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الإدارة التنفيذية

جودة اجلمل
منت�شر بدارنه

حممد قاللوه
ع�شام حرب

ع�شام الكخن

املدير العام
مدير اإدارة  املبيعات

مدير اإدارة اجلودة
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 براي�س وترهاو�س كوبرز 

المستشارون القانونيون

�شركة اتقان للخدمات ال�شت�شارية 
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كلمة رئيس مجلس الإدارة

خوات امل�ساهمني االكارم خوة و االأ االأ
حتية طيبة و بعد،

كرث �شعوبة بالن�شبة ل�شركة مطاحن القمح الذهبي، حيث واجهت ال�شركة جمموعة من ال�شعوبات والتحديات ، متثلت يف  يعترب هذا العام الأ
�شعار ارتفاعا  قيا�شيا مل ي�شهده العامل واملنطقة منذ عقود م�شت .  ارتفاع اأ�شعار القمح ب�شكل ملحوظ حيث �شجلت الأ

العام  �شادت خالل  والتي  ال�شعبة جدا  و�شاع  الأ ال�شلبية رغم  املالية  النتائج  دائرة   اأن تخرج من  ال�شركة  ا�شتطاعت   وبالرغم من كل ذلك 
املن�شرم.

معا و�شويا جتاوزنا مرحلة �شعبة من التحديات ومتكنا من التكيف مع املتغريات التي ت�شهدها فل�شطني ب�شكل خا�س واملنطقة ب�شكل عام.

دارة و اإدارة ال�شركة التنفيذية متكنا من الو�شول بال�شركة اإىل بر المان وو�شعها يف م�شاف ال�شركات التي تخدم القت�شاد  بتكاتف جمل�س الإ
الوطني و تكون ا�شتثمارا ناجحا مل�شاهميها، و ل زال اأمامنا كثري من التحديات التي نوؤمن اإميانا قاطعا اأننا و بف�شل دعمكم و ثقتكم �شنكون حتما 

قادرين على اجتيازها و بناء هذا ال�شرح العظيم متاما كما اأردمتوه حني �شاهمتم يف هذه ال�شركة.

لقد و�شعنا بني اأيديكم يف الجتماع ال�شابق املوازنة التقديرية التي توقعنا حتقيقها خالل العام 2007، وبالرغم من الظروف ال�شعبة التي 
مرت بها ال�شركة متكنا من  حتقيق%62 منها ك�شايف اأرباح قبل املخ�ش�شات وال�شريبة   و%100 كمبيعات .

عزاء امل�شاهمني الأ
يام و ال�شنوات القادمة اأمان و �شالما ل�شعبنا، و ازدهارا ل�شركات القطاع اخلا�س التي هي العماد الرئي�شي  نقولها دائما كلنا اأمل اأن حتمل الأ

جيال  القادمة من بعدنا. بنائنا و الأ لقت�شادنا الوطني. معا و �شويا �شن�شنع النجاح و �شنورث م�شتقبال اأف�شل لأ

 مع حتياتي و احرتامي
    د. عبد املالك اجلابر      
دارة رئي�س جمل�س االإ
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جدول أعمال الهيئة العامة العادية

للعام املنتهي بتاريخ 2007/12/31

عمال التالية: دارة يف الهيئة العامة العادية النظر يف جدول الأ يقرتح جمل�س الإ

دارة للعام املنتهي بتاريخ 2007/12/31. اأول: مناق�شة تقرير جمل�س الإ

ثانيا: ال�شتماع اإىل تقريرمدقق احل�شابات.

ثالثا: مناق�شة البيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 2007/12/31 و امل�شادقة عليها.

دارة لل�شنة املالية 2007. رابعا: اإبراء ذمة جمل�س الإ

خام�شا:انتخاب مدقق ح�شابات ال�شركة لل�شنة املالية 2008 و حتديد اأتعابهم.

عمال و تدخل يف نطاق اأعمال الجتماع  �شاد�شا: اأي اأمور اأخرى تقرتح الهيئة العامة اإدراجها يف جدول الأ
العادي للهيئة العامة.
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التقرير السنوي لمجلس الإدارة

خوات امل�ساهمون االكارم. خوة و االأ  ح�سرات االأ

اداء  حت�شني  اجل  من  دوؤوب  ب�شكل  عمله  يف  دارة  الإ جمل�س  ا�شتمر 
 2007 ال�شركة يف عام  التي واجهتها  لل�شعوبات  ، ونظرا  ال�شركة 
خاللها  بحث  العام   خالل  اجتماعات  �شتة  الدارة  جمل�س  عقد 
تواجه  التي  وامل�شاكل  امل�شتقبلية  وم�شاريعها  واأداءها  ال�شركة  ن�شاط 
تنفيذها وكيفية التغلب عليها، وقد مت اتخاذ قرارات هامه يف هذه 
الجتماعات متحورت حول مواجهة ارتفاع اأ�شعار القمح وعقود توريد 
�شرتاتيجية مع املوؤ�ش�شات والهئيات املانحة، وقد  الطحني والعالقة الإ
انعك�شت هذه القرارات ايجابيا على اداء ال�شركة ومتكنت من تخطي 
عقبة ارتفاع ا�شعار القمح من خالل الحتفاظ مبخزون ا�شرتاتيجي 
املانحة  من  والهيئات  املوؤ�ش�شات  مع  ال�شراكة  وبناء ج�شور   ، للقمح 

جهة والتاجر الفل�شطيني من جهة اأخرى . 

و فيما يلي اأهم املعطيات للعام 2007:

اأول:  بلغ �شايف املبيعات للعام 2007  14.5  مليون دينار مقارنة 
يف  دينار  مليون   7.9 و   2006 العام   يف  دينار  مليون   10.5 مع 

العام 2005
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دينار  الف   540 ربحا مقداره    2007 للعام  ال�شركة  ثانيا: حققت 
 2006 األف دينار ربحا مت حتقيقه يف عام   988 اأردين مقارنة مع 
)قبل خم�ش�س ذمم م�شكوك يف حت�شيلها  (، وت�شري البيانات املالية 
املخ�ش�شات  قبل  الربح  2008  حتقيق �شايف  عام  الول من  للربع 
الف   104 مع  مقارنة  اردين،  دينار  الف   595 مببلغ  وال�شريبة 

دينار يف الربع الول لعام 2007.

ثالثا: ا�شتطاعات ال�شركة يف عام 2007 بتو�شيع قاعدتها التجاريه 
من خالل تبني ا�شرتايجية النت�شار مبنتجاتها لت�شمل جميع حمافظات 
48، حيث بلغت الكميات املباعة يف عام2007   الوطن ومناطق ال 
65 األف طن مقارنة مع 63 األف طن يف عام  2006 و47 األف طن 

يف العام 2005.

من  النتهاء  مت  ال�شركة   موظفي  وبتكاتف  املميزة  باجلهود  رابعا: 
ال�شعوبات  كافة  فبالرغم من    ،5/2008 �شهر  التو�شعة يف  اعمال 
ان  ا�شتطعنا   2007 عام  خالل  ال�شركة  بها  مرت  التي  والتحديات 
ننفذ التو�شعة  فا�شبحت ال�شركة تنتج يف اليوم 450 طن /قمح يوميا 
بدل من 300 طن، لت�شبح �شركتكم  من احدث املطاحن املنت�شرة يف 

و�شط . ال�شرق الأ

التي  و   2008 للعام  املتوقعة  املوازنة  اأيديكم  بني  ن�شع  ال�شفافية   ملبداأ  جت�شيدا  خام�شا: 
2008 ما  اأرباحا يف العام  اأن حتقق ال�شركة  �شنعمل جاهدين على حتقيقها،  ومن املتوقع 

يقارب1149459  دينار اردين قبل املخ�ش�شات و�شريبة الدخل.

والتقدير  ال�شكر  بخال�س  يتقدم  اأن  دارة  الإ جمل�س  ي�شعد  املنا�شبة  بهذه  امل�شاهمني،  خوة  الأ
جلميع م�شاهمي والعاملني  يف  ال�شركة الذين �شاركوا  وي�شاركون يف بنائها ، ن�شكر لكم ثانية 
مانة و اأن نوفق يف خدمة  ثقتكم التي اأوليتمونا اإياها و ن�شال اهلل اأن نكون دائما ممن يوؤدون الأ

�شركتنا و وطننا مبا ير�شي اهلل و ي�شاعد على حتقيق الرفاه ل�شعبنا الكرمي.

