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رؤية الشركة
أن نكون ونبقى دوما الشركة الرائدة في إنتاج الدقيق ومشتقاته
في فلسطين ،وان ننتج منتجات آمنة لمجتمع أكثر صحة.

مطاحن القمح الذهبي

رسالة الشركة
إنتاج منتجات عالية الجودة بحرفية ومذاق خاص وبأسعار منافسة
وضمن الحدود الزمنية المنصوص عليها وفقا لعمالئنا ومتطلبات
السوق.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
الأخوة و الأخوات امل�ساهمني االكارم
حتية طيبة و بعد،
يعترب هذا العام الأكرث �صعوبة بالن�سبة ل�شركة مطاحن القمح الذهبي ،حيث واجهت ال�شركة جمموعة من ال�صعوبات والتحديات  ،متثلت
يف ارتفاع �أ�سعار القمح ب�شكل ملحوظ حيث �سجلت الأ�سعار ارتفاعا قيا�سيا وذلك ب�سب احجام رو�سيا واوكرانيا عن ت�صدير القمح يف
الن�صف الثاين من عام .2012
وبالرغم من كل ذلك ا�ستطاعت ال�شركة �أن تخرج من دائرة النتائج املالية ال�سلبية رغم الأو�ضاع ال�صعبة جدا والتي �سادت االقت�صاد
الفل�سطيني ب�شكل عام.
معا و�سويا جتاوزنا مرحلة �صعبة من التحديات ومتكنا من التكيف مع املتغريات التي ت�شهدها فل�سطني ب�شكل خا�ص واملنطقة ب�شكل عام.
بتكاتف جمل�س الإدارة و �إدارة ال�شركة التنفيذية متكنا من الو�صول بال�شركة �إىل بر االمان وو�ضعها يف م�صاف ال�شركات التي تخدم
االقت�صاد الوطني و تكون ا�ستثمارا ناجحا مل�ساهميها ،و ال زال �أمامنا كثري من التحديات التي ن�ؤمن �إميانا قاطعا �أننا و بف�ضل دعمكم و
ثقتكم �سنكون حتما قادرين على اجتيازها و بناء هذا ال�صرح العظيم متاما كما �أردمتوه حني �ساهمتم يف هذه ال�شركة.
امل�ساهمني الأعزاء
ماليا ،كان العام  2012جيد ًا لل�شركة  ،حيث بلغ الربح من عمليات الت�شغيل  426,326وبلغ �صايف الربح  455,567دينار اردين .
�إننا نتطلع �إىل م�ستقبل اف�ضل يف تنوع وتو�سع ن�شاطات ال�شركة يف العام  2013وما يليه من �أعوام.
با�سمنا جميعا نتقدم بال�شكر اىل دولتنا الفل�سطينية وحكومتنا املوقرة وبالأخ�ص وزارة االقت�صاد الوطني ووزارة املالية اننا نثمن عاليا
اخلطوات التي تقوم بها احلكومة لدعم املنتج الوطني والتي �ستنعك�س ايجابيا على ال�صناعة الوطنية ب�شكل عام و�شركتنا ب�شكل خا�ص .
ويف النهاية نقولها دائما كلنا �أمل �أن حتمل الأيام و ال�سنوات القادمة �أمان و �سالما ل�شعبنا ،و ازدهارا ل�شركات القطاع
اخلا�ص التي هي العماد الرئي�سي القت�صادنا الوطني.
معا و �سويا �سن�صنع النجاح و �سنورث م�ستقبال �أف�ضل لأبنائنا و الأجيال القادمة من بعدنا

رئي�س جمل�س االدارة
د .عبد املالك اجلابر
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جدول أعمال الهيئة العامة العادية
للسنة املالية املنتهية بتاريخ/ 31كانون األول2012/

مطاحن القمح الذهبي

يقرتح جمل�س الإدارة على الهيئة العامة العادية النظر يف جدول الأعمال التايل:
1.1تالوة تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املنتهية يف 31/12/2012
2.2تالوة تقرير مدقق ح�سابات ال�شركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31/12/2012

3.3مناق�شة البيانات املالية لل�شركة وامل�صادق عليها لل�سنة املالية املنتهية يف . 31/ 12/2012
�4.4إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف .31/12/ 2012
5.5انتخاب مدقق ح�سابات ال�شركة لل�سنة املالية . 2013
�6.6أي �أمور �أخرى تقرتح الهيئة العامة �إدراجها يف جدول الأعمال وتدخل يف نطاق �أعمال االجتماع العادي للهيئة العامة.
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التقرير السنوي لمجلس اإلدارة
ح�ضرات الأخوة و الأخوات امل�ساهمون االكارم
ا�ستمر جمل�س الإدارة يف عمله ب�شكل د�ؤوب من اجل حت�سني اداء ال�شركة  ،ونظرا لل�صعوبات التي واجهتها ال�شركة يف عام  2012عقد
جمل�س االدارة �ستة اجتماعات خالل العام بحث خاللها ن�شاط ال�شركة و�أداءها وم�شاريعها امل�ستقبلية وامل�شاكل التي تواجه تنفيذها
وكيفية التغلب عليها ،وقد مت اتخاذ قرارات هامه يف هذه االجتماعات متحورت حول مواجهة ارتفاع �أ�سعار القمح وعقود توريد الطحني
والعالقة اال�سرتاتيجية مع امل�ؤ�س�سات والهيئات املانحة ،وقد انعك�ست هذه القرارات ايجابيا على اداء ال�شركة ومتكنت من تخطي عقبة
ارتفاع ا�سعار القمح  ،وبناء ج�سور ال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات والهيئات املانحة من جهة والتاجر الفل�سطيني من جهة �أخرى ،كما متكنت
ال�شركة من بناء ج�سور من الثقة مع م�ؤ�س�سات دولتنا الفل�سطينية ذات العالقة وخا�صة وزارة االقت�صاد الوطني ووزارة املالية.
ر�ؤية ال�شركة
�أن نكون ونبقى دوما ال�شركة الرائدة يف �إنتاج الدقيق وم�شتقاته يف فل�سطني ،وان ننتج منتجات �أمنة ملجتمع �أكرث �صحة.
ر�سالة ال�شركة
�إنتاج منتجات عالية اجلودة بحرفية ومذاق خا�ص وب�أ�سعار مناف�سة و�ضمن احلدود الزمنية املن�صو�ص عليها وفقا لعمالئنا ومتطلبات
ال�سوق.
قيمنا
•ر�ضا العمالء .
•االبتكار عن طريق تطوير املنتجات .
•املرونة .
•اال�ستدامة.
االهداف اال�سرتاتيجية
•احلفاظ على اجلودة وحت�سينها مبا يتفق مع املوا�صفات واملقاي�س وتطوير منتجات ذات قيمة م�ضافة .
•احل�صول على ح�صه منا�سبه من ال�سوق.
•ت�شجيع االبتكار والتجديد مبا يخدم منتجاتنا ومبيعاتنا ويزيد ثقة امل�ستهلكني ويلبي احتياجاتهم.
•خدمة عمالئنا بطريقة موثوقة وفعالة ومربحة  ،مما يجعل منا �شريكا �أهل باالختيار.
•�إدارة العمل �أخالقيا ح�سب �سيا�سات ومعايري دولية ومبا يتوافق مع القوانني واللوائح الفل�سطينية
•حتقيق التميز امل�ؤ�س�سي من خالل ثقافة ال�شركات التي تعزز االلتزام والعمل اجلماعي وروح املبادرة والإجناز وااللتزام مبدونة
احلوكمة .
•حتقيق �أرباح معقولة مبا ي�ضمن النمو املنتظم لأعمالنا وحتقيق الر�ضا مل�ساهمينا و�شركائنا.
• �أن نكون م�س�ؤولني اجتماع ًيا وبيئي ًا و�صحي ًا.
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منتجاتنا
من منتجاتنا ( فئة  1كغم)

