ة على  .  ٪ ٥عقود اإل�جارات �است�دام متوس� سعر الفائدة بنس�ة  

 : ٢٠٢٠و  ٢٠٢١عام 

 

 م�لو�ات غ�ر متداولة أخر�  . ١٥

 أردني  دينار  ٤٣٣٬٤٠٢�عادل  يورو (ما    ٤٩٩٬٨٥٠على منحة من القنصل�ة الفرنس�ة ���مة    ٢٠١٦  عام  خاللحصلت ال�ر�ة  
االنتهاء من تنف�ذ   تم   .ر�حاأفي مزارع ال�ر�ة في    لتمو�ل شراء مح�ة تول�د ال�اقة ال�مس�ة  )٢٠١٦�انون األول    ٣١كما في  

 .٢٠١٧خالل عام    والمعدات واآلالت  العقارات  الى    هاالمح�ة وتحو�ل

  للمح�ة. للعمر اإلنتاجي    وفقاً   اً عام ٢٠مد� على  االعتراف ���مة المنحة �إيرادات في قائمة الدخل ���ل منت�م  تم البدء �
   

٢٠٢١ ٢٠٢٠  
  دينار أردني دينار أردني

 رص�د بدا�ة السنة  ٢٢٩٬٦٦٥   ٢٢٧٬٨٢٢
  )٢٤(إ�ضاح    تكال�� التمو�ل ٩٬٧٦٧  ١٠٬٧٧٨

 دفعات خالل السنة   ) ٢٤٬٧٦٣(  ) ٢٥٬٥٨٥(
 فروقات عملة ٧٬٣٢٩  ١٦٬٦٥٠

 رص�د نها�ة السنة  ٢٢١٬٩٩٨  ٢٢٩٬٦٦٥
  الجزء المتداول من م�لو�ات عقود اإل�جار ) ٦٥٬٦٤٧(   ) ٥١٬٥٢٢(

  م�لو�ات عقود اإل�جار �و�لة األجل  ١٥٦٬٣٥١   ١٧٨٬١٤٣
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  الم�لو�ات غ�ر متداولة أخر�: ��ما يلي مل�ص الحر�ة على حساب

  م�صص تعو�ض نها�ة ال�دمة  . ١٦

  تعو�ض نها�ة ال�دمة خالل السنة: ��ما يلي مل�ص الحر�ة على حساب م�صص  

 ذمم دائنة   . ١٧
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  دينار أردني    دينار أردني  
 ٢٬٥٣٢٬٠٢٧    ٢٬٥٣٨٬٨٩٢  ذمم الموردين
 ٧٧٦٬٣٠١   ٩٩١٬٨٩٠  ش��ات آجلة

  ٣٬٣٠٨٬٣٢٨    ٣٬٥٣٠٬٧٨٢ 

 ئتمان�ةتسه�الت ا . ١٨

�ال��قل اإلسرائ�لي حصلت عل�ها ال�ر�ة من بنوك محل�ة �سقف   وسقف تمو�ل م�تر�ات  جار� مدين   ات�مثل هذا البند حسا�
لم يتم استغالل أ� رص�د من هذه التسه�الت �ما دينار أردني).    ٣٬٥٩٢٬٦٧٧ش�قل إسرائ�لي (ما �عادل    ١٥٬٧٠٠٬٠٠٠إجمالي  

 ٣٧٧٬٨٧٢مبلغ    ٢٠٢٠�انون االول    ٣١�لغ الرص�د المستغل من هذه التسه�الت �ما في  ، �ما و ٢٠٢١�انون االول    ٣١في  
�ضمان إيداع تم منح �عض هذه التسه�الت  .  %٥٬٥الى    ٪٤٬٥دينار أردني. ت�ضع هذه التسه�الت لفائدة سنو�ة تتراوح ب�ن  

من ��متها، و�فالة ال�ر�ة االم (الصنا��ة)، �اإلضافة الى رهن عقارات وآالت ومعدات   ٪١٢٠ش��ات تجار�ة بنس�ة ال تقل عن 
، ٢٠٢٠�انون األول    ٣١و  ٢٠٢١األول  �انون    ٣١دينار أردني �ما في    ٥٠٣٬٧٢٩  دينار أردني ومبلغ  ٥٢١٬١٣٥  ���مة دفتر�ة 
 على التوالي.

   

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٣٤٧٬٦٧٩    ٣٥٧٬٥٤٦ رص�د بدا�ة السنة 
  ) ٢١٬١٠١(   ) ٢٢٬٧٦٢(  م�جلة متحققة إيرادات  

  ٣٠٬٩٦٨    ) ٢١٬٨٧٦(  فروقات عملة
  ٣٥٧٬٥٤٦    ٣١٢٬٩٠٨  رص�د نها�ة السنة 

  ) ٢١٬٦٧٣(    ) ٢٤٬٩٩٦(  ) ١٩الجزء قص�ر االجل من الم�لو�ات غ�ر المتداولة (إ�ضاح  

  ٣٣٥٬٨٧٣    ٢٨٧٬٩١٢  

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ١٬١٣٥٬٧٣٥    ١٬٤٢٣٬٤٤٢  رص�د بدا�ة السنة 
  ٢١١٬١٧٣   ٢٢٣٬٤٧٥  إضافات خالل السنة
  ) ٢٤٬٧٥٣(    ) ٣١٬١٥٤(  دفعات خالل السنة