دارة و تف�شلوا بقبول فائق الحرتام و التقدير من جميع اأع�شاء جمل�س الإ

 د.عبد املالك جابر
دارة   رئي�س جمل�س االإ
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 قائمة الدخل المتوقعة للعام 2008 بالدينار الاردني

الجمايل املتوقع  الربعالربعالربعالربعالبيان 
2008 الرابعالثالثالثاينالولدينار اردين 

26،876،452 5،060،1376،893،6926،494،9378،427،686املبيعات
24،509،009 4،184،4396،299،5706،038،2927،986،708تكلفة املبيعات

 
%8 %5%7%179%      هام�س الربح %

      
2،367،443 875،698594،122456،645440،978 اجمايل الربح 

489،100 125،428114،916108،269140،487م�شاريف ادارية وعمومية 
499،810 73،571137،180127،041162،018م�شاريف بيعية وت�شويقية 

988،910 198،999252،096235،310302،505اجمايل امل�شاريف الت�شغيلية 
1،378،533 676،699342،026221،335138،473�شايف الربح الت�شغيلي 

229،074 81،05255،02448،77744،221امل�شاريف املالية 
 

1،149،459 595،647287،002172،55894،252�شايف الربح املتوقع 
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 رسم بياني للمبيعات بالدينار الاردني
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رسم بياني المبيعات ، هامش الربح ، صافي الربح بعملة الدينار االردني
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 رسم بياني لالرباح بالدينار االردني
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 هويتنا ......فلسطينية 

نتاج  ول من اأيلول  عام 1999 م لإ تاأ�ش�شت مطاحن القمح الذهبي ك�شركة م�شاهمة عامة عام 1995م ،يف قرية برهام بريزيت ،وبا�شرت اأعمالها يف الأ
لت  واملعدات على م�شتوى ال�شرق  ن�شاءات والآ حدث من ناحية املباين والإ وت�شويق الطحني وال�شميد والنخالة  تعترب �شركة مطاحن القمح الذهبي هي الأ
لت واملعدات حاليا بحوايل 450 طن يوميا، مما يوفر لل�شركة القدرة على توفري ن�شبه كبرية من احتياجات  نتاجية لهذه الآ و�شط ، حيث تقدر الطاقة  الإ الأ

ال�شوق املحلي.

وقد مت زيادة راأ�س املال خالل الع�شر �شنوات املا�شية لي�شل اإىل 15 مليون دينار اأردين.
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 رؤيتنا ...... المساهمة في بناء لبنات المجتمع الفلسطيني

تتطلع  مطاحن القمح الذهبي اإىل اأن تكون ال�شركة الرائدة يف قطاع ال�شناعة  
وذلك من خالل بناء قاعدة عري�شة ووا�شعة من التاجر الفل�شطيني وامل�شتهلك 
خلق  يف  امل�شاهمة  و    ، ال�شوق  متطلبات  تلبية  على  والقدرة  والتميز  الفل�شطيني 
بنية وقاعدة اقت�شادية للدولة الفل�شطينية  ، وعدم العتماد ب�شكل مبا�شر على 

�شرائيلي . القت�شاد الإ
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إستراتيجيتنا ..... رضى المستهلك أوال وثانيا وثالثا .... 

ت�شعى  مطاحن القمح الذهبي اإىل  زيادة احل�شة ال�شوقية يف ال�شوق الفل�شطيني وال�شعي للمحافظة على ر�شى 
امل�شتهلك الفل�شطيني. اخذين بعني العتبار التطورات وامل�شتجدات القت�شادية وذلك من خالل :

هذه  تكون  اأن  على  ....الخ(   ، �شميد  طحني،   ( من  القمح  منتجات   بكافة  الكرمي  الفل�شطيني  امل�شتهلك  · تزويد 
املنتجات �شليمة و خالية من اأي خطر قد يوؤثر على �شحة و �شالمة م�شتهلكها من خالل تبنيها بتطبيق نظام اإدارة 

�شافة اإىل تقدمي منتج عايل اجلودة و ب�شعر يتنا�شب مع فئات  ال�شالمة الغذائية )ISO22000:2005( ، بالإ
املجتمع الفل�شطيني.

على  العمل  خالل  من  ال�شركة  منتج  على  م�شتمر  طلب  خلق  اإىل  ت�شعى  ت�شويقية  وبرامج  �شيا�شات  · ر�شم 
التعريف بال�شركة و منتجها واإقناع امل�شتهلك الفل�شطيني  بال�شراء و التعامل معها.

من  طاقم  خالل  من  الفل�شطيني  امل�شتهلك  متطلبات  جميع  يخ�س  مبا  املتكاملة  واخلدمة  العناية  · توفري 
املوظفني يعملون باعلى درجات مهنيه .
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أهدافنا ..... المنشودة 

. وم�شتقبال  حا�شرا  اجنازاتها  على  املحافظة  خالل  من  لل�شركة  اجليدة  ال�شمعة  على  املحافظة  على  · العمل 

. بالكامل  لل�شركة  نتاجية   الإ القدرة  ا�شتغالل  على  والعمل  املبيعات  يف  امل�شتمر  · النمو 

· تعزيز م�شتوى ر�شى وثقة امل�شتهلك الفل�شطيني باملنتج من خالل تقدمي منتج ميتاز باجلودة اولآ وال�شعر ثانيا وبالتايل  
�شرائيلية . تقدمي مال ميكن اأن يقدم من ال�شركات املناف�شة الإ

من  رغباته  ويلبي  الفل�شطيني  امل�شتهلك  باحتياجات  يفي  منتج  وتقدمي  ال�شلعة  لهذه  �شرائيلي  الإ الحتكار  قاعدة  · ك�شر 
ناحية اجلودة وال�شعر.

· تحقيق اأف�شل معايري الفعالية من ناحية توظيف امل�شادر املتوفرة وال�شيطرة على التكاليف الت�شغيلية.

مبادة  تتعلق  �شناعات  من  وخالفه  لية  الآ املخابز  واإقامة  والب�شكويت  واخلمريه  واملعجنات   املعكرونه  م�شانع  اإقامة   ·
الطحني ومنتجاتها.

. ا�شتثماراتهم  على  واملحافظة  للم�شاهمني  جمدية  عوائد  · حتقيق 
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شركة مطاحن القمح الذهبي  المساهمة العامة المحدودة

الـبـيـانـات الـمـالـيـة
للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2007
مع تقرير مدققي الحسابات المستقل
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امليزانية العمومية املجمعة
ردين( )جميع املبالغ بالدينار الأ

2006 2007 اإي�شاح
املوجودات 

املوجودات غري املتداولة
7،051،187 6،882،203 4 عقارات واآلت ومعدات

553،807 505،266 5 موجودات مالية متوفرة للبيع
- 177،250 6 م�شاهمات يف �شركات زميلة
- 27،000 7 ممتلكات ا�شتثمارية

7،604،994 7،591،719 جمموع املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة
2،156،809 4،432،451 8 املخزون
3،810،153 3،963،020 9 ذمم مدينة
1،484،875 2،073،004 10 موجودات متداولة اأخرى
1،340،470 1،580،164 11 النقد واأ�شباه النقد
8،792،307 12،048،639 جمموع املوجودات املتداولة

16،397،301 19،640،358 جمموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
�شهم حقوق ملكية حملة الأ

15،000،000 15،000،000 12 راأ�س املال املدفوع
27،254 27،254 عالوة اإ�شدار
94،221 132،915 13 احتياطي اإجباري

)576،179( )624،720( 14 التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
)1،025،628( )723،908( خ�شائر مرتاكمة
13،519،668 13،811،541 قلية حقوق امللكية قبل حقوق الأ

)24،500( )24،500( قلية حقوق الأ
13،495،168 13،787،041 �شايف حقوق امللكية

املطلوبات غري املتداولة
770،958 430،638 15 جل قرو�س طويلة الأ
100،842 113،377 16 خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة
871،800 544،015 جمموع املطلوبات غري املتداولة

املطلوبات املتداولة
1،049،320 4،358،479 15 جل ت�شتحق خالل عام اأق�شاط قرو�س طويلة الأ

856،607 538،862 17 ذمم دائنة
124،406 411،961 مطلوبات متداولة اأخرى

2،030،333 5،309،302 جمموع املطلوبات املتداولة
2،902،133 5،853،317 جمموع املطلوبات

16،397،301 19،640،358 جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

ي�شاحات املرفقة للبيانات املالية ت�شكل جزء ل يتجزاأ منها. - اإن الإ
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رباح واخل�سائر املجمع بيان االأ
ردين( )جميع املبالغ بالدينار الأ

2006 2007 اإي�شاح
يرادات الإ

10،552،076 14،588،746 املبيعات
)9،056،282( )13،517،991( 18 كلفة املبيعات

1،495،794 1،070،755 اإجمايل الربح

امل�شاريف
)424،606( )444،311( 19 اإدارية وعمومية
)477،356( )500،014( 20 بيع وتوزيع
)450،000( )200،000( 9 خم�ش�س ذمم م�شكوك يف حت�شيلها

143،832 )73،570( )اخل�شارة( الربح من عمليات الت�شغيل

اإيرادات )م�شاريف( اأخرى
121،905 20،666 اأرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