و فيما يلي وقفة على اهم امل�ؤ�شرات واملعطيات للعام :2012
�أوال :نبذة تعريفية عن ال�شركة
1.1ان�شطة ال�شركة الرئي�سية -:
�سجلت �شركة مطاحن القمح الذهبي امل�ساهمة العامة املحدوده ،يف �سجل ال�شركات يف فل�سطني بتاريخ � 29آب  ،1995ك�شركة م�ساهمة
عامة حمدودة حتت رقم  562600544مبقت�ضى قانون ال�شركات ل�سنة .1964
با�شرت ال�شركة عملية االنتاج الفعلي يف نهاية عام . 1999
حيث بد�أت ال�شركة ب�إنتاج مادة الطحني بكافة انواعه بالإ�ضافة اىل منتجات اخرى مثل ال�سميد والنخاله
و حملت كافة املنتجات �شعار ال�سنبله ك�إ�شاره على التحدي واال�صرار على تقدمي �أف�ضل املنتجات من ناحية اجلوده وال�سعر ،حيث �أثبتت
منتجات �شركة مطاحن القمح الذهبي جودتها وقدرتها التناف�سية يف الأ�سعار وقدرتها التي ال تدع جمال لل�شك ب�أن تكون بدي ًال مميز ًا عن
املنتج الإ�سرائيلي بالرغم من كافة االجراءات التي تنتهجها املطاحن الإ�سرائيلية يف زعزعة ثقة امل�ستهلك الفل�سطيني باملنتج.
2.2مركز ال�شركة وفروعها -:
تقع �شركة مطاحن القمح الذهبي يف قرية برهام� ،إحدى قرى حمافظة رام اهلل حيث تبلغ امل�ساحة الإجمالية للأر�ض املقامة عليها ال�شركة
واالرا�ضي املجاوره لها حوايل  91دومن تقريبا،واليوجد لل�شركة اية فروع اخرى.
تعترب �شركة اجلنوب امل�ساهمة اخل�صو�صية ومقرها الرئي�سي يف اخلليل ال�شركة التابعة للمطاحن  ،حيث مت جتميد ن�شاطها عام
وا�صبح يقت�صر عمل ال�شركة حالي ًا على حت�صيل الذمم املدينة امل�ستحقة من عمالئها .
لقد كانت ن�سبة ملكية ال�شركة املبا�شرة يف را�س مال �شركة اجلنوب للتجارة والتوزيع كما يلي:
ن�سبة امللكية %

�شركة اجلنوب للتجارة والتوزيع

را�س املال

2012

2011

املكتتب به

املدفوع

51

51

50,000

25,500

2006

اال�سم

املن�صب

د .عبد املالك اجلابر

اجلهة املمثل
عنها

رئي�س جمل�س عن نف�سه
االداره

�سامر عزيز بول�ص
�شحاده

�شركة امل�سرية
لال�ستثمار

نائب رئي�س
جمل�س
االدارة

ال�شهادة اجلامعية
بكالوري�س وماج�ستري هند�سة
دكتوراه وماج�ستري ادارة
االعمال

�شهادة عليا يف القانون وعلم
النف�س واالقت�صاد
بكالوري�س علوم �سيا�سية
ماج�ستري عال قات دولية

عبد املجيد حممد عبد ع�ضو جمل�س �صندوق
بكالوري�س حما�سبه
ادخار موظفي
اداره
املجيد ملحم
�شركةاالت�صاالت
الفل�سطينية

تاريخ
امليالد
1965

1959

1977

العمل احلايل واخلربة

زين -2009

نائب رئي�س جمل�س االدارة والرئي�س التنفيذي ملجموعة االت�صاالت
الفل�سطينية 2009-2005
الرئي�س التنفيذي لزين ال�شرق ،ورئي�س العمليات ملجموعة
2011

�شريك ا�سرتاتيجي ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة ال�شرق االو�سط خلدمات
الدفع
ع�ضو جمل�س �شركة وا�صل اللوج�ستية�،شركة �،Expert911شركة
جالريي ال�شرق�،شركة �شويت�،شركة �سلتي �،صندوق ا�ستثمار Oasis
ع�ضو جمل�س �أمناء جامعة ال البيت ،جامعة العلوم والتكنوليجا

امني �صندوق يف جمعية  -ICCالقد�س
م�ؤ�س�س وع�ضو يف م�ؤ�س�سة ال�شباب الر�ؤ�ساء
باحث-االحتاد الفل�سطيني للتمكني-وا�شنطن
م�ساعد تدري�س -دائرة العلوم ال�سيا�سية-جامعة برجهام يونغ
م�ساعد باحث-منظمة ال�صحة العاملية-رام اهلل
م�ست�شار مدير عام �شركة التامني الوطنية للعالقات العامة
مدير عام �شركة ابراج الوطنية  2009حتى االن
رئي�س جمل�س امناء الفرندز
مدير االئتمان والتح�صيل – �شركة جوال
2004-2001