  ١٠١٬٢٨٧    ٥٦٬٨٩١  فروقات عملة
  ١٬٤٢٣٬٤٤٢    ١٬٦٧٢٬٦٥٤  رص�د نها�ة السنة 



87
شركة دواجن فلسطين

التقرير السنوي 2021

 

٢٨ 

 

  م�لو�ات متداولة أخر�  . ١٩

  الم��عات  . ٢٠

  

إلى   الموجودات الم�اعةإيرادات ال�ر�ة عند نق�ة مع�نة من الزمن في الوقت الذ� يتم ��ه نقل الس��رة على  يتم االعتراف في  
   �ما ان �افة مب�عات ال�ر�ة تتحقق في فلس��ن.  العم�ل.

   

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٣٥٩٬٣٥٩    ٣٩٦٬٨١٧  مصار�� مستحقة 
  ٢٩٣٬٣٦٨    ٣٠٠٬٣٨٩  فوائد مستحقة 

  ٢٦٧٬٨٤٩    ١٨٨٬٧٧٣  م�افآت مستحقة
  ٩٠٬٣٠٢    ١٥٧٬٩٦٣  توز�عات أر�اح غ�ر مدفوعة 

  ١٨٨٬١٩٣    ٩٠٬٣١٦ دفعات مقدمة من العمالء 
  ٥٧٬٨٧٤    ٧٥٬٧١٧  م�صص قضا�ا

  ٢١٬٦٧٣    ٢٤٬٩٩٦  )١٥الجزء قص�ر االجل من الم�لو�ات غ�ر المتداولة األخر� (إ�ضاح 
  ١٩٬٥٢٦    ٨٬٧٧٧  مستحق لجهات ذات عالقة 

  ٧٣٬٨٧٧   -   عقود آجلة
  ٧٠٬٢٧٢    ٦٣٬٨٩٥  أخر� 

  ١٬٤٤٢٬٢٩٣   ١٬٣٠٧٬٦٤٣ 

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دينار أردني    دينار أردني  حس� نوع الم��عات 

  ١١٬٦٢٧٬٥٨٠    ١٣٬٦٦٨٬٨٣٧  مب�عات المسلخ
  ١٥٬٦٢٥٬٧٢٧    ١٢٬٩٢٢٬٥١٤  مب�عات أعالف ومواد خام 

  ٩٬٠٣١٬٥٧٢    ١٠٬٤٧٢٬٧٢٩  مب�عات دجاج 
  ١٬١٠٧٬٢٣٢    ١٬٥٢١٬١٠٩  �قارمب�عات مزرعة األ

 ٥٦٣٬٣١٢   ٣٤٣٬٨٠٦  مب�عات ب�ض 
  ٤١    ٨٬٦١٠  مب�عات أخر� 

  ٣٧٬٩٥٥٬٤٦٤    ٣٨٬٩٣٧٬٦٠٥  
  )٢٬٣٦٨٬٨٦٢(    )١٬٤٤٤٬٨٨٨( مرتجعات وخصم على المب�عات 

  ٣٥٬٥٨٦٬٦٠٢   ٣٧٬٤٩٢٬٧١٧  

 ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دينـار أردني    دينـار أردني حس� نوع الز�ائن 

  ١٩٬٩٨٣٬١١٧   ٢٠٬٥٣٨٬٧٢٤  (مزارع�ن ومستهلك�ن)  أفراد
  ١٣٬٧٦٩٬٠٤٢   ١٢٬٥٩٣٬١٤٩  وم�سسات   شر�ات 

  ٤٬٢٠٣٬٣٠٥  ٥٬٨٠٥٬٧٣٢ محال تجار�ة
  )٢٬٣٦٨٬٨٦٢(    )١٬٤٤٤٬٨٨٨( مرتجعات وخصم على المب�عات 

 ٣٥٬٥٨٦٬٦٠٢    ٣٧٬٤٩٢٬٧١٧  
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٢٩ 

 

 كلفة الم��عات . ٢١

 امة عو مصار�� إدار�ة   . ٢٢

   

  ٢٠٢٠   ٢٠٢١  
  دينـار أردني    دينـار أردني  

  ٢١٬٠٦٦٬٣٧٧    ٢٤٬٣٣١٬٣٩٦  مواد خام 
  ١٬٦٨٦٬٢٣٤    ١٬٨٨٢٬٥٥٥  ورواتب أجور  

  ١٬٣٩١٬٧٩١    ١٬٤٩٨٬٠١٩  ) ٣استهالك عقارات وآالت ومعدات (إ�ضاح  
  ٨٩٦٬١١٧    ٩٦٤٬٤٢٨  كهر�اء وماء 

  ٩٦٥٬١٩١    ٩٢٧٬٢٢٠  وقود وغاز ومحروقات 
  ٤٨١٬٢٦١    ٥٣٢٬٥٩٨  أدو�ة وعالجات ولقاحات