91،396 25،948 اإيرادات فوائد بنكية
280،574 585،804 فروقات عمله

)141،654( )189،741( م�شاريف متويل
42،368 17،834 اإيرادات اأخرى

394،589 460،511 جمموع اإيرادات ) م�شاريف( اأخرى

538،421 386،941 ربح ال�شنة قبل ال�شريبة
- )46،527( 21 �شريبة الدخل لل�شنة

538،421 340،414 ربح ال�شنة  بعد ال�شريبة

ويعود اإىل:
)8،096( - قلية من خ�شائر ال�شركة التابعة حقوق الأ

546،517 340،414 م�شاهمي ال�شركة
538،421 340،414

0،036 0،023 22 �شا�شية واملخف�شة لل�شهم من ربح ال�شنة احل�شة الأ
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بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع
ردين( )جميع املبالغ بالدينار الأ

احتياطي عالوة اإ�شدارراأ�س املال املدفوع
اإجباري

التغري املرتاكم يف 
قليةاملجموعخ�شائر مرتاكمةالقيمة العادلة �شايف حقوق حقوق الأ

امللكية
دينار اأرديندينار اأرديندينار اأرديندينار اأرديندينار اأرديندينار اأرديندينار اأرديندينار اأردين

13،495،168)24،500(13،519،668)1،025،628()576،179(15،000،00027،25494،221الر�شيد يف اأول كانون الثاين 2007
)48،541(-)48،541(-)48،541(---التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

--------خ�شائر بيع اأ�شهم خزينة
جمموع م�شروفات ال�شنة املثبتة مبا�شرة يف حقوق 

)48،541(-)48،541()48،541(---امللكية
340،414-340،414340،414----ربح ال�شنة

291،873-340،414291،873)624،720(---جمموع م�شروفات واإيرادات ال�شنة
--------راأ�س مال مدفوع

جباري ---)38،694(-38،694--املحول لالحتياطي الإ
13،787،041)24،500(723،90813،811،541)624،720(15،000،00027،254132،915الر�شيد كما يف 31 كانون اأول 2007

13،335،920)16،404(13،352،324)1،407،292()48،987(14،756،39412،64039،569الر�شيد يف اأول كانون الثاين 2006
)527،192(-)527،192(-)527،192(---التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

)110،201(-)110،201()110،201(----خ�شائر بيع اأ�شهم خزينة
جمموع م�شروفات ال�شنة املثبتة مبا�شرة يف حقوق 

)637،393(-)637،393()110،201()527،192(---امللكية
538،421)8،096(546،517546،517----ربح ال�شنة

)98،972()8،096()90،876(436،316)527،192(---جمموع م�شروفات واإيرادات ال�شنة
258،220-258،220---243،60614،614راأ�س مال مدفوع

جباري ---)54،652(-54،652--املحول لالحتياطي الإ
13،495،168)24،500(13،519،668)1،025،628()576،179(15،000،00027،25494،221الر�شيد كما يف 31 كانون اأول 2006

ي�ساحات املرفقة للبيانات املالية ت�سكل جزء ال يتجزاأ منها. - اإن االإ
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بيان التدفقات النقدية املجمع
ردين( )جميع املبالغ بالدينار الأ

20072006

ن�شطة الت�شغيلية الأ
340،414538،421ربح ال�شنة

ت�شويات
201،960182،970ا�شتهالكات

200،000450،000خم�ش�س الذمم امل�شكوك يف حت�شيلها
1،709-خ�شائر بيع اآلت ومعدات

)121،905(-اأرباح بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
30،19341،916خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة

772،5671،093،111
التغريات يف راأ�س املال العامل

)1،396،391()352،867(الذمم املدينة
)989،896()2،275،642(املخزون

خرى )652،822()588،129(املوجودات املتداولة الأ
287،268)317،745(الذمم الدائنة

خرى 287،55533،101املطلوبات املتداولة الأ
)9،496()17،658(تعوي�س نهاية خدمة مدفوع

ن�شطة الت�شغيلية )1،635،125()2،491،919(�شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف الأ

ن�شطة ال�شتثمارية الأ
))525،893-�شراء موجودات مالية متوفرة للبيع

411،058-بيع موجودات مالية متوفرة للبيع
-)177،250(م�شاهمات يف �شركات زميلة

-)27،000(�شراء ممتلكات ا�شتثمارية
)683،946()32،976(�شراء عقارات واآلت ومعدات

14،535-بيع عقارات واآلت ومعدات
ن�شطة ال�شتثمارية )784،246()237،226(�شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف الأ

ن�شطة التمويلية الأ
258،220-ت�شديدات راأ�س املال
3،309،159357،929الزيادة يف القرو�س
)310،267()340،320(ت�شديدات القرو�س
)244،881(-�شراء اأ�شهم خزينة

134،680-بيع اأ�شهم خزينة
ن�شطة التمويلية 2،968،839195،681�شايف التدفقات النقدية الناجتة عن الأ

)2،223،690(239،694التغري يف النقد واأ�شباه النقد
1،340،4703،564،160النقد واأ�شباه النقد بداية ال�شنة

1،580،1641،340،470النقد واأ�شباه النقد يف نهاية ال�شنة

ي�ساحات املرفقة للبيانات املالية ت�سكل جزء ال يتجزاأ منها. - اإن االإ
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اإي�ساح )1( - عام 

�شجلت �شركة مطاحن القمح الذهبي امل�شاهمة العامة املحدودة ) ال�شركة( ومقرها الرئي�شي يف قرية برهام ق�شاء مدينة رام اللة يف �شجل ال�شركات يف فل�شطني 
به  ال�شركة امل�شرح  راأ�شمال  بلغ   .1964 ل�شنة  ال�شركات  562600544 مبقت�شى قانون  1995، ك�شركة م�شاهمة عامة حمدودة حتت رقم  اآب   29 بتاريخ 
اأنواع من الطحني  اإنتاج وت�شويق عدة  اأردين واحد لكل �شهم.يرتكز ن�شاط ال�شركة الرئي�شي حاليا يف  اإ�شمية دينار  اأردين بقيمة  15،000،000 دينار  واملدفوع 

وال�شميد والنخالة

دارة بتاريخ 29 اآذار2008. مت اعتماد هذه البيانات املالية املجمعة من قبل جمل�س الإ

اإي�ساح )2( - البيانات املالية املجمعة             

2007 البيانات املالية ل�شركة مطاحن القمح الذهبي و�شركتها التابعة« �شركة اجلنوب للتجارة والتوزيع  ول  31 كانون الأ ت�شمل البيانات املالية املجمعة كما يف 
امل�شاهمة اخل�شو�شية املحدودة«. مت خالل �شهر متوز 2006 جتميد ن�شاط ال�شركة التابعة، حيث يقت�شر عمل ال�شركة حاليا على حت�شيل الذمم املدينة امل�شتحقة 

من عمالئها.
لقد كانت ن�شبة ملكية ال�شركة املبا�شرة يف را�س مال �شركة اجلنوب للتجارة والتوزيع كما يلي:

را�س املالن�شبة امللكية %
املدفوعاملكتتب به20072006

515150،00025،500�شركة اجلنوب للتجارة والتوزيع

قلية متثل اجلزء غري  متلك ال�شركة القدرة على التحكم يف ال�شيا�شات املالية والت�شغيلية لل�شركة التابعة والتي تعمل يف مناطق ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية. حقوق الأ
اململوك من قبل ال�شركة من حقوق امللكية يف ال�شركة التابعة.

اإي�ساح )3( - اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة             

اأ�ش�س اإعداد البيانات املالية
الدولية. املالية  التقارير  ملعايري  وفقا  لل�شركة  املجمعة  املالية  البيانات  اإعداد  · مت 

ردين. الأ بالدينار  املالية  البيانات  اإعداد  · مت 
البيانات  تاريخ  يف  العادلة  بالقيمة  تظهر  والتي  للبيع  املتوفرة  املالية  املوجودات  با�شتثناء  التاريخية  الكلفة  ملبداأ  وفقا  املجمعة  املالية  البيانات  اإعداد  · مت 

املالية.
مت  كموجودات.  واملتحققة  التابعة  ال�شركة  مع  املعامالت  عن  الناجتة  واخل�شائر  رباح  والأ والتكاليف  يرادات  والإ املعامالت،  ر�شدة،  الأ كافة  ا�شتبعاد  · مت 
ي�شتمر توحيد  التابعة.  ال�شيطرة على �شركتها  القدرة على  لل�شركة  فيه  اأ�شبح  الذي  التاريخ  ال�شراء. وهو  تاريخ  التابعة من  لل�شركة  املالية  البيانات  توحيد 

البيانات املالية لل�شركة حتى تاريخ التخل�س من هذه ال�شركة وهو التاريخ الذي تفقد فيه ال�شركة ال�شيطرة على �شركتها التابعة.

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
اإن ال�شيا�شات املحا�شبية مطابقة لتلك التي مت ا�شتخدامها يف ال�شنة ال�شابقة.