مدير �إدارة العناية بالزبائن – �شركة جوال 2006-2004

�إدارة املبيعات – �شركة جوال
2008-2006

رئي�س �إدارة مبيعات اجلملة – جمموعة االت�صاالت الفل�سطينية -2008
2010

مدير عام �شركة االت�صاالت الفل�سطينية  2010حتى االن
ع�ضو جمل�س ادارة �شركة فل�سطني ل�صناعات اللدائن (لدائن) م.ع.م
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ثانيا  :جمل�س االدارة وكبار م�ساهمي ال�شركة
1.1نبذة تعريفية عن اع�ضاء جمل�س االدارة -:

اجتمع جمل�س االدارة يف عام � 2012ستة مرات موزعني على ا�شهر ال�سنة ،مل يتغيب �أي من �أع�ضاء املجل�س عن �أي جل�سة بدون عذر م�شروع،
وكانت ن�سبة ح�ضور االع�ضاء للجل�سات خالل عام  ، 91% 2012وبلغ عدد اع�ضاء جمل�س االدارة ت�سعة اع�ضاء تفا�صيلهم كمايلي :

اال�سم

املن�صب

عبد احلكيم ح�سن قا�سم فقهاء ع�ضو جمل�س اداره

اجلهة املمثل عنها

تاريخ امليالد
1964

العمل احلايل واخلربة
مدير مايل ملجموعة �شركة �سختيان فل�سطني 1993
2006 -

مدير عام �شركة فل�سطني لال�ستثمار ال�صناعي
 2006حتى االن .
ع�ضو جمعية رجال الأعمال الفل�سطينية .
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية ل�صناعة
الكرتون .
ع�ضو جمل�س �إدارة منتدب ل�شركة دواجن فل�سطني .
جامعة Kallogg School of
Management

1972

مدير دائرة الت�سويق والتطوير يف �شركة الكوكا
كوال

Earlham

2009

رئي�س االدارة التجارية يف �شركة االت�صاالت -

بكالوري�س ادارة اعمال جامعة

بكالوري�س هند�سة زراعية
1947

مدير ادارة التطوير يف �شركة VTAL

ماج�ستري يف ادارة االعمال

بكالوريو�س حما�سبة واقت�صاد

ال�شهادة اجلامعية

رامي كمال ب�سيال �شم�شوم

اياد نبيه دروي�ش احلجي

ماج�ستري علوم �إدارية ()MBA

ع�ضو جمل�س اداره

ع�ضو جمل�س اداره

�شركة فل�سطني للتنمية
واال�ستثمار

�شركةاالت�صاالت
الفل�سطينية

�شركة امل�ستقبل
لال�ستثمار العامة

مدير عام �شركة ح�ضارة لتكولوجيا املعلومات
- 2010حتى االن
مدير عام �شركة ا�سرتا لال�ستثمار /االردن
ع�ضو جمل�س ادارة �شركة ال�شرق االو�سط
للتامني/االردن
ع�ضو جمل�س ادارة �شركة مظهر عناب
و�شركاهم/االردن
ع�ضو جمل�س ادارة ال�شركة التقنية لتجارة
املركبات وقطع الغيار /االردن
ع�ضو جمل�س ادارة �شركة امل�شروبات الوطنية
كوكا كوال /فل�سطني

مطاحن القمح الذهبي
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املن�صب

اال�سم

اجلهة املمثل عنها

ايهاب اال�شقر

ال�شهادة اجلامعية

ع�ضو جمل�س اداره

زاهر ا�سماعيل الهموز

د .ب�سام �سامل خليل حنانيا

تاريخ امليالد

�شركة تر�ست العقارية

ع�ضو جمل�س اداره

ع�ضو جمل�س اداره

1964

�شركة فل�سطني لال�ستثمار ماج�ستري يف املحا�سبة من جامعة 1961
�أوكالهما االمريكية
ال�صناعي
بكالوري�س ادارة اعمال من جامعة
الريموك

عن نف�سه
بكالوري�س طب ا�سنان 1987
1959

العمل احلايل واخلربة
رئي�س جمل�س ادارة �شركة تر�ست العقارية
نائب رئي�س جمل�س ادارة وا�صل
ع�ضو جمل�س االدارة املنتدب لال�ستثمار وتطوير
االعمال يف �شركة تر�ست العاملية للتامني يف
فل�سطني
رئي�س جمل�س ادارة �شركة تر�ست لل�سياحة وال�سفر
واحلج والعمرة
ع�ضو جمل�س ادارة بنك الرفاه �سابقا البنك الوطني
حاليا
ع�ضو جمل�س ادارة يف �شركة م�صانع الزيوت
النباتية
ع�ضو جمل�س ادارة يف جمل�س تنظيم قطاع الكهرباء
الفل�سطيني
العمل يف عيادة خا�صة يف رام اهلل
ع�ضو جمل�س االدارة يف �شركة امل�ستثمرون العرب
ع�ضو جمل�س االدرة يف ال�شركة العربية للخدمات
الطبية
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مزايا ومكافات جمل�س االدارة واخرى -:

مل يتقا�ضى �أع�ضاء جمل�س االدارة اية مكافئات لعام  2012واقت�صرت املزايا فقط على �صرف بدالت ح�ضور جل�سات حيث مت يف عام
� 2012صرف مبلغ  500دوالر امريكي مايعادل  354دينار اردين لكل ع�ضو جمل�س ادارة ح�ضر اجتماعات املجل�س بلغ اجمايل ما مت دفعة
لأع�ضاء جمل�س االدارة  15,244دينار اردين .
اال�سم
د .عبد املالك اجلابر
�سامر عزيز بول�ص �شحاده
عبد املجيد حممد عبد املجيد ملحم
عبد احلكيم ح�سن قا�سم فقهاء
رامي كمال ب�سيال �شم�شوم
اياد نبيه دروي�ش احلجي
** ايهاب اال�شقر
** زاهر ا�سماعيل الهموز
د .ب�سام �سامل خليل حنانيا

املن�صب

رئي�س جمل�س االداره
نائب رئي�س جمل�س االدارة
ع�ضو جمل�س اداره
ع�ضو جمل�س اداره
ع�ضو جمل�س اداره
ع�ضو جمل�س اداره
ع�ضو جمل�س االدارة
ع�ضو جمل�س االدارة
ع�ضو جمل�س اداره
املجموع