  ٤٠٨٬٦٩٤    ٤٦١٬٦٥٥  وتن���   ص�انة
  ٢٠٢٬٦١١    ٢٣٣٬٥٤٢  نقل وشحن 

  ١٢٧٬٧٧٢    ١٨٧٬٥١٧  تأم�ن
  ١٣٣٬٢٤١    ١٣٩٬٤٤٨  مواد تغل�� و�رتون 
  ٣٧٩٬٣٧٨   ٤٣١٬٩٧٤  غ�ر م�اشرة أخر� مصار�� ت�غ�ل�ة  

 ٢٧٬٧٣٨٬٦٦٧   ٣١٬٥٩٠٬٣٥٢ 
  ٩٦٧٬٦٤٩   ١٬٣٧١٬١٥٤  �ضاعة جاهزة في بدا�ة السنة 
 )١٬٣٧١٬١٥٤(   )١٬٢٧٥٬١١٦(  �ضاعة جاهزة في نها�ة السنة 

  ٢٧٬٣٣٥٬١٦٢    ٣١٬٦٨٦٬٣٩٠  المب�عاتكلفة  

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٧٧٨٬٤٦٣   ٧٥٤٬٦٦١  الرواتب واألجور ومنافع المو�ف�ن
  ٨٠٬٣٣٨    ٧٦٬٦٨٧  ) ٣استهالك عقارات وآالت ومعدات (إ�ضاح  

  ٨٢٬٩٨٠    ٦٣٬٧٢٥  اتعاب مهن�ة وقانون�ة 
  ٥٠٬٦٦٠    ٤٧٬٥٢٣  ض�افة

  ٢٣٬٨٧٥    ٣٨٬٢٦٣  بر�د وهاتف وفاكس
  ٢٩٬٣١١    ٣٤٬٥٢٧  رسوم ورخص واشتراكات

  ٣٢٬٠٥٤    ٣٤٬١٢٨  مصار�� حراسة
  ٢٨٬٣٩٥    ٢٨٬٢٧١  مصار�� س�ارات وتنقل وسفر�ات

  ٤٤٬٦٢٨    ٢٦٬٢٦٥  مصار�� تأم�ن
  ٢٥٬٢٧٩   ٢٤٬٧٠٩  ص�انة عامة

  ١٠٢٬٥٧٦    ٢٤٬١٧١  مصار�� تبرعات
  ٣٠٬٥٣٨   ٢١٬٨٣٦  وم�بوعات قر�اس�ة  

  ١٦٬٨٩٢    ٢١٬٤٨٨ مصار�� أعضاء مجلس االدارة واله��ة العامة
  ٣٩٬٩٨٤    ٤٤٬٥١١  أخر� 

  ١٬٣٦٥٬٩٧٣    ١٬٢٤٠٬٧٦٥  
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٣٠ 

 

 مصار�� تسو�ق و��ع وتوز�ع . ٢٣

  مصار�� التمو�ل  . ٢٤

   ٢٠٢٠  ٢٠٢١ 
 دينـار أردني   دينـار أردني   

 ٢٣٧٬١٩٠  ١٩١٬٥٧٥   والتسه�الت  قروض  على ال  مصار�� تمو�ل
 ١٠٬٧٧٨  ٩٬٧٦٧   )١٤إ�ضاح (  عقود اال�جارمصار��  
   ٢٤٧٬٩٦٨  ٢٠١٬٣٤٢ 

  �الصافي(مصار��) أخر�،  إيرادات   . ٢٥

 م�صص ضر��ة الدخل . ٢٦

وفقًا لقانون ت�ج�ع االستثمار الفلس��ني وقرار اإلعفاء الذ� حصلت عل�ه ال�ر�ة في السنوات السا�قة، ��ضع الر�ح الضر�بي 
  . ٢٠٢٢األول  �انون    ٣١من نس�ة الضر��ة القانون�ة حتى   ٪٥٠لل�ر�ة إلعفاء جزئي �مقدار  

من ضر��ة الدخل على م�روع مزرعة اال�قار وفقًا لقانون   ٪ ١٠٠بنس�ة   غ�ر محدد المدة  حصلت ال�ر�ة خالل العام على إعفاء
  .ت�ج�ع االستثمار الفلس��ني 

ال�ر�ة خالل عام   االستثمار   ٢٠١١حصلت  ت�ج�ع  لقانون  وفقًا  الدواجن  الدخل على م�روع مسلخ  إعفاء من ضر��ة  على 
الحقًا ��ضع الر�ح الضر�بي لم�روع المسلخ لضر��ة دخل   ، ٢٠١٦�انون األول    ٣١الفلس��ني لمدة خمس سنوات انتهت في  

  .٢٠٣١ن األول  �انو   ٣١من نس�ة الضر��ة القانون�ة حتى   ٪٥٠�معدل  
   

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دينار أردني    دينار أردني  

  ٥٥٨٬٧٧٠    ٥٢٦٬٢٤٠  مصار�� س�ارات وتنقل وسفر�ات
 ٢٧٨٬٣١٠    ٣٢٨٬٧١٣  واألجور ومنافع المو�ف�نالرواتب  