معايري التقارير املالية ال�شادرة حديثا
معايري  على  وتعديالت  جديدة  مالية  تقارير  معايري  الدولية  املحا�شبة  معايري  جمل�س  اأ�شدر 
املحا�شبة الدولية القائمة ولكنها ل تزال غري نافذة املفعول ومل يتم تبنيها بعد من قبل ال�شركة.

معيار التقارير املالية الدويل رقم 8 القطاعات الت�سغيلية
مت اإ�شدار معيار التقارير املالية الدولية رقم 8 » القطاعات الت�شغيلية« من قبل جمل�س معايري 
املحا�شبة الدولية خالل �شهر ت�شرين الثاين 2006، و�شيكون هذا املعيار نافذ املفعول ابتداءا 
عر�س  طريقة  على  تغيريات  اجلديد  املعيار  هذا  يتطلب  قد   ،2009 الثاين  كانون   1 من 

ال�شركة ملعلومات قطاعاتها الت�شغيلية.

يرادات حتقق االإ
ملكية  وخماطر  منافع  وانتقال  الفاتورة  اإ�شدار  عند  املبيعات  اإيرادات  تتحقق   ·
على  واخل�شم  املرجتعات  تنزيل  بعد  بال�شايف  املبيعات  تظهر  للعميل.  املباعة  الب�شاعة 

املبيعات.
تتحقق اأرباح اأو خ�شائر تداول ال�شتثمارات يف املوجودات املالية عند اإمتام عملية   ·
حق  وجود  عند  بها  امل�شتثمر  ال�شركات  من  �شهم  الأ وتوزيعات  باأرباح  العرتاف  ويتم  التداول، 

ل�شتالمها.

النقد واأ�سباه النقد
لغر�س قائمة التدفقات النقدية ي�شمل النقد واأ�شباه النقد يف ال�شندوق، واأر�شدة لدى البنوك، 

جل. وودائع ق�شرية الأ

حتقق امل�ساريف
يتم حتقق امل�شاريف وفقا ملبداأ ال�شتحقاق

الذمم املدينة
اأي خم�ش�س  للغري مطروحا منه  ال�شادرة  للفاتورة  �شلي  الأ املبلغ  بقيمة  املدينة  الذمم  تظهر 
عندما  حت�شيلها  يف  امل�شكوك  الديون  خم�ش�س  احت�شاب  يتم  حت�شيلها.  يف  امل�شكوك  للديون 
عند  املعدومة  الديون  ت�شطب  الديون.  هذه  مبلغ  كامل  حت�شيل  املرجح  غري  من  ي�شبح 

حتديدها.
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موجودات مالية متوفرة للبيع
يتم ت�شجيل املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة م�شافا اإليها م�شاريف القتناء عند ال�شراء ويعاد تقييمها لحقا بالقيمة 
العادلة، ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف بند م�شتقل �شمن حقوق امل�شاهمني. ويف حال بيع هذه املوجودات اأو جزء منها اأو ح�شول 
رباح واخل�شائر مبا يف ذلك املبالغ املقيدة �شابقا يف  رباح اأو اخل�شائر الناجتة عن ذلك يف بيان الأ تدين يف قيمتها يتم ت�شجيل الأ

حقوق امللكية والتي تخ�س هذه املوجودات.

القيمة العادلة
اإن اأ�شعار الإغالق بتاريخ البيانات املالية يف اأ�شواق مالية ن�شطة متثل القيمة العادلة للموجودات املالية التي لها اأ�شعار �شوقية.

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود اخلا�شعة للفائدة بناءا على التدفقات النقدية املتوقعة املخ�شومة با�شتخدام نف�س اأ�شعار الفائدة 
لبنود حتمل نف�س ال�شروط و�شفات املخاطر.

وفقا  اأو  ل�شتثمارات مماثلة  ال�شوقية  القيمة  اإىل  بالرجوع  مالية  اأ�شواق  املدرجة يف  لال�شتثمارات غري  العادلة  القيمة  يتم حتديد 
للتدفقات النقدية املتوقعة املخ�شومة.

تهدف طرق التقييم على احل�شول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�شوق وتاأخذ بالعتبار العوامل ال�شوقية واأية خماطر اأو منافع 
يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه اإظهارها بالكلفة بعد تنزيل اأي تدين يف قيمتها.

ال�سركات الزميلة
ال�شركات الزميلة هي ال�شركات التي ت�شتطيع ال�شركة التاأثري عليها ب�شكل ملمو�س دون ال�شيطرة الكاملة عليها وغالبا تكون ن�شبة 
ال�شركات  �شتثمار يف  الإ ت�شجيل  لقد مت  الت�شويت.  اإجمايل حقوق  من   20%-50% بني  ما  ال�شركات  هذه  املجموعة يف  متلك 

الزميلة بناء على طريقة حقوق امللكية.

�شتثمارات عند �شرائها بالتكلفة ويتم تعديل التكلفة يف نهاية كل عام بح�شة ال�شركة من اأرباح وخ�شائر هذه ال�شركات  ت�شجل هذه الإ
رباح واخل�شائر املجمع. ويتم اإظهارها يف بيان الأ

املمتلكات اال�ستثمارية
مت تقييم املمتلكات بناءا على التكلفة التاريخية لها كما يف نهاية ال�شنة، ومل يتم تقييمها وذلك لعدم وجود �شوق نا�شط وفاعل لتقييم 
مثل هذه املمتلكات. مع العلم باأنة مت اإظهار املبنى ب�شايف قيمته الدفرتية. مت الحتفاظ بها وذلك لبيعها عند توفر �شعر منا�شب 

يف امل�شتقبل.
املخزون

· يتم ت�شعري املواد اخلام بالكلفة با�شتخدام طريقة الوارد اأول �شادر اأول اأو القيمة ال�شوقية اأيهما اأقل. ت�شمل الكلفة �شعر ال�شراء 
وكافة امل�شاريف املبا�شرة ال�شرورية لتو�شيل املواد اإىل خمازن ال�شركة.

واأجور  ورواتب  اخلام  املواد  الكلفة،كلفة  تت�شمن  اأقل.  اأيهما  البيعية  القيمة  �شايف  اأو  بالكلفة  اجلاهزة  الب�شاعة  ت�شعري  يتم   ·
مبا�شرة وال�شتهالكات وامل�شاريف ال�شناعية غري املبا�شرة.

عقارات واآالت ومعدات
ن�شاء وكافة امل�شاريف املبا�شرة ال�شرورية  لت واملعدات بالكلفة والتي ت�شمل �شعر ال�شراء اأو كلفة الإ تظهر العقارات والآ
تدين  خ�شائر  واأية  را�شي(  الأ با�شتثناء   ( املرتاكم  ال�شتهالك  منها  مطروحا  لال�شتعمال.  جاهزة  املوجودات  لت�شبح 

مرتاكمة يف القيمة الدفرتية.
لت  لآ املتوقع  نتاجي  الإ العمر  اأن  اعتبار  على  الفعلي  نتاج  الإ وحدات  بطريقة  املطحنة  ومعدات  اآلت  ا�شتهالك  يتم   ·

املطحنة هو 30 عاما ومتوقع اأن تنتج 108،000 طنا �شنويا.
نتاجي املتوقع. فيما  خرى ح�شب طريقة الق�شط الثابت وفقا للعمر الإ لت واملعدات الأ · يتم ا�شتهالك بنود العقارات والآ

يلي ن�شب ال�شتهالك امل�شتخدمة:

�شتهالك ن�شب الإ
%2اإن�شاءات ومباين

%2اآلت ومعدات
%25-%7اأثاث واأجهزة مكتبية

%20�شيارات واآليات
%15-%10اآلت ومعدات اأخرى

لت واملعدات عند وجود اأحداث اأو تغريات يف الظروف ت�شري اإىل عدم توافر  يتم درا�شة تدين القيمة الدفرتية للعقارات والآ
دلة وعندما تزيد القيمة الدفرتية عن القيمة املتوقع ا�شرتدادها،  اإمكانية ا�شرتداد قيمتها الدفرتية. عند وجود اأحد هذه الأ
يتم تخفي�س القيمة الدفرتية للقيمة املتوقع ا�شرتدادها وهي القيمة العادلة خم�شوما منها م�شاريف البيع اأو »القيمة يف 

ال�شتخدام« اأيهما اأعلى.
لت  خرى الالحقة فقط عند زيادة املنافع القت�شادية امل�شتقبلية املتعلقة بالعقارات والآ يتم احت�شاب ور�شملة النفقات الأ

رباح واخل�شائر. خرى يف بيان الأ واملعدات. يتم اإثبات جميع النفقات الأ

خم�س�سات
يتم اإثبات املخ�ش�شات اإذا كان على ال�شركة اأي التزام ) قانوين اأو متوقع( ناجت عن حدث �شابق واإن كلفة ت�شوية اللتزام 

حمتملة وميكن قيا�شها مبوثوقية.