بدل ح�ضور جل�سات بالدينار

1,773
1,773
1,773
2,127
1,773
2,127
709
1,064
2,127

15,244

** بتاريخ  25.4.2012مت انتخاب جمل�س اداره جديد للدورة القادمة  ،ان�ضم اليه كال من ال�سيد ايهاب اال�شقر وال�سيد زاهر الهموز.
اليوجد عقود و�صفقات الطراف ذوي �صلة .
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كبار م�ساهمي ال�شركة -:

فيما يلي جدول يبني تفا�صيل كبار م�ساهمي ال�شركة الذين ميلكون اكرث من  5%كما يف ك�شف امل�ساهمني  2012/12/31و 2011/12/31

2012

ا�سم امل�ساهم
�صندوق ادخار موظفي �شركةاالت�صاالت الفل�سطينية
�صبيح طاهر دروي�ش م�صري
�شركة امل�ستقبل لال�ستثمارات العامة
�شركة فل�سطني لال�ستثمار ال�صناعي
بلغ عدد امل�ساهمني يف نهاية عام 2012

عدد اال�سهم

ن�سبة امل�ساهمه

1,860,000

12.40%

1,908,320

12.72%

2,058,415

%13.72

2,716,598

18.11%

1094

م�ساهم

عدد اال�سهم امل�صدرة من ال�شركة � 15,000,000سهم

2011

ا�سم امل�ساهم
�صندوق ادخار موظفي �شركةاالت�صاالت الفل�سطينية
�صبيح طاهر دروي�ش م�صري
�شركة امل�ستقبل لال�ستثمارات العامة
�شركة فل�سطني لال�ستثمار ال�صناعي
بلغ عدد امل�ساهمني يف نهاية عام 2011

عدد اال�سهم امل�صدرة من ال�شركة � 15,000,000سهم

عدد اال�سهم

ن�سبة امل�ساهمه

1,860,000

12.40%

1,908,320

12.72%

2,058,415

%13.72

2,716,598

18.11%

1099

م�ساهم

الت�سل�سل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

اجلن�سية

ا�سم ع�ضو جمل�س االدارة

اجلهة املمثل عنها

عدد اال�سهم
اململوكة له
�شخ�صيا

هوية
القد�س
فل�سطيني عن نف�سه

فل�سطيني
فل�سطيني
فل�سطيني
فل�سطيني
فل�سطيني

عن �شركة االت�صاالت
الفل�سطينية
عن �صندوق ادخار
موظفي �شركة
االت�صاالت الفل�سطينية
عن �شركة امل�ستقبل
لال�ستثمارات العامة
عن �شركة فل�سطني
لال�ستثمار ال�صناعي

عن �شركة امل�سرية
هوية
القد�س لال�ستثمار
فل�سطيني �شركة تر�ست العقارية

عن نف�سه

35,000

121,500

عبداملالك احمد عبداملالك
اجلابر (رئي�س جمل�س
االدارة)
ب�سام �سامل خليل حنانيا
(ع�ضو جمل�س االدارة)
�سامر عزيز بول�ص �شحادة
(نائب رئي�س جمل�س االدارة)
ايهاب اال�شقر
(ع�ضو جمل�س االدارة)
رامي �شم�شوم
(ع�ضو جمل�س االدارة)
عبد املجيد ملحم
(ع�ضو جمل�س االدارة)

اياد نبيه دروي�ش احلجي
(ع�ضو جمل�س االدارة)
عبد احلكيم ح�سن قا�سم
فقهاء (ع�ضو جمل�س
االدارة)
زاهر الهموز

(ع�ضو جمل�س االدارة)

املجموع
156,500

عدد اال�سهم
اململوكة
القاربه
54,560

3,000

57,560

عدد اال�سهم
للجهة املمثل
عنها

جمموع
اال�سهم

الن�سبة من
ر�أ�سمال

35,000
35,000
485,919

89,560

124,500
35,000
35,000
485,919

0.60%

0.83%
0.23%
0.23%
3.24%
1,860,000

2,058,415
2,716,598

1,860,000

2,058,415
2,716,598

12.40%

13.72%
18.11%

7,190,932

.4

49% 7,404,992
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ملكية اع�ضاء جمل�س االدارة من االوراق املالية -:

فيما يلي جدول يبني عدد اال�سهم اململوكة الع�ضاء جمل�س االدارة واقاربهم من الدرجة الأوىل:
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ملكية اقرباء اع�ضاء جمل�س االدارة من االوراق املالية -:

فيما يلي جدول يبني عدد اال�سهم اململوكة ال قرباء اع�ضاء جمل�س االدارة:
ا�سم ع�ضو جمل�س االدارة
رانية امني �سعد الدين
حنان ب�سام �سامل خليل حنانيا
�سامل ب�سام �سامل خليل حنانيا
�سامي ب�سام �سامل خليل حنانيا
املجموع

�صلة القرابة
زوج عبداملالك اجلابر
ابنة ب�سام �سامل خليل حنانيا
ابن ب�سام �سامل خليل حنانيا
ابن ب�سام �سامل خليل حنانيا

2012

2011

54,560

4,710

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

57,560

7,710

ثالثا  :اللجان املنبثقة عن جمل�س االدارة
 : )1اللجنة القانونية لل�شركة وتتكون من:
نائب رئي�س جمل�س االدارة
ع�ضو جمل�س االدارة
ع�ضو جمل�س االدارة
مدير عام ال�شركة
مدير مايل ال�شركة

�سامر �شحادة
ايهاب اال�شقر
ب�سام حنانيا
ب�سام ولويل
ع�صام الكخن

 : )2جلنة امل�شرتيات وتتكون من:
نائب رئي�س جمل�س االدارة
ع�ضو جمل�س االدارة
ع�ضو جمل�س االدارة
ع�ضو جمل�س االدارة
مدير عام ال�شركة
املدير االداري
مدير الت�سويق وخدمة مابعد البيع
)3

 :جلنة التدقيق وتتكون من:

)4

 :جلنة احلوكمة وتتكون من:

ع�ضو جمل�س االدارة
ع�ضو جمل�س االدارة
ع�ضو جمل�س االدارة
رئي�س جمل�س االدارة
نائب رئي�س جمل�س االدارة
ع�ضو جمل�س االدارة