  ٨٤٬٤٣٦    ١١٨٬١٠٤  عموالت ب�ع وتوز�ع 
 ٥٧٬٣٣٦    ٥٨٬٩٩٦  دعا�ة و�عالن

  ٢٥٬٠١٧    ٢٥٬١٤٣  )٣ا�فاء حق است�دام م�اني (إ�ضاح  
  ٣٧٬٣٥٦    ١٤٬٠٦٣  ) ٣استهالك عقارات وآالت ومعدات (إ�ضاح  

  ١٢٬٤١٧    ١٢٬٧٦٠  م�اه و�هر�اء 
  ١٨٬٦١٧    ١١٬٠٤٧  أتعاب مهن�ة 

  ٧٬٤١٥    ٤٬٢١٧  إ�جارات محالت تجار�ة 
  ١٬٠٧٩٬٦٧٤    ١٬٠٩٩٬٢٨٣  

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دينار أردني    دينار أردني  

  )١٥١٬٧٧٨(    ٦٩٬٠٧٨  (خسائر) تق��م عمالت أجنب�ةأر�اح  
  ٢١٬٤١١    ٣٢٬٤٦٠  أر�اح ب�ع عقارات وآالت ومعدات

  ٢١٬١٠١    ٢٢٬٧٦٢  إيرادات م�جلة متحققة 
  ) ١١٬٩٨٩(    ) ١٥٬٢٢٦(  م�صص قضا�ا

 ٤٢٬٢٢٥   ١٠٬٤٢٨ أخر�  
  ٧٩٬٠٣٠(    ١١٩٬٥٠٢ (  
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٣١ 

  

 خالل السنة:   م�صص ضر��ة الدخل  حساب��ما يلي مل�ص الحر�ة التي تمت على  
  

 يلي:تمثل الضرائب ال�اهرة في قائمة الدخل ما  
  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  دينـار أردني    دينـار أردني  

 ٤٦٥٬٤٢٧    ٣١٩٬٤٤٢  الت�ص�ص للسنة 
  ٦٥٬٧٧٧    -   ضر��ة دخل سنوات سا�قة*

  ) ١٤٬٤٦٠(   ) ١٦٬١٦٥(  خصم على دفعات مس�قة 
  ٥١٦٬٧٤٤    ٣٠٣٬٢٧٧  

، نتج عنها م�صص ٢٠١٧دائرة ضر��ة الدخل عن نتائج أعمالها لعام    الى م�الصة نهائ�ة مع  ٢٠٢٠  توصلت ال�ر�ة خالل * 
 تم ق�دها في قائمة الدخل.   دينـار أردني  ٦٥٬٧٧٧إضافي �مبلغ 

علمًا �أن المست�ار   ٢٠٢٠وحتى    ٢٠١٨  لألعواملم تتوصل ال�ر�ة الى م�الصة نهائ�ة مع دائرة ضر��ة الدخل عن نتائج أعمالها  
الضر�بي لل�ر�ة قام بتقد�م اإلقرار الضر�بي و�قوم �متا�عة اجراءات الحصول على تسو�ة وم�الصة نهائ�ة مع دائرة ضر��ة الدخل 

  عن نتائج أعمال ال�ر�ة.

 ما يلي مل�ص تسو�ة الر�ح المحاسبي مع الر�ح الضر�بي:��

  

   

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دينـار أردني    دينـار أردني  

  ١٣٬٠٤٧    ١١٩٬٢٣٦  رص�د بدا�ة السنة 
 ٤٦٥٬٤٢٧   ٣١٩٬٤٤٢  م�صص ضر��ة الدخل للسنة 

  ٦٥٬٧٧٧    -   *ضر��ة دخل سنوات سا�قة
  ) ١٤٬٤٦٠(    ) ١٦٬١٦٥(  مس�قة خصم على دفعات  
  )٤١٨٬٥٢١(    )٤٤٤٬٣٨٤(  دفعات خالل السنة

  ٧٬٩٦٦   )١٬٥٩٥(  فروقات عملة
  ١١٩٬٢٣٦    ) ٢٣٬٤٦٦( رص�د نها�ة السنة 

  -     ٢٣٬٤٦٦  )٩صافي سل��ات تم ق�دها ضمن بند موجودات متداولة أخر� (إ�ضاح 

   -    ١١٩٬٢٣٦  

  ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دينـار أردني    دينـار أردني  

  ٥٬٠٨٩٬٣٣٠    ٣٬٢٧٦٬٠١٥  المحاسبي قبل ضر��ة الدخل   الر�ح 
  ٦٤٠٬٢٠٨    ٢٥٥٬٠٥١  مصار�� غ�ر مقبولة ضر�ب�اً 

 ٥٬٧٢٩٬٥٣٨   ٣٬٥٣١٬٠٦٦  الر�ح الضر�بي
 ٤٣٤٬٦٥٩   ٢٦٤٬٨٣٠  الضر��ة المستحقة

 ٤٦٥٬٤٢٧   ٣١٩٬٤٤٢  م�صص الضر��ة الم�ون 
 ٪٩٬١٥   ٪٩٬٧٥  ةضر��ة الفعل�ال  نس�ة
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٣٢ 