ذمم دائنة وم�ستحقات
يتم اإثبات املطلوبات للمبالغ امل�شتحقة ال�شداد يف امل�شتقبل للب�شائع اأو اخلدمات امل�شتلمة �شواء متت اأو مل تتم املطالبة بها 

من قبل املورد.
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التقديرات
اإن اإعداد البيانات املالية املجمعة وتطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية يتطلب من اإدارة ال�شركة 
ف�شاح عن  القيام بتقديرات واجتهادات توؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية والإ
يرادات وامل�شاريف  اللتزامات املحتملة . كما اأن هذه التقديرات والجتهادات توؤثر يف الإ
امللكية.  التي تظهر �شمن حقوق  العادلة  القيمة  التغريات يف  واملخ�ش�شات وكذلك يف 
اأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ  اإ�شدار  ال�شركة  اإدارة  وب�شكل خا�س يتطلب من 
على  بال�شرورة  مبنية  املذكورة  التقديرات  اإن  واأوقاتها.  امل�شتقبلية  النقدية  التدفقات 
النتائج  واأن  اليقني  وعدم  التقدير  من  متفاوتة  درجات  لها  متعددة  وعوامل  فر�شيات 
اأو�شاع وظروف  الناجمة عن  التقديرات وذلك نتيجة التغريات  الفعلية قد تختلف عن 

تلك التقديرات يف امل�شتقبل.

على  ومف�شلة  معقولة  املالية  البيانات  �شمن  تقديراتها  بان  ال�شركة  اإدارة  اعتقاد  يف 
النحو التايل:

تقديرات  ال�شركة  ت�شتخدم  حت�شيلها:  يف  امل�شكوك  الذمم  خم�ش�س   ·
يف  امل�شكوك  الديون  مبالغ  لتحديد  �شابقة،  خربات  على  بناءا  معينة، 

حت�شيلها.
نتاجية للموجودات امللمو�شة ب�شكل  عمار الإ دارة باإعادة تقدير الأ · تقوم الإ
العامة  احلالة  على  اعتمادا  ال�شنوية  ال�شتهالكات  احت�شاب  لغايات  دوري 
نتاجية املتوقعة يف امل�شتقبل. ويتم اأخذ خ�شارة  لتلك املوجودات وتقديرات الإ

رباح واخل�شائر. التدين) اإن وجدت( على بيان الأ

جنبية العمالت االأ
ردين خالل ال�شنة اإىل  خرى غري الدينار الأ يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأ
�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ املعاملة. يتم حتويل املوجودات  ردين وفقا لأ الدينار الأ
خرى يف نهاية ال�شنة  واملطلوبات النقدية وتلك التي ت�شتحق القب�س اأو الدفع بالعمالت الأ
امليزانية. تظهر فروقات  تاريخ  ال�شائدة يف  ال�شرف  �شعار  لأ وفقا  ردين  الأ الدينار  اإىل 

رباح واخل�شائر املجمعة. التحويل من ربح اأو خ�شارة يف قائمة الأ
ردين  اأ�شعار �شرف العمالت الرئي�شية التي تتعامل بها ال�شركة مقابل الدينار الأ بلغت 

كما يف تاريخ امليزانية:

20072006
0.1830.168�شيقل اإ�شرائيلي واحد

0.710.71دولر اأمريكي واحد

�شعار ال�شرف ال�شائدة يف تاريخ  ردين وفقا لأ ردين، اإىل الدينار الأ يتم حتويل موجودات ومطلوبات ال�شركة التابعة، التي ت�شدر قوائمها املالية بعملة غري الدينار الأ
ردين وفقا ملعدل اأ�شعار ال�شرف خالل ال�شنة. يتم قيد الفروقات الناجتة عن  رباح واخل�شائر لهذه ال�شركة على الدينار الأ امليزانية املجمعة. ويتم حتويل بنود بيان الأ

التحويل يف بند خا�س �شمن حقوق امللكية.

اإدارة املخاطر

ال�سيولة خماطر   )1
تتمثل يف عدم قدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها املالية،  وحتد ال�شركة من خماطر ال�شيولة من خالل احل�شول على الت�شهيالت البنكية كما اأن ال�شركة تعمل على 

حت�شيل ذمم املبيعات خالل 45 اإىل 90 يوم من تاريخ عملية البيع. 

ر�شدة الدائنة يف العام 2008  دارة املبالغ التي �شيتم دفعها نقدًا عن الأ تقوم ال�شركة بدفع ديونها ب�شكل دوري وعند ا�شتحقاقها دون اأي تاأخري اأو تق�شيط وتقدر الإ
ح�شب اجلدول التايل:

البيـــــــان
العمــــــــــــــــــــــــر

�شهراملبلغ �شهر0-6   6-12 24-12
�شهر

اأكرث من 24 
�شهر

جل ت�شتحق خالل عام --4،358،4794،188،319170،160 اأق�شاط قرو�س طويلة الأ

-430،638--430،638 قر�س طويل اجل-دولر بنك الحتاد-

113،37710،79410،79421،58970،200خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة

--106،117100،4535،664�شيكات اأجلة للموردين

-394،468252،38493،89948،185ذمم دائنة

-16،225-26،23810،013م�شتحق للموظفني

12،040---12،040رديات اكتتاب راأ�س املال

--411،961277،276134،685مطلوبات متداولة اأخرى

5،853،3184،839،239415،202516،63782،240املجموع
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يالحظ من اجلدول اأعاله اأن:
2008 حوايل )4،839،238( دينار اأردين .  عام  من  ول  الأ الن�شف  خالل  ت�شديدها  املتوقع  • املبالغ 

2008 حوايل )415،202( دينار اأردين .  عام  من  الثاين  الن�شف  خالل  ت�شديدها  املتوقع  • املبالغ 
)516،637( دينار اأردين .  حوايل  القادمني  العامني  خالل  ت�شديدها  املتوقع  • املبالغ 

82،240(( دينار اأردين . حوايل  عامني  من  اأكرث  خالل  ت�شديدها  املتوقع  • املبالغ 

ول�شمان ت�شديد هذه اللتزامات يف وقتها ودون تاأخري فاإن ال�شركة �شوف تعمل على �شداد هذه الديون من خالل النقد املتوفر، وحت�شيلها للذمم 
املدينة. كما ويالحظ اأن معظم اللتزامات هي عبارة عن قرو�س ا�شتغلتها ال�شركة لتمويل �شراء �شفقات القمح من اأجل احلفاظ على ثبات اأ�شعار 

الطحني مقابل الرتفاع املتزايد يف اأ�شعار القمح.

2(- خماطــر االئتمـــــان: 
تتمثل يف عدم قدرة الغري على ت�شديد التزاماتهم لل�شركة وتق�شم هذه املخاطر اإىل ما يلي: 

�سول املوؤكد ا�سرتدادها وال يوجد خطر ائتمان عليها:  اأواًل: االأ
�شولاملبلغالبيان جودة الئتمانال�شمان مقابل الأ

عايل--4،432،451املخزون
---3،080،780ذمم مدينة

عايل--2،073،004موجودات متداولة اأخرى
عايل--1،580،164النقد واأ�شباه النقد

جراءات التالية:  ملواجهة هذه املخاطر مت اتخاذ الإ

)1( املخزون:
متثل مبالغ دفعتها ال�شركة مقابل احل�شول على خمزون ا�شرتاتيجي من القمح، وذلك للمحافظة على ثبات اأ�شعار الطحني 

وحتقيق هام�س عايل من الربح.

)2( ذمم  مدينة: 
تقوم ال�شركة با�شتالم �شيكات من عمالئها وتقوم باإيداعها يف البنوك التي تتعامل معها والتي تتمتع بال�شمعة املمتازة، وتعمل ال�شركة ب�شكل م�شتمر 
خرية  باحلد من خماطر الرتكز يف الئتمان من خالل تو�شيع قاعدة التجار  ونة الأ على متابعة حت�شيل اأر�شدة الذمم املدينة، وقامت ال�شركة بالآ
وذلك باأن يكون هناك اأكرث من تاجر يف كل حمافظه، و�شيتم طلب �شمانات منهم وكفالت مقابل ذممهم. وقد قامت ال�شركة برفع ق�شايا قانونية 

�شد اأ�شحاب الذمم املتعرثة، وذلك من اأجل املحافظة على حقوق ال�شركة.

)3( موجودات متداولة اأخرى: 
اأية  توجد  ول  امل�شافة  القيمة  �شريبة  على  م�شتحقة  نقدية  وارجعات  مقدمًا  م�شددة  مبالغ  متثل 

اأخطار لعدم حتققها .