�سامر �شحادة
عبد احلكيم الفقهاء
رامي �شم�شوم
ايهاب اال�شقر
ب�سام ولويل
عبد اهلل داوود
ن�ضال عطاونة
عبد احلكيم الفقهاء
عبد املجيد ملحم
ب�سام حنانيا
عبد املالك اجلابر
�سامر �شحادة
رامي �شم�شوم

مطاحن القمح الذهبي

19

 : )5جل�سات اللجان :
•تعقد اللجنة القانونية بناء على متطلبات العمل مت يف عام  2012عقد ثالثة جل�سات وذلك ملتابعة اعمال ال�شركة القانونية .
•-تعقد جلنة امل�شرتيات بناء على متطلبات العمل وكلما اقت�ضت حاجة ال�شركة ل�شراء قمح تزيد كميته عن خم�سة االف طن
 ،او كلما اقت�ضت حاجة ال�شركة ل�شراء ا�صول لل�شركة تزيد قيمتها عن  10االف دينار اردين ،مت يف عام  2012عقد خم�سة
جل�سات للموافقة على �شراء قمح ح�سب اال�صول .
• تعقد جلنة التدقيق بناء على متطلبات العمل مت يف عام  2012عقد خم�سة جل�سات مت خاللها مناق�شة التقارير املنبثقة من
دائرة التدقيق الداخلي  ،مت االلتزام بكافة التو�صيات التي اقرتها جلنة التدقيق .
• تعقد جلنة احلوكمة ملراجعة ال�سيا�سات واالجراءات االدارية واملالية ميا يتنا�سب مع متطلبات احلوكمة وتبني كافة بنود
مدونة احلوكمة الفل�سطينية.
:)6اليتقا�ضى �أع�ضاء اللجان اي اتعاب او بدالت ح�ضور عن م�شاركتهم يف عمل هذه اللجان.

20

رابعا  :االدارة التنفيذية وموظفي ال�شركة وال�سيا�سات االدارية واملالية والقانونية

 -1الهيكل التنظيمي لل�شركة -:
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اال�سم

املن�صب

ب�سام عبد الرحيم ا�سماعيل املدير العام
حامد

ع�صام فتحي ر�شيد الكخن املدير املايل

حممد نافذ امني قاللوة

ال�شهادة اجلامعية
بكالوريو�س يف املحا�سبة وادارة
�أالعمال
1984

ماج�ستري يف املحا�سبة و ادارة
االعمال 1988
دبلوم يف الت�سويق 2006

بكالوري�س يف املحا�سبة وادارة
�أالعمال1999 ،
ماج�ستري يف املحا�سبة
وال�ضرائب2006 ،

مدير تاكيد اجلودة بكالوري�س يف الكيمياء1999،
ماج�ستري يف الكيمياء الع�ضوية
2005،
بكالوريو�س يف الهند�سة الزراعية
(تغذية وتكنولوجيا غذاء .2006

ن�ضال احمد حممود عطاونة مدير الت�سويق
وخدمات مابعد
البيع
ح�سام ربحي حممد االحمد مدير املبيعات
بكالوريو�س يف ادارة
اعمال2000،

1961

تاريخ
امليالد

1976

1975

1983

1977

2000

العمل احلايل واخلربة
حما�ضر يف جامعة النجاح،نابل�س 1993-1989
مدير عام االحتاد التعاوين الزراعي 1995 – 1993
مدير عام املركز الفل�سطيني البحاث الطاقة والبيئة

2002-1999

1995-

مدير عام �شركة دواجن فل�سطني و�شركة فل�سطني لال�ستثمار
ال�صناعي 2004 - 2000
مدير عام اخلدمات التجارية �صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني
– 2005-2004
نائب الرئي�س التنفيذي للعالقات العامة واال�ستثمار جمموعة
االت�صاالت 2008 - 2005
نائب رئي�س جمل�س ادارة م�ؤ�س�سة اجناز فل�سطني -2008حتى
االن
حما�سب رئي�سي يف �شركة م�صانع الزيوت النباتية ،نابل�س
رئي�س ق�سم املحا�سبة يف جمموعة املنارة لال�ستثمار ،رام اهلل
2004-2002

عدد
اجلن�سية
اال�سهم
فل�سطيني 161,223

فل�سطيني الميلك

5,500

فل�سطيني ال ميلك

مدير مايل يف �شركة مطاحن القمح الذهبي  ،رام اهلل 2004
حتى االن
فل�سطيني
فني خمترب يف �شركة مطاحن القمح الذهبي
مدير تاكيد جودة يف �شركة مطاحن القمح الذهبي ،رام اهلل
 2006حتى االن
مدير تاكيد اجلودة يف �شركة البينار ملنتجات االلبان من
2009-2006

مديرالت�سويق وخدمات مابعد البيع يف �شركة مطاحن القمح
الذهبي
فل�سطيني الميلك
2008
مدير ت�سويق �شركة عرب البحار من - 2006
مدير مبيعات �شركة مطاحن القمح الذهبي
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 -2نبذة تعريفية عن االدارة التنفيذية -:

اال�سم

امين حممد عبدالرحمن
كميل

املن�صب

مدير ال�صيانة

املدير االدراي

ع�صام طلعت نا�صيف حرب املدير الفني

عبد اهلل ابراهيم ح�سن
ح�سن

ال�شهادة اجلامعية
بكالوريو�س يف الهند�سة

الكهربائية2005 ،

بكالوريو�س يف الهند�سة
كهربائية1995 ،
ماج�ستري يف ادارة
االعمال2009،
بكالوريو�س يف املحا�سبة1999 ،
ماج�ستري يف ادارة
االعمال2003،

1980

تاريخ
امليالد

العمل احلايل واخلربة
مدر�س يف الرتبية والتعليم 2006-2005
م�شرف �صيانة يف �شركة امل�شروبات الوطنية من 2011-2007
1969

مدير ال�صيانة يف �شركة مطاحن القمح الذهبي

من�سق فني يف �شركة وكالء وموزعي مرتوال ،رام اهلل -1996
1997

1977

مدير فني يف �شركة مطاحن القمح الذهبي ،رام اهلل 1998
حتى االن
مدير ال�ش�ؤون االدارية يف بلدية قلقيلية 2005-2000،