  

 

  الحصة األساس�ة والم�فضة للسهم من ر�ح السنة . ٢٧
  �ما يلي:   ٢٠٢٠و  ٢٠٢١�انون األول    ٣١ر�ح السنت�ن المنته�ت�ن في    لقد �انت الحصة األساس�ة والم�فضة للسهم من 

 ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  ٤٬٥٧٢٬٥٨٦    ٢٬٩٧٢٬٧٣٨  ر�ح السنة (دينار أردني)

 ١٣٬٤٤٠٬٠٠٠   ١٣٬٤٤٠٬٠٠٠  المعدل المرجح لرأس المال الم�تتب �ه (سهم)
  ٠٬٣٤٠    ٠٬٢٢١  الحصة األساس�ة والم�فضة للسهم من ر�ح السنة (دينار أردني)

  مع جهات ذات عالقةوارصدة  معامالت   . ٢٨
�مثل هذا البند أرصدة الجهات ذات عالقة والتي تتضمن المساهم�ن الرئ�س��ن وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العل�ا وأ�ة شر�ات 

�األرصدة والمعامالت مع الجهات �س��رون عل�ها أو لهم القدرة على التأث�ر بها يتم اعتماد س�اسات األسعار وال�رو� المتعلقة  
  . إدارة ال�ر�ة  مجلس  ذات العالقة من قبل

  

  : أرصدة مع جهات ذات عالقة �ما يلي   قائمة المر�ز المالي ت�مل  
        ٢٠٢٠    ٢٠٢١  

  دينار أردني    دينار أردني    �ب�عة العالقة     
  ٢٢٦٬٢٨١    ٣٣٢٬٧٤٦    ال�ر�ة االم وشر�ات ش��قة    موجودات متداولة أخر� 

  ٥٬٩٥٦   ٣٬٥١٤   شر�ة ش��قة   ذمم دائنة 
  ١٩٬٥٢٦    ٨٬٧٧٧    شر�ة ش��قة    م�لو�ات متداولة أخر� 

 

  : ت�مل قائمة الدخل المعامالت التال�ة مع جهات ذات عالقة
        ٢٠٢٠    ٢٠٢١  
  دينار أردني    دينار أردني        

  ٩٩٦٬٩٣٥   ١٬٢٥٥٬٨٦٩    شر�ات ش��قة    مب�عات
  ٢٣٩٬٢٦٤    ٨٣٬١٨٧    شر�ات ش��قة    م�تر�ات 
              : مصروفات

              تعو�ضات اإلدارة العل�ا:
  ١٢٢٬٦٣١    ١١٠٬٣١٣        اإلدارة العل�ا  رواتب وم�افآت 

  ٨٬٥١١    ١٢٬٢٣٦        تعو�ض نها�ة ال�دمة
  ١٦٬٨٩٢   ٢١٬٤٨٨        مصار�� أعضاء مجلس االدارة 

 ال��مة العادلة   . ٢٩
  تست�دم ال�ر�ة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن ال��م العادلة ألدواتها المال�ة:  

 المستو� األول: �است�دام أسعار التداول (غ�ر المعدلة) ألدوات مال�ة م�ابهة تمامًا في أسواق مال�ة ن��ة لألدوات المال�ة.

 مالح�تها ���ل م�اشر أو غ�ر م�اشر.   المستو� الثاني: �است�دام مع��ات غ�ر أسعار التداول ولكن �م�ن

 المستو� الثالث: �است�دام مع��ات ال تستند لب�انات سوق �م�ن مالح�تها. 

  لم تقم ال�ر�ة �إجراء أ� تحو�الت ب�ن المستو�ات المذ�ور أعاله خالل الفترة.
   



 

٣٣ 

 

  : ٢٠٢١  �انون األول  ٣١�ما في    المال�ة  المدرجة في القوائم التالي التسلسل الهرمي ل��اس ال��مة العادلة للموجودات    الجدوليوضح  
  

  ��اس ال��مة العادلة �است�دام         

      تار�خ التق��م   

أسعار التداول في  
اسواق مال�ة ن��ة  
    (المستو� األول) 

مع��ات جوهر�ة  
  �م�ن مالح�تها 

    الثاني)(المستو� 

مع��ات جوهر�ة  
ال �م�ن  
  مالح�تها 

  (المستو� الثالث)
  دينـار أردني    دينـار أردني    دينـار أردني        

مال�ة �ال��مة   موجودات
                  العادلة:  

موجودات مال�ة �ال��مة العادلة  
  ١١٬٢٩٢    -    -      ٢٠٢١�انون األول  ٣١  من خالل الدخل ال�امل 

  : ٢٠٢٠�انون األول   ٣١كما في   المدرجة في القوائم المال�ةالتالي التسلسل الهرمي ل��اس ال��مة العادلة للموجودات   الجدوليوضح 
  
  

  ��اس ال��مة العادلة �است�دام       

    تار�خ التق��م   

أسعار التداول في  
اسواق مال�ة ن��ة  
    (المستو� األول) 