)4( النقد واأ�سباه النقد والودائع:
تقوم ال�شركة بربط ودائعها يف  البنوك املحلية واملعروفة عامليا بال�شمعة اجليدة لفرتات ق�شرية 

جل . الأ
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�سول امل�ستحق ا�سرتدادها ومل ت�سرتد بعد وال يوجد خطر ائتمان عليها وهي كما يلي:  االأ ثانيًا: 

القيمة العادلة لل�شمانالتعمرياملبلغالبيـــــــان
اأكرث من 361 يوميوم 181-360يوم 91-180يوم 90-0

--441،120441،120--882،240ذمم مدينة

ول 2007 و 2006: ردين( كما يف 31 كانون الأ جنبية )معادلة بالدينار الأ فيما يلي �شايف املركز املايل بالعمالت الأ

20072006
املوجودات

132،810177،476موجودات مالية متوفرة للبيع
177،250م�شاهمات يف �شركات زميلة

5،063،4753،950،098ذمم مدينه
1،619،337985،160موجودات متداولة اأخرى

1،559،041319،269النقد واأ�شباه النقد
8،551،9135،432،003جمموع املوجودات

املطلوبات
4،789،1172،143،891قرو�س

747،175838،014ذمم دائنة ومطلوبات متداولة اأخرى
5،536،2922،981،905جمموع املطلوبات

3،015،6212،450،098�شايف املركز املايل

جراءات التالية: ملواجهة هذه املخاطر مت اتخاذ الإ
كرث من  الذمم املدينة وميثل هذا الر�شيد الذمم املرفوع عليها ق�شايا يف املحاكم وهي عبارة ديون متعرثة لتجار لأ
دارة وراأي  �شنة، وقد مت اأخذ ملخ�ش�شات حما�شبية عن املبالغ امل�شكوك يف حت�شيلها وذلك بناءا على تقديرات الإ

امل�شت�شار القانوين لل�شركة.  

ال�ســــوق:  خماطــر    -  )3
تتمثل يف املخاطر التي تتعر�س لها ال�شركة ب�شبب التغريات يف اأ�شعار ال�شرف، اأ�شعار الفائدة واأ�شعار ال�شتثمارات 

�شواق املالية. يف الأ
 

اأواًل: اأ�سعار ال�سرف: 
�شواق وملواجهة ذلك تقوم ال�شركة بتوقيع عقود القمح  ميثل هذا اخلطر التذبذب الكبري يف اأ�شعار ال�شرف يف الأ
خذ بعني العتبار �شعر ال�شرف  �شرائيلي حيث يتم الأ بالدولر، وعند النتهاء من توريد القمح يتم الدفع بال�شيقل الإ

يف تاريخ ا�شتحقاق الدفعة.
�شرائيلي والتي كانت بحدود )8( مليون دينار اأردين يف  وقد مت درا�شة املبالغ املوجودة لدى ال�شركة بال�شيكل الإ
�شول و 622 األف دينار يف جانب اخل�شوم ،  ومت درا�شة ح�شا�شية اثر العملة على هذه املبالغ، وقد مت ذلك  جانب الأ
باأخذ الفرق بني متو�شط �شعر الدينار  للعام 2007 والبالغ )5.81( �شيقل اإ�شرائيلي لكل دينار اأردين  و�شعر 

اإغالق ال�شنة املالية البالغ )5.45( �شيقل اإ�شرائيلي لكل دينار اأردين . 
�شرائيلي على متو�شط  ردين بالن�شبة لل�شيقل الإ من خالل الدرا�شة تبني باأنه يف حال بقاء �شعر �شرف الدينار الأ
�شعر �شرف الدينار  للعام 2007 )5.81(، قد تتكبد ال�شركة خ�شارة بقيمة )460،456( دينار اأردين يف 

ال�شنة احلالية 2007.
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ثانيا: اأ�سعار الفائدة: 
ميثل هذا اخلطر التذبذب يف اأ�شعار الفوائد على الودائع ، ول�شمان ذلك مت ربط جميع ودائع ال�شركة على اأ�شعار فائدة مقارنه ، مع العلم 

اأن متو�شط �شعر الفائدة التي حققته ال�شركة خالل العام 2007 حوايل 3%. 

20072006
جل لدى البنوك 1،008،776982،648ودائع لأ

4،789،1172،143،891القرو�س

�سهم :  ثالثا:  اأ�سعار االأ
�شهم من الن�شف الثاين  �شواق املحلية، مع العلم اأن ال�شركة توقفت عن ال�شتثمار يف الأ �شهم يف الأ ميثل هذا اخلطر التذبذب يف اأ�شعار الأ

�شهم التي مت ال�شتثمار بها يف عام 2006/2005.  لعام 2006 واحتفظت يف الأ
و بلغت قيمة ا�شتثماراتها ح�شب �شعر ال�شوق 2007/12/31 ما يقارب 505،266 دينار اأردين . 

�شهم يف العام 2007 ، ومبقارنة عام 2006 يف عام 2007 فان ال�شركة تكبدت خ�شائر مببلغ 27،876 دينار  ومت درا�شة ح�شا�شية اأ�شعار الأ
خذ بعني العتبار التوزيعات النقدية التي متت خالل عام 2007 نتيجة ال�شتثمار يف  اأردين  مت عك�س اأثرها املحا�شبي يف بند حقوق امللكية، بعد الأ

�شركات وزعت اأرباح خالل عام 2007.

ال�شيا�شي  الو�شع  ا�شتقرار  عدم  اإن  فل�شطني.  يف  اأن�شطتها  كافة  التابعة،  و�شركتها  ال�شركة  متار�س  اجلغرافية:  املنطقة  يف  املخاطر  تركز  رابعا: 
ن�شطتها وقد يوؤثر �شلبا على اأدائها. والقت�شادي يف املنطقة يزيد من خطر ممار�شة ال�شركات لأ

الربح لكل �شهم
�شهم  �شهم العادية لل�شركة على املعدل املرجح لعدد الأ رباح من خالل ق�شمة ربح ال�شنة العائد اإىل حملة الأ �شا�شي لل�شهم يف الأ يتم احت�شاب الن�شيب الأ

العادية خالل العام.
�شهم القابلة  �شهم العادية لل�شركة )بعد طرح العوائد املتعلقة بالأ يتم احت�شاب الربح املخف�س لل�شهم من خالل ق�شمة ربح ال�شنة العائد على حملة الأ
�شهم العادية التي كان يجب اإ�شدارها فيما لو مت  �شهم العادية خالل العام م�شافا اإليه املعدل املرجح لعدد الأ للتحويل( على املعدل املرجح لعدد الأ

�شهم القابلة للتحويل اإىل اأ�شهم عادية. حتويل الأ
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اإي�ساح )4( - عقارات واآالت ومعدات
ول 2007 لت واملعدات خالل ال�شنة والر�شيد كما يف 31 كانون الأ فيما يلي ملخ�س احلركات التي متت على العقارات والآ

اإن�شاءات ومبايناأرا�شي
ت ومعدات  األآ

ت ومعدات ال�شوامعاملطاحن اأثاث واأجهزة األآ
ت ومعدات �شيارات والياتمكتبية األآ

املجموعاأخرى

الكلفة

788،7072،335،4294،154،554353،023127،441149،62564،5377،973،316الر�شيد يف اأول كانون الثاين 2007

7،4273،4941،9485،87511،0223،21032،976اإ�شافات

--------ال�شتبعادات

ول 2007 796،1342،338،9234،156،502353،023133،316160،64767،7478،006،292الر�شيد يف 31 كانون الأ

-

ال�شتهالك املرتاكم

404،290344،32851،82167،58433،07021،036922،129-الر�شيد يف اأول كانون الثاين 2007

53،57286،4507،06016،13128،7799،968201،960-ال�شتهالك لل�شنة

--------ال�شتبعادات

ول 2007 457،862430،77858،88183،71561،84931،0041،124،089-الر�شيد يف 31 كانون الأ

-

�شايف القيمة الدفرتية

ول 2007 796،1341،881،0613،725،724294،14249،60198،79836،7436،882،203كما يف 31 كانون الأ

ول 2006 788،7071،931،1393،810،226301،20259،857116،55543،5017،051،187كما يف 31 كانون الأ
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اإي�ساح )5( موجودات مالية متوفرة للبيع
تفا�سيل البند    

20072006
وراق املالية 505،266553،807ا�شتثمارات يف اأ�شهم مدرجة يف �شوق فل�شطني لالأ

�شهم: وفيما يلي اأ�شماء ال�شركات امل�شتثمر بها وعدد الأ

20072006

�شهماأ�شم ال�شركة �شهمالقيمة العادلةعدد الأ القيمة العادلةعدد الأ

84،000132،81084،000177،477�شركة فل�شطني للتنمية وال�شتثمار 

73،559362،64773،559364،853�شركة الت�شالت الفل�شطينية 

9،8099،8099،80911،477املوؤ�ش�شة العربية للفنادق 

167،368505،266167،368553،807

اإي�ساح )6( م�ساهمات يف �سركات زميلة

تاريخ هذه  لل�شهم. حتى  اأ�شمية 1 دولر  300،000 �شهم بقيمة  ال�شركة  الزراعي. متلك  والت�شويق  را�شي املقد�شة لال�شتثمار  الأ تكلفة ال�شتثمار يف �شركة  البند  ميثل هذا 
را�شي  البيانات املالية مت دفع مبلغ 250،000 دولر اأمريكي ما يعادل 177،250 دينار اأردين. مل يتم تعديل هذا املبلغ ح�شب ن�شبة اأرباح اأو خ�شائر ال�شركة يف �شركة الأ

املقد�شة وذلك لعدم توفر بيانات مالية لل�شركة حتى تاريخ هذه البيانات.  