مدير اداري ومايل مللتقى فل�سطني للتنمية،رام اهلل -2006
2008

عدد
اجلن�سية
اال�سهم
فل�سطيني الميلك
فل�سطيني الميلك

2012
5,000
4,243
1,980

فل�سطيني الميلك

2011
5,000
4,243
1,980

11,223

مدير اداري يف �شركة مطاحن القمح الذهبي  ،رام اهلل
 2008حتى االن

�صلة القرابة
زوج ب�سام عبد الرحيم ا�سماعيل حامد
ابن ب�سام عبد الرحيم ا�سماعيل حامد
ابن ب�سام عبد الرحيم ا�سماعيل حامد

ملكية اقرباء االدارة التنفيذية من االوراق املالية  -:فيما يلي جدول يبني عدد اال�سهم اململوكة ال قرباء االدارة التنفيذية :

ا�سم ع�ضو جمل�س االدارة
هبه حممد �صالح ابو عي�شة
عمرو ب�سام عبد الرحيم حامد
همام ب�سام عبد الرحيم حامد
املجموع

11,223

مطاحن القمح الذهبي
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 -3التدريب والتاهيل ملوظفي ال�شركة وغريها من االمور املتعلقة بالعاملني يف ال�شركة -:
ي�ؤمن جمل�س االدارة بان موظفي ال�شركة هم ا�صولها ،فمنذ اللحظة االوىل التي توىل جمل�س االدارة ال�شركة اعطى للموظفني اهتمام
متزايد على كافة اال�صعده املاديةواملعنوية واالجتماعية نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صرمايلي :
توزيع  5%من ارباح ال�شركة على املوظفني يف نهاية كل عام. التامني ال�صحي :تامني كافة موظفي ال�شركة وعائالتهم �صحيا . تامني كافة موظفي ال�شركة يف م�ؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان . نظام الكفترييا :تا�سي�س نظام للكفترييا بحيث يقوم املوظف بدفع مبلغ رمزي  2%من الراتب وباقي التكاليف تقوم ال�شركة بدفعها. رفع ن�سبة م�شاركة ال�شركة يف �صندوق التوفري من  5%اىل .7.5% توفري كافة متطلبات ال�سالمة العامة للموظفني. توفري كافة االحتياجات التدريبية للموظفني. تا�سي�س كادر و�سلم رواتب للموظفني يكفل للموظفني حياة كرمية. تا�سي�س نظام لتوزيع االرباح ال�سنوية لل�شركة. ت�سيري رحل ترفيهية للموظفني. م�شاركة موظفي ال�شركة كافة املنا�سبات االجتماعية(زواج ,وفاة.).....,وبلغ عدد موظفي ال�شركة يف نهاية عام  50 2012موظف موزعني على دوائر واق�سام ال�شركة وبلغ عدد موظفي ال�شركة يف نهاية
عام  56 2011موظف .
وفيما يلي جدول يبني تفا�صيل م�ؤهالتهم العلمية-:
امل�ؤهالت العلمية

ماج�ستري
بكالوري�س
دبلوم
الثانوية العامة  /دون
املجموع

عدد املوظفني
5
19
6
20
50

واجلدول التايل يبني تفا�صيل الدورات التدريبية التي التحق فيها موظفي ال�شركة :
نوع الدورة

دورة لغة اجنليزية
دورة تر�شيد ا�ستهالك الطاقة
دورة يف اجلودة
دورة يف حتليل املخاطر
دورة يف ادارة املوارد الب�شرية
دورات يف جمال املبيعات والت�سويق
دورا ت كمبيوتر
م�ؤمترات قمح عاملية
مقدمة يف علوم الدفاع املدين
عالقات عامة
املجموع

عدد املوظفني
1
2
1
1
1
4
2
3
10
1
26
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وفيما يلي ملخ�ص الهم االجراءات االدارية واملالية التي تتبعها ال�شركة
�سيا�سة التوظيف :بناءا على حجم العمل يف ال�شركة ورغبة مدير الدائرة املعنية يتم �إبالغ دائرة �ش�ؤون املوظفني للقيام بالإعالن عن الوظيفة
ال�شاغرة بالطريقة التي يراها منا�سبة(االعالن باجلرائد ،الرجوع اىل طلبات التوظيف ،االت�صال باملعارف ) يقوم م�س�ؤول
املوارد الب�شرية بالتعاون مع مدير الدائرة املعني بتحديد امل�ؤهالت واخلربات املطلوبة لهذه الوظيفة اعتمادا على الو�صف
الوظيفي وبالرجوع �إىل قائمة متطلبات امل�سميات الوظيفية.
يقوم املتقدم مللئ ال�شاغر بتقدمي طلب توظيف لدى م�س�ؤول املوارد الب�شرية و تزويده بال�سرية الذاتية.
يقوم م�س�ؤول املوارد الب�شرية بفرز طلبات التوظيف من �أجل التح�ضري ملقابلة املتقدمني لل�شاغر واالحتفاظ بالطلبات يف امللف
اخلا�ص .ومن ثم يتم رفع التو�صيات للمدير العام.
بناء على قرار املدير العام يقوم م�س�ؤول املوارد الب�شرية ب�إبالغ املر�شح للوظيفة بنية ال�شركة يف تعينه ليتم مناق�شة العر�ض
املقدم له من قبل ال�شركة على ان تكون الثالثة ا�شهر االوىل فرتة اختبار لل�شركة وللموظف وبعد انتهاء فرتة التجريب يتم تقيمه
با�ستخدام منوذج تقيم املوظفني اجلدد وعليه يتم اما اال�ستغناء عن املوظف او توقيع عقد عمل معه.
�سيا�سة التدريب:يحدد مدير الدائرة املعني بالتعاون مع م�س�ؤول املوارد الب�شرية احلد الأدنى للم�ؤهالت العلمية واخلربة واملهارات العملية
املطلوبه لكل وظيفة تابعة لل�شركة  ،تت�ضمن طريقة العمل هذه تنفيذ العمليات الفرعية التالية:
تدريب املوظفني اجلدد،طلب دورات تدريبية،حتديد االحتياجات التدريبية وتخطيط التدريب،متابعة تنفيذ الدورات التدريبية
الداخلية،متابعة تنفيذ الدورات التدريبية اخلارجية.
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 -4االجراءات القانونية والق�ضايا-:
ا�ستمرت ادارة ال�شركة يف اجراءاتها القانونية �ضد التجار املتعرثين ماليا.هناك ق�ضايا اخرى ذات طابع غري جوهري ،باال�ضافة اىل انه اليوجد اية ق�ضايا ترتب التزامات جوهرية مالية متوقعة على ال�شركةحتى تاريخ . 31.12.2012
مع العلم ان ال�شركة اقتطعت خالل ال�سنوات ال�سابقة ماقيمته  1,487,021دينار اردين خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها .

خام�سا  :الو�ضع احلايل وامل�ستقبلي لل�شركة
 -1الو�ضع التناف�سي لل�شركة -:
تعترب �شركة مطاحن القمح الذهبي ال�شركة الرائدة يف �إنتاج الطحني وم�شتقاته يف ال�سوق املحلي فهي تتمتع بطاقة �إنتاجية عالية ت�صل �إىل
 450طن قمح يومي .وكذلك الآالت ومعدات متطورة جدا مقارنة باملطاحن املحلية الأخرى املوجودة يف ال�سوق الفل�سطيني ،واملناف�سة يف
ال�سوق املحلي لي�س مع املطاحن املحلية و�إمنا مع املطاحن الإ�سرائيلية ،والطحني امل�ستورد من اخلارج ،بطريقة �أدت �إىل �إغراق الأ�سواق.
�أ�سواق ال�شركة الرئي�سية حمليا وخارجيا-:
ت�سوق �شركة املطاحن منتجاتها يف ال�سوق املحلي  ،وحتديدا يف ال�ضفة الغربية  ،حيث يعترب هذا ال�سوق هو ال�سوق الرئي�سي ،وينق�سم
املناف�سني يف �سوق الطحني �إىل �أربعة �أق�سام:
•الطحني الإ�سرائيلي
•الطحني امل�ستورد من (تركيا،م�صر ،اوكرانيا........،الخ ) -
•مناف�سة حملية ( مطاحن حملية )
•مناف�سة غري مبا�شرة مثل امل�ساعدات الإن�سانية من خالل املنظمات الإغاثيه.
ح�صة ال�شركة -:
ي�ستهلك ال�سوق الفل�سطيني يف ال�ضفة الغربية ب�إ�ستثناء القد�س داخل اجلدار حوايل  17000طن طحني �شهريا .وهنا احلديث عن �سوق
ال�ضفة لأنه ال�سوق الرئي�سي لل�شركة ينق�سم هذا ال�سوق من حيث �إنتاج وتوريد الطحني �إىل �أربعة مناف�سني رئي�سني وهم :
� 1.1شركة مطاحن القمح الذهبي وح�صتها يف ال�سوق هي .15%:
2.2املطاحن املحلية هي.5%:
3.3املطاحن الإ�سرائيلية وهي ( 12مطحنة �إ�سرائيلية).30%:
4.4الطحني امل�ستورد ( تركي ،م�صري� ،أوكراين...،الخ).37%:
5.5امل�ساعدات من قبل منظمات دولية مثل  wfp,unوغريها.13%:

اال�سرتاتيجيات -:
•اال�ستمرار يف تكوين عالقات ا�سرتاتيجية وحتالفات مع كبار املخابز والتجار يف كل حمافظه .
•اال�ستمرار يف ك�سب ثقة املنظمات الدولية املانحة للطحني ،كربنامج الغذاء العاملي .
•النمو واال�ستمرار يف املحافظة على حجم النمو املتحقق ملبيعات املناطق من خالل فتح ا�سواق جديده ك�سوق غزه وا�سواق عرب الداخل .

مطاحن القمح الذهبي

 -2االعتماد على موردين وعمالء رئي�سني -:
تفا�صيل املوردين الذين ي�شكلون  2%فاعلى من اجمايل امل�شرتيات لل�شركة

تفا�صيل العمالء الرئي�سني الذين ي�شكلون  2%فاعلى من اجمايل مبيعات ال�شركة

27
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 -3االمتيازات -:
 منحت ال�شركة بتاريخ  21حزيران  2000ال�شهادة النهائية لال�ستفادة من الإعفاء ال�ضريبي املن�صو�ص عليه يف قانون ت�شجيع اال�ستثماريف فل�سطني .مبوجب هذه ال�شهادة مت �إعفاء ال�شركة من �ضريبة الدخل لفرتة � 5سنوات تنتهي بتاريخ � 31آب  2004بعد ذلك ،تخ�ضع
ال�شركة ل�ضريبة دخل مبعدل � 7.5%سنويا عن الأرباح اخلا�ضعة ل�ضريبة الدخل وملدة � 20سنة �إ�ضافية .مت خالل عام  2004متديد فرتة
الإعفاء ال�ضريبي لل�شركة لت�صبح معفاة من �ضريبة الدخل حتى  31كانون �أول  .2006خالل عام  2008ح�صلت ال�شركة على متديد
للإعفاء ال�ضريبي ملدة �سنتان �إ�ضافيتان ( 2007و )2008وذلك عن الأرباح الت�شغيلية لل�شركة “من بيع الدقيق”

�-4سيا�سة اجلودة يف ال�شركة ومعايري اجلودة الدولية -:
ت�ؤمن ادارة ال�شركة ان اجلودة العمود الفقري لنجاح اي �صناعة و وقود دميومتها وتطورها ،ولذلك فان �شركة مطاحن القمح الذهبي
اولت اجلودة اهتماما خا�صا ،وهي ملتزمة با�ستمرار رفد املخترب ب�أحدث االجهزة  .فقد ابتاعت ال�شركة يف العام  2012اربعة اجهزة وهي
جهاز ل�سحب عينات القمح من ال�شاحنات وميتاز هذا اجلهاز ب�سرعته وقدرته على �سحب عينات ممثلة من عدة م�ستويات من اعماق
ال�شاحنات ،وجهاز لقيا�س رقم ال�سقوط وميتاز بقدرته على فح�ص عينتان يف نف�س الوقت ،كذلك مت �شراء جهاز لقيا�س ن�سبة الرت�سيب
يف الطحني ا�ضافة اىل جهاز تنظيف عينات القمح
و متتاز دائرة اجلودة مبرونتها العالية وقدرتها على تلبية متطلبات الزبائن املتباينة من كافة مناطق الوطن وقدرتها العالية على تزويد
الزبائن مبنتجات ذات جودة ثابته وم�ستقرة تنال ر�ضاهم ،ول�ضمان ذلك فان دائرة اجلودة تقوم مبتابعة املنتج منذ حلظة و�صول القمح
حتي ي�صبح طحني ،اذ يبد�أ عملها منذ دخول �شاحنات القمح بفح�صها �شاحنة �شاحنة اىل تعبئة املنتجات مرورا بكافة عمليات االنتاج
والتخزين ا�ضافة اىل ا�شرافها الكامل على تدعيم الطحني بالفيتامينات واملعادن (الربميك�س) ح�سب املوا�صفات الفل�سطينية
وتقوم دائرة اجلودة ب�إجراء الفحو�صات املخربية على موادها اخلام ومنتجاتها طبقا لطرق الفح�ص الدولية املعتمدة ومنها:
ISO Standard Methods
ICC Standard Methods
AACC Methods