مع��ات �م�ن  
  مالح�تها 

    (المستو� الثاني)

مع��ات ال �م�ن  
  مالح�تها 

  (المستو� الثالث)
  دينـار أردني    دينـار أردني    دينـار أردني     

مال�ة    (م�لو�ات) موجودات
                �ال��مة العادلة:  

موجودات مال�ة �ال��مة العادلة  
  ١٠٬٩١١    -    ١١٦٬٠٧٠   ٢٠٢٠�انون األول  ٣١  من خالل الدخل ال�امل 

  -    )٧٣٬٨٧٧(    -    ٢٠٢٠األول �انون  ٣١  عقود آجلة 

   ال��مة العادلة لألدوات المال�ة 

إن ال��مة العادلة للموجودات والم�لو�ات المال�ة مقار�ة ���ل �ب�ر ل��مها الدفتر�ة. تم تحديد ال��م العادلة للموجودات والم�لو�ات 
 معن�ة بذلك، �استثناء عمل�ات الب�ع اإلج�ار�ة أو التص��ة.المال�ة وفقًا لل��م التي �م�ن أن تتم بها عمل�ات الت�ادل ب�ن جهات  

تم  إن ال��مة العادلة للموجودات المال�ة �ال��مة العادلة من خالل الدخل ال�امل ال ت�تلف ���ل جوهر� عن ��متها الدفتر�ة.
  .  ها في تار�خ القوائم المال�ةوفقًا ألسعار تداول المدرجة في األسواق المال�ةتحديد ال��مة العادلة للموجودات المال�ة  

أسعار فائدة متاحة   �است�دامتم تحديد ال��مة العادلة للقروض والتسه�الت االئتمان�ة من خالل خصم التدفقات النقد�ة المستقبل�ة  
 لقروض أخر� ذات شرو� م�ابهة.

لو�ات المال�ة األخر� هي مقار�ة ���ل �ب�ر ل��مها إن ال��م العادلة للذمم المدينة والموجودات المال�ة األخر� والذمم الدائنة والم�
  الدفتر�ة وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحص�ل قص�رة األجل. 

   



93
شركة دواجن فلسطين

التقرير السنوي 2021

 

٣٤ 

 

 س�اسات إدارة الم�ا�ر و أهداف   . ٣٠

وم�ا�ر الس�ولة وم�ا�ر    االئتمانإن الم�ا�ر األساس�ة الناجمة عن األدوات المال�ة لل�ر�ة هي م�ا�ر أسعار الفائدة وم�ا�ر  
التغ�ر في أسعار العمالت األجنب�ة �قوم مجلس إدارة ال�ر�ة �مراجعة والموافقة على س�اسات إدارة هذه الم�ا�ر والتي تتل�ص 

  �ما يلي: 

 دة  م�ا�ر أسعار الفائ

  . تنجم م�ا�ر أسعار الفائدة ���ل رئ�سي عن التغ�رات في أسعار الفائدة على الم�لو�ات المال�ة ال�اضعة ألسعار فوائد متغ�رة

مع �قاء جم�ع المتغ�رات األخر� الم�ثرة   ئدةيوضح الجدول التالي حساس�ة قائمة الدخل للتغ�رات المم�نة المعقولة على أسعار الفا
  : إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة مساو� ومعاكس ألثر الز�ادة المب�نة أدناه  ثابتة 

  

  
في سعر   التغ�ر

    الفائدة 
  األثر على
  قائمة الدخل 

  دينار أردني    )م�و�ةنق�ة  (  
٢٠٢١        

 )٥٬٢٤٧(   ٢٠+    دوالر أمر��ي
       

٢٠٢٠       
  )٧٬٧٦٨(   ٢٠+    دوالر أمر��ي

 

  م�ا�ر االئتمان 

المدينة هو مبلغ الذمم    االئتمان إن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة لم�ا�ر    .من العمالء �ب�ر  تقوم ال�ر�ة بب�ع منتجاتها لعدد  
  .)٨(المب�نة في إ�ضاح  

 

قد ينجم عن عجز ال�رف    االئتمانخر�، فإن تعرض ال�ر�ة لم�ا�ر  األمال�ة  الموجودات  الالناجمة عن    االئتمان �النس�ة لم�ا�ر  
 .اآلخر عن الوفاء �التزاماته والتي تساو� ال��مة الدفتر�ة لهذه الموجودات المال�ة

 

  م�ا�ر الس�ولة 

  . ومتا�عة تحص�ل الذمم المدينة  تعمل ال�ر�ة على إدارة م�ا�ر الس�ولة وذلك عن �ر�ق التأكد من توفر التسه�الت البنك�ة
 

حسب فترة   ٢٠٢٠و   ٢٠٢١ل  �انون األو   ٣١لل�ر�ة �ما في    غ�ر الم�صومة  يب�ن الجدول التالي أرصدة الم�لو�ات المال�ة
  االستحقاق: 