اإي�ساح )7 (ممتلكات ا�ستثمارية

ميثل هذا البند قيمة عقار )ت�شوية( مت احل�شول عليه ك�شداد ملديونية اأحد الزبائن مببلغ 6،000 دينار اأردين وقد مت دفع باقي املبلغ من قبل ال�شركة. مت تقييم العقار من قبل 
خممن. مت الحتفاظ بهذا العقار من اأجل بيعه عند توفر �شعر بيع منا�شب يف امل�شتقبل. 
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اإي�ساح )8( املخزون
تفا�شيل البند –   

20072006
4،127،9231،786،886قمح

60،249111،236ب�شاعة جاهزة للبيع
232،614247،022لوازم ومواد تعبئة

11،66511،665اأخرى
4،432،4512،156،809

اإي�ساح )9 ( ذمم مدينه، �سايف
تفا�شيل البند –   

20072006
2،049،7581،877،531�شيكات بر�شم التح�شيل

3،013،7172،833،077ذمم جتارية
5،063،4754،710،608

خم�ش�س ذمم م�شكوك يف 
)900،455()1،100،455(حت�شيلها

3،963،0203،810،153

لقد كانت احلركة على ح�شاب خم�ش�س الذمم امل�شكوك يف حت�شيلها خالل ال�شنة كما يلي:
20072006

900،455450،455ر�شيد بداية ال�شنة
200،000450،000اإ�شافات خالل ال�شنة

1،100،455900،455ر�شيد نهاية ال�شنة

اإي�ساح )10( موجودات متداولة اأخرى
تفا�شيل البند –   

20072006
1،408267،090م�شتحق من �شركة و�شاطة مالية

1،119،734982،950م�شتحق من �شريبة القيمة امل�شافة
42،98339،680م�شتحق من جهة ذات عالقة

378،707126،184دفعات مقدمة للموردين
-418،416دفعات مقدمة لتو�شعة املطحنة *

-21،254�شرائب موؤجلة
55،80524،567م�شاريف مدفوعة مقدما

34،69744،404اأخرى
2،073،0041،484،875

*- ميثل هذا البند دفعات مقدمة من قبل ال�سركة من اأجل تو�سيع املطحنة. 

اإي�ساح )11( النقد واأ�سباه النقد
تفا�شيل البند –   

20072006
568،113357،822نقد يف ال�شندوق وح�شابات جارية لدى البنوك

جل لدى البنوك 1،012،051982،648ودائع لأ
1،580،1641،340،470

�شرائيلي وت�شتحق خالل اأ�شبوع من تاريخ ربطها ومبعدل فائدة 3%. جل لدى البنوك هي بال�شيكل الإ الودائع لأ
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اإي�ساح )12(  راأ�س املال املدفوع
تفا�شيل البند –   

20072006
15،000،00015،000،000راأ�س املال امل�شرح به

15،000،00015،000،000راأ�س املال املكتتب به

15،000،00015،000،000راأ�س املال املدفوع

بناءا على قرار الهيئة العامة غري العادية بتاريخ 30 ت�شرين اأول 2006، مت تخفي�س راأ�س املال امل�شرح به لي�شبح 15،000،000 
�شهم وبقيمة اإ�شمية دينار اأردين واحد لكل �شهم.

اإي�ساح )13( احتياطي اإجباري

رباح ال�شنوية وهو غري قابل للتوزيع على  متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�شاب ما مت حتويله خالل ال�شنوات بن�شبة 10 % من الأ
امل�شاهمني.

اإي�ساح )14( التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
تفا�شيل البند –   

20072006
)48،987()576،179(الر�شيد يف بداية ال�شنة

رباح واخل�شائر )836(-اأرباح متحققة منقولة لبيان الأ
)526،356()48،541(خ�شائر غري متحققة

)576،179()624،720(الر�شيد يف نهاية ال�شنة

جل اإي�ساح )15( قرو�س طويلة االأ
تفا�شيل البند –   

20072006
جل 4،789،1171،820،278قرو�س طويلة الأ

جل ت�شتحق خالل عام )1،049،320()4،358،479(ينزل اأق�شاط قرو�س طويلة الأ
430،638770،958

فيما يلي جدول استحقاقات أرصدة القروض طويلة األجل كما في 31 كانون األول 2007:

2007
4،358،479ما ي�شتحق خالل عام 2008
340،320ما ي�شتحق خالل عام 2009
90،318ما ي�شتحق خالل عام 2010

4،789،117

· وقعت ال�شركة بتاريخ 11 اأيلول 2000 اتفاقية مع بنك حملي للح�شول على قر�س مببلغ 2،700،000 دولر 
اأمريكي، يتم ت�شديده دفعة واحدة بتاريخ 30 اأيلول 2001. مت اإعادة جدولة ر�شيد القر�س عدة مرات كان اآخرها 
خالل عام 2005، حيث مت ت�شديد مبلغ 540،000 دولر اأمريكي بتاريخ التوقيع على اأن ي�شدد باقي ر�شيد القر�س 

والبالغ 2،190،000 دولر اأمريكي على النحو التايل:
2005 وهكذا يف نهاية كل  اآب   31 اأمريكي تدفع اعتبارا من تاريخ  77،500 دولر  · اأق�شاط ربع �شنوية بقيمة 

ثالثة اأ�شهر وحتى تاريخ 28 �شباط 2006.
كل  نهاية  يف  وهكذا   2006 اأيار   31 من  اعتبارا  تدفع  اأمريكي  دولر   120،000 بقيمة  �شنوية  ربع  · اأق�شاط 
خري الذي ميثل قيمة باقي ر�شيد القر�س مببلغ 127،500دولر اأمريكي وي�شتحق  ثالثة اأ�شهر با�شتثناء الق�شط الأ
ليبور(   ( لندن  اأ�شواق  يف  قرا�س  الإ �شعر  مبعدل  �شنوية  فائدة  القر�س  على  ي�شتحق   ،2010 �شباط   28 بتاريخ 

م�شافا اإليه 1،75 % حتت�شب �شهريا.
ب�شقف  م�شتندي  قر�س  على  للح�شول  حملي  بنك  مع  اتفاقية   2005 ثاين  ت�شرين   28 بتاريخ  ال�شركة  · وقعت 
ليبور(   ( لندن  اأ�شواق  يف  قرا�س  الإ �شعر  مبعدل  بفائدة  الطلب  عرب  ي�شتحق  اأمريكي  دولر   1،000،000 مبلغ 
من   %  50 ن�شبته  ما  تغطى  التح�شيل  بر�شم  �شيكات  اإيداع  مقابل  �شهريا  حتت�شب   %  1،75 األيه  م�شافا 

الر�شيد امل�شتغل.

. دولر   2،500،000 لي�شبح   امل�شتندي  القر�س  ر�شيد  رفع   2007 حزيران   7 بتاريخ  · مت 

1،783،440 فرنك �شوي�شري من اجل زيادة الطاقة  2007 فتح اعتماد م�شتندي بقيمة  اآذار   13 · مت بتاريخ 
نتاجية للمطحنة من 300 طن اإىل 450 طن يوميا . الإ

. دولر   2،500،000 لي�شبح   امل�شتندي  القر�س  ر�شيد  رفع   2007 اأيلول   18 بتاريخ  · مت 

ملرة  م�شتندي  قر�س  على  للح�شول  حملي  بنك  مع  اتفاقية    2007 ول  الأ كانون   12 بتاريخ  ال�شركة  وقعت   ·
واحدة بقيمة 5،400،000 دولر اأمريكي ي�شتحق الدفع مبوجب ثالثة اأق�شاط �شهرية متتالية ومنتظمة بحيث تكون 
2008/5/30، بفائدة  2008/3/30 ولغاية  قيمة كل ق�شط 1،800،000 دولر اأمريكي تدفع اعتبارا من 
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%2 فوق �شعر الليبور ملدة �شهر حتت�شب وت�شتوفى �شهريا، وبدون عمولة ك�شمان للوفاء بتلك القرو�س، مت  مبعدل 
وىل ومببلغ  رهن اأرا�شي ال�شركة وما عليها من مباين واآلت ومعدات مببلغ 2،000،000 دينار اأردين من الدرجة الأ
1،000،000 دينار اأردين من الدرجة الثانية، كذلك ح�شل البنك من ال�شركة على كمبيالت غب الطلب حمررة 

وموقعة ل�شالح البنك مببلغ 9،922،000 دولر اأمريكي ما يعادل 7،034،698 دينار اأردين.