 
  تحت 
    ال�لب 

  أقل من 
    شهور ٣

شهور   ٣من 
    شهر ١٢إلى 

٥ – ١ 
  المجموع    سنوات

  دينار أردني     دينار أردني     دينار أردني     دينار أردني     دينار أردني   ٢٠٢١�انون األول  ٣١
 ٣٬٥٣٠٬٧٨٢    -    ٨٨٢٬٦٩٦   ١٬٢٣٥٬٧٧٤    ١٬٤١٢٬٣١٢  ذمم دائنة

 ٣٬١٣٢٬٦٥٤    ١٬٩٣٣٬٧٢٥    ٨٩٩٬١٩٧    ٢٩٩٬٧٣٢    -  قروض وتسه�الت ائتمان�ة
  ١٬١٩٢٬٣٣٢    -    -    -    ١٬١٩٢٬٣٣٢  م�لو�ات أخر� 

  ٣٢٣٬٤٥١    ٢٢٧٬٨٠٣   ٧١٬٧٣٦    ٢٣٬٩١٢    -  عقود اال�جار
 ٨٬١٧٩٬٢١٩    ٢٬١٦١٬٥٢٨    ١٬٨٥٣٬٦٢٩    ١٬٥٥٩٬٤١٨    ٢٬٦٠٤٬٦٤٤  الم�موع 
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٣٥ 

 
 

  
  تحت 
    ال�لب 

  أقل من 
    شهور ٣

شهور   ٣من 
    شهر ١٢إلى 

٥ – ١   
  المجموع    سنوات

  دينار أردني     دينار أردني     دينار أردني     دينار أردني     دينار أردني   ٢٠٢٠�انون األول  ٣١
 ٣٬٣٠٨٬٣٢٨    -    ٨٢٧٬٠٨٣   ١٬١٥٧٬٩١٥    ١٬٣٢٣٬٣٣٠  ذمم دائنة

  ٤٬٤١٥٬٤٣٧    ٣٬٠٤٢٬٣٣٥    ٧٤١٬٦٣٥    ٦٣١٬٤٦٧    -  قروض وتسه�الت ائتمان�ة
  ١٬٢٣٢٬٤٢٧    -    -    -    ١٬٢٣٢٬٤٢٧  م�لو�ات أخر� 

 ٣٤٦٬٠٨٩    ٢٨٦٬١٢١    ٤٤٬٩٧٦    ١٤٬٩٩٢   -  عقود اال�جار
 ٩٬٣٠٢٬٢٨١    ٣٬٣٢٨٬٤٥٦    ١٬٦١٣٬٦٩٤    ١٬٨٠٤٬٣٧٤    ٢٬٥٥٥٬٧٥٧  الم�موع 

  األجن��ة م�ا�ر التغ�ر في أسعار العمالت  

مقابل    األساس لل�ر�ة  عملةوالذ� �مثل    ال��قل اإلسرائ�لي ��ما يلي جدول يوضح أثر التغ�ر المم�ن المعقول في سعر صرف  
إن أثر النقص المتوقع في   .الم�ثرة ثابتة، مع �قاء جم�ع المتغ�رات األخر�  الملك�ةوحقوق    العمالت األجنب�ة على قائمة الدخل

  : أسعار صرف العمالت األجنب�ة مساو� ومعاكس ألثر الز�ادة المب�نة أدناه
  

  

  التغ�ر في سعر صرف
  الدينار األردني والدوالر
األمر��ي مقابل ال��قل  

  اإلسرائ�لي

  

  األثر على
    قائمة الدخل 

التغ�ر في سعر صرف  
مقابل ال��قل  ال�ورو

    اإلسرائ�لي
  األثر على
  قائمة الدخل 

  

األثر على حقوق 
  الملك�ة

 دينار أردني    دينار أردني    %     دينار أردني     %   
٣٬٧٠٤٬٢٦٩   ٣٨٬٤٧١    ١٠+    ٣٥٥٬٣٢٤    ١٠+   ٢٠٢١  

                    

٣٬٥٢٤٬٤٣٣    ٧٠٬٣١٢    ١٠+     ٤٣٩٬٧٣٧    ١٠+     ٢٠٢٠ 
  

  إدارة رأس المال
الرئ�سي من إدارة رأس مال ال�ر�ة هو الحفا� على نسب رأس مال مالئمة ���ل يدعم ن�ا� ال�ر�ة وُ�ع�م حقوق  إن الهدف  

  . الملك�ة

هذا ولم تقم ال�ر�ة �أ�ة   .تقوم ال�ر�ة �إدارة ���لة رأس المال و�جراء التعديالت الالزمة عل�ها في ضوء تغ�رات �روف العمل 
إن البنود المتضمنة   .إلجراءات المتعلقة به��لة رأس المال خالل السنة الحال�ة والسنة السا�قةتعديالت على األهداف والس�اسات وا

وال�الغ وفروقات ترجمة عمالت أجنب�ة  واألر�اح المدورة    األخر�   واالحت�ا��ات   في ���لة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع
�انون   ٣١دينار أردني �ما في    ٣٥٬٢٤٤٬٣٣١مقابل    ٢٠٢١ول  �انون األ  ٣١في    كما  أردني دينار    ٣٧٬٠٤٢٬٦٨٥  مجموعه
 . ٢٠٢٠األول  

 التزامات تعاقد�ة ومحتملة  . ٣١

دينار أردني وفي رأ� المست�ار القانوني   ٦٨٧٬٥٨١ت�هر ال�ر�ة �مدعى عل�ها في عدة قضا�ا مقامة ضدها ���مة إجمال�ة  
الب�انات. �اإلضافة إلى ذلك، تعتقد إدارة ال�ر�ة و�ناًء على �تاب المست�ار القانوني لل�ر�ة أن هذه القضا�ا ال تزال في �ور تقد�م  

  ).١٩�أنه لن يترتب على ال�ر�ة أ�ة التزامات جوهر�ة �استثناء ما تم ت�ص�صه لمواجهتها (إ�ضاح  

وال�دمات   الم�تر�ات  عقود  عن  ناتجة  تعاقد�ة  التزامات  المال�ة،  القوائم  بتار�ـخ  ال�ر�ة  الموردين على  مع  الموقعة  والمقاوالت 
والمقاول�ن. �مثل مبلغ االلتزامات التعاقد�ة الفرق ب�ن ال��مة اإلجمال�ة للعقد و��مة المـواد التي تم تور�دها أو ال�دمات التي تم 

دينار أردني �ما   ٥١٤٬٧٤٥تقد�مها من ��مة العقد �ما بتار�خ القوائم المال�ة، بلغت ��مة االلتزامات التعاقد�ة من عقود الم�تر�ات  
 . ٢٠٢١�انون األول    ٣١في  

  التعاقد�ة القائمة خالل سنة واحدة من تار�خ القوائم المال�ة.    االلتزاماتتستحق مع�م  
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٣٦ 

 

   تر�ز الم�ا�ر في المن�قة ال�غرا��ة . ٣٢

إن عدم استقرار الوضع الس�اسي واالقتصاد� في المن�قة يز�د من خ�ر ممارسة    .تمارس ال�ر�ة �افة أن��تها في فلس��ن 
 . ال�ر�ة ألن��تها وقد ي�ثر سل�ًا على أدائها

 أرقام المقارنة  . ٣٣

لتتناسب مع عرض القوائم المال�ة للفترة الحال�ة.    ٢٠٢٠�انون األول    ٣١تم إعادة تبو�ب �عض إ�ضاحات القوائم المال�ة �ما في  
  إن هذه التبو��ات ال ت�ثر على أر�اح السنوات السا�قة أو حقوق الملك�ة. 

  ) ١٩م�ا�ر تأث�ر ف�روس �ورونا (كوف�د   . ٣٤

) على االقتصاد العالمي وق�اعات األعمال الم�تلفة وما رافق ذلك من ق�ود  ١٩- وف�دفي �ل استمرار تأث�ر ف�روس �ورونا (ك
و�جراءات فرضتها الح�ومة الفلس��ن�ة ودول الجوار و���ة دول العالم، فقد تأثرت ق�اعات األعمال الم�تلفة �ما ف�ها الق�اع 

 . السنة�ة لهذه  الزراعي، إال أنه لم ��ن هناك تأث�ر م�اشر على ان��ة ال�ر�ة الت�غ�ل
  

هذا وال يزال مد� وأثر ما قد ينتج عن هذه ال�روف العالم�ة والمحل�ة غ�ر واضح و�عتمد على الت�ورات المستقبل�ة التي ال �م�ن 
لوضع التنب� بها بدقة في الوقت الحالي، علمًا �أنه قد ��ون لهذه الت�ورات أثر على النتائج المال�ة المستقبل�ة والتدفقات النقد�ة وا

 المالي لل�ر�ة. تقوم ال�ر�ة �مرا��ة هذه الت�ورات وذلك لوضع ال��� المناس�ة إذا لزم األمر. 

  أحداث الحقة . ٣٥

سالسل ب�ن روس�ا واكران�ا إلى تأثر  في أورو�ا والمتمثلة �الحرب    القائمة حال�اً   الس�اس�ةأدت ال�روف  ،  ةالقوائم المال�  الحقا لتار�خ 
ها تصديرها ���ل وان�فاضأو�ران�ا عن تصدير هذه المنتجات  �عد توقف    الالزمة إلنتاج االعالفمن الحبوب  اإلمداد للمواد ال�ام  

ى ز�ادة تكال�� التصن�ع مواد ال�ام وتكال�� النقل ���ل �ب�ر مما أد� إل  ارتفاع أسعار  الى   أدت هذه ال�روف  كب�ر من روس�ا.
ال�ر�ة. على    لد�  ال�ر�ة حال�ًا  ال�ام إ�جاد  تعمل  المواد  أخر� الست�راد  في الالزمة    دول  الكب�ر  للحد من االرتفاع  إلنتاجها 

    األسعار.

على   التي قد ��ون لها أثر  على الت�ورات المستقبل�ة  هذا وال يزال مد� وأثر ما قد ينتج عن هذه ال�رف غ�ر واضح و�عتمد
 . المستقبل�ة  النتائج المال�ة
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