اإي�ساح )16( خم�س�س تعوي�س نهاية اخلدمة

يتم التخ�شي�س لتعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني وفقا لقانون العمل ال�شاري املفعول يف فل�شطني على اأ�شا�س راتب 
�شهر عن كل �شنه عمل.

فيما يلي ملخ�س احلركة على ح�شاب خم�ش�س تعوي�س نهاية اخلدمة خالل ال�شنة:

20072006
100،84268،422ر�شيد بداية ال�شنة

�شافات 34،12441،916الإ
)9،496()21،589(املبالغ املدفوعة

113،377100،842ر�شيد نهاية ال�شنة

اإي�ساح )17( ذمم دائنة
تفا�شيل البند –   

20072006
106،117717،492�شيكات اآجلة للموردين

394،468109،619ذمم دائنة
12،04016،328رديات اكتتاب راأ�س مال

26،23713،168م�شتحق للموظفني
538،862856،607

اإي�ساح )18( كلفة املبيعات
تفا�شيل البند –   

20072006

12،293،2278،050،812مواد مبا�شرة

220،068215،980اأجور مبا�شرة

1،004،696789،490تكاليف غري مبا�شرة

13،517،9919،056،282

اإي�ساح )19 ( م�ساريف اإدارية وعمومية
تفا�شيل البند – 

20072006
222،601240،842رواتب ومنافع متعلقة بها

18،50023،629�شندوق توفري املوظفني
34،29123،076ا�شتهالكات

3،1455،730قرطا�شية ومطبوعات
17،09116،540تاأمينات

17،33119،342بريد، فاك�س وهاتف
7،1038،281كهرباء ومياه

18،43015،485اأتعاب مهنية وا�شت�شارات
2،3283،355تربعات

17،75114،779�شفر وتنقالت
22،5615،274ر�شوم وا�شرتاكات وتراخي�س

2،7479،825تدريب ودورات
60،43238،448م�شاريف اأخرى

444،311424،606
2006 باإن�شاء » �شندوق توفري موظفي �شركة مطاحن القمح الذهبي« وفقا لنظام ال�شندوق، تقوم  قامت ال�شركة خالل عام 
ال�شركة باقتطاع 5 % �شهريا من الراتب الإجمايل لكل موظف وت�شاهم ال�شركة بن�شبة %5 من راتب املوظف الإجمايل ال�شهري. 

تدار ح�شابات هذا ال�شندوق ب�شكل م�شتقل عن ال�شركة.
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اإي�ساح )20 ( م�ساريف بيع وتوزيع
تفا�شيل البند – 

20072006
70،22281،992رواتب ومنافع متعلقة بها

14،48026،130عمولت بيع
51،86758،020دعاية واإعالن

361،853217،548م�شاريف �شحن ونقل
65،225-ر�شوم �شريبية

1،29218،872م�شاريف �شيارات
3009،569اأخرى

500،014477،356

اإي�ساح )21( �سريبة الدخل

عفاء ال�شريبي املن�شو�س عليه يف قانون ت�شجيع  منحت ال�شركة بتاريخ 21 حزيران 2000 ال�شهادة النهائية لال�شتفادة من الإ
ال�شتثمار يف فل�شطني. مبوجب هذه ال�شهادة مت اإعفاء ال�شركة من �شريبة الدخل لفرتة 5 �شنوات تنتهي بتاريخ 31 اآب 2004، بعد 
رباح اخلا�شعة ل�شريبة الدخل وملدة 20 �شنة اإ�شافية. مت خالل عام  ذلك، تخ�شع ال�شركة ل�شريبة دخل مبعدل 10 % �شنويا من الأ

.2006 ول  الأ كانون   31 حتى  الدخل  �شريبة  من  معفاة  لت�شبح  لل�شركة  ال�شريبي  اإعفاء  فرتة  متديد   2004

ح�شلت ال�شركة على خمال�شة من دائرة �شريبة الدخل عن نتائج اأعمالها حتى عام 2006.

ا- م�ستحقات �سريبة الدخل 
2007

رباح واخل�شائر 386،941الربح ال�شايف قبل �شريبة الدخل ح�شب بيان الأ

تعديالت لغايات �شريبة الدخل:
ي�شاف:

12،535التغري يف ر�شيد احتياطي ترك اخلدمة
200،000التغري يف ر�شيد احتياطي الديون امل�شكوك يف حت�شيلها

599،476الربح  اخلا�شع ل�شريبة الدخل

رباح ال�شنوية بن�شبة 10%  59،948�شريبة الدخل على الأ
)7،090(يطرح: �شلف مدفوعة ل�شريبة الدخل خالل ال�شنة

-�شريبة الدخل �شنوات �شابقة
52،858ر�شيد م�شتحقات �شريبة الدخل

ب- تف�سيل م�ساريف �سريبة الدخل

2007
رباح ال�شنوية بن�شبة 10% 59،948�شريبة الدخل على الأ

 
ي�شاف )يطرح(:

)1،254(ال�شريبة املوؤجلة على التغري يف ر�شيد احتياطي ترك اخلدمة
)20،000(ال�شريبة املوؤجلة على التغري يف ر�شيد احتياطي الديون امل�شكوك يف حت�شيلها

7،833اتفاقيات �شريبة الدخل – �شنوات �شابقة
46،527م�شاريف �شريبة الدخل 

�سا�سية واملخف�سة لل�سهم من ربح ال�سنة اإي�ساح )22( احل�سة االأ
تفا�شيل البند – 

20072006
340،414546،517الربح لل�شنة

�شهم املكتتب بها 15،000،00014،882،419املتو�شط املرجح لعدد الأ
�شا�شية واملخف�شة لل�شهم من ربح ال�شنة 0،0230،036احل�شة الأ

اإي�ساح )23( معامالت مع جهات ذات عالقة

دارة  ميثل هذا البند العمليات التي متت مع جهات ذات عالقة والتي تت�شمن امل�شاهمني الرئي�شيني، اأع�شاء جمل�س الإ
وال�شروط  �شعار  الأ �شيا�شات  اعتماد  يتم  بها.  التاأثري  القدرة على  لهم  اأو  ي�شيطرون عليها  �شركات  واأية  العليا  دارة  والإ

املتعلقة باملعامالت مع اجلهات ذات العالقة من قبل جمل�س اإدارة ال�شركة.
ر�شدة واملعامالت مع اجلهات ذات العالقة: فيما يلي الأ

20072006
1،504،2401،429،579اأر�شدة وودائع بنكية

26،08636،677ذمم مدينة
4،789،1172،143،890قرو�س
48،800242،721مبيعات

26،04491،396فوائد دائنة على الودائع 
168،202134،692فوائد بنكية على القرو�س

دارة العليا 89،73083،567رواتب ومنافع الإ

شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة
البيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 31 كانون اأول 2007 

شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة
 البيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 31 كانون اأول 2007
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دوات املالية اإي�ساح )24( القيمة العادلة لالأ

دوات املالية من موجودات ومطلوبات مالية. تتكون املوجودات املالية من النقد واأ�شباه النقد والذمم املدينة  تتاألف الأ
املتداولة  واملطلوبات  والقرو�س  واملخ�ش�شات  الدائنة  الذمم  من  املالية  املطلوبات  تتكون  للبيع.  متوفرة  وموجودات 

خرى. الأ
دوات املالية، ل تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية. اإن القيمة العادلة لالأ

اإي�ساح )25( التزامات تعاقدية

على ال�شركة بتاريخ القوائم املالية التزامات تعاقدية ناجتة عن عقود م�شرتيات موقعة مع املوردين. ميثل مبلغ اللتزامات 
جمالية للعقد وقيمة املواد التي مت توريدها كما بتاريخ القوائم املالية. فيما يلي ملخ�س  التعاقدية الفرق بني القيمة الإ

لتلك اللتزامات التعاقدية:
20072006

1،292،5981،046،660عقود م�شرتيات قمح

مببلغ  الطلب  غب  كمبيالت  يف  تتمثل  حمتملة  التزامات  املالية  القوائم  بتاريخ  ال�شركة  على  ذلك،  اإىل  �شافة  بالإ
9،922،000 دولر اأمريكي ) ما يعادل 7،034،698 دينار اأردين( مت توقيعها ل�شالح بنك حملي مقابل القرو�س 

التي ح�شلت عليها ال�شركة )اإي�شاح 13(.

اإي�ساح )26( اأرقام املقارنة

اأر�شدة  لتتنا�شب مع عر�س   ،2006 ول  الأ كانون   31 املجمعة كما يف  املالية  البيانات  اأر�شدة  بع�س  تبويب  اإعادة  مت 
ول 2007. اإن هذه التبويبات ل توؤثر على اأرباح ال�شنوات ال�شابقة اأو حقوق  البيانات املالية املجمعة كما يف 31 كانون الأ

امللكية.
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