 -5االجنازات -:
•ح�صول ال�شركة على �شهادة اجلودة الفل�سطينية-:
منحت م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقاي�س �شهادة اجلودة الفل�سطينية ل�شركة مطاحن القمح الذهبي وهي اول �شركة مطاحن
فل�سطينية حت�صل على هذه ال�شهادة حيث طابقت العينات املاخوذة من انتاجها متطلبات م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقاي�س .
•م�أ�س�سة ال�شركة اداريا و ماليا و انتاجيا ح�سب املوا�صفات العاملية و الفل�سطينية و توفر �سيا�سات
مكتوبة ت�شمل التايل:
 1 .1ال�سيا�سات و االجراءات االدارية ،الهيكليات و الو�صف الوظيفي
 2 .2ال�سيا�سات و االجراءات املالية�،سيا�سات واجراءات البيع� ،سيا�سات و اجراءات امل�شرتيات .
�3 .3سيا�سات و اجراءات خدمة ما بعد البيع� ،سيا�سات ال�سالمة العامة �،سيا�سات و اجراءات �ضبط اجلودة.
� 4 .4سيا�سات و اجراءات املخازن�،سيا�سات و اجراءات اخلدمات اللوج�ستية.
� 5 .5سيا�سات و اجراءات ال�صيانة� ،سيا�سات امل�س�ؤولية االجتماعية.
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•توريد خبز ل�صالح هيئة االمداد والتجهيز -:
ا�ستطاعت ال�شركة بتاريخ  2012/07/01ك�سب عطاء توريد خبز ل�صالح هيئة االمداد والتجهيز وزارة املالية ،حيث قامت ادارة ال�شركة
بعقد اتفاقيات مع العديد من املخابز املنت�شرة يف ال�ضفة الغربية لتمويل دائرة اللوازم العامة باخلبز مقابل ان تقوم ال�شركة بتزويدها
بالطحني.
•توقيع اتفاقية توزيع ح�صري ملنتج  1كيلو -:
قامت ال�شركة بتاريخ  2012/03/01توقيع اتفاقية توزيع ح�صري ملنتج  1كيلو مع �شركة يونيبال للتجارة العامة والتي متتاز بقدرتها على
توزيع وت�سويق املنتج ب�شكل ي�ضمن انت�شاره يف كافة حمافظات الوطن .

 -6التربعات واملنح -:

قامت ال�شركة يف عام  2012بالعديد من االن�شطة االجتماعية والتربعات التي تخدم م�صلحة ال�شعب الفل�سطيني ،و�شملت هذه االن�شطه
والتربعات كافة كافة القطاعات وامل�ؤ�س�سات ونذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر مايلي :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

التربع حلملة اغاثة اهلنا يف �سوريا
التربع جلمعية املرابطات اخلريية
التربع لديوان الرقابة املالية واالدارية
التربع جلمعية ا�صدقاء بريزيت
التربع للجنة �سيدات الرعية بريزيت
التربع الحتاد عمال فل�سطني
التربع جلمعية ال�صداقة الفل�سطينية البلغارية
التربع جلمعية ن�سوي كوبر
التربع ملدر�سة ماجدة و�سيلة
التربع للهيئة االهلية لدعم البلدة القدمية باخلليل
التربع جلمعة الوفاء لرعاية امل�سنني
التربع مل�ؤ�س�سة امتياز املغربي االجتماعية
التربع جلمعية رعاية �ش�ؤون طلبة بلعا اخلريية
التربع لبيت الرتاث الفل�سطيني
التربع جلمعية امل�سرح ال�شعبي
التربع ملركز �صحة بريزيت
التربع جلمعية دار االميان لرعاية االيتام
التربع حلملة قاطع االحتالل
التربع لفرقة �صمود ال�شعبية
التربع ملدر�سة الفرندز
التربع حلملة ت�شجيع املنتج الوطني
رعاية فعالية اكرب �صحن مفتول
رعاية فعالية اكل ماما ازكا
رعاية الرزم الثقافية لبلدية رام اهلل
رعاية برنامج املوروث املو�سيقي الفل�سطيني
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 -7اخلطط امل�ستقبلية لل�شركة -:
م�شروع زيادة �سعة ال�صوامع
ت�سعى �شركة مطاحن القمح الذهبي لتو�سيع قدراتها التخزينية عن طريق زيادة عدد ال�صوامع حيث ت�سعى ل�شراء �ستة �صوامع جديدة
�سعة الواحدة  1500طن ،مت االنتهاء من الدرا�سة وجاري العمل على تنفيذ املرحلة االوىل من امل�شروع.

م�شروع املخابز.
�ستعمل ال�شركة على ت�أ�سي�س خم�س خمابز يف كل من نابل�س  ،جنني  ،قلقيلية ،رام اهلل ،وطولكرم بحيث حتمل املخابز ومنتجاتها ا�سم
و�شعار ال�شركة  .و�سيتم عمل درا�سات تف�صيلية ودرا�سات جدوى لكل مدينة بحيث يتم حتديد ال�سعة الإنتاجية لكل خمبز وتكلفته بالإ�ضافة
�إىل مردوده املايل .وبجانب امل�ساهمة يف �ضمان احلد الأدنى من ت�سويق منتجات املطحنة من الطحني �ستكون هذه املخابز مادة ترويجية
ملطاحن القمح الذهبي.

م�شروع وحدة ت�صنيع املعكرونة .
تعترب املعكرونة من املنتجات املطلوبة يف �سوق الغذاء الفل�سطيني وال�سوق اخلارجي  .وال يوجد يف ال�سوق الفل�سطيني �سوى �أربعة م�صانع
منتجه للمعكرونة احدها يف قطاع غزة .وبخالف مبيعات ال�سوق املحلي فان هذا املنتج من املمكن ت�صديره ،ومن املمكن توقيع اتفاقيات
طويلة الأمد مع امل�ؤ�س�سات الدولية التي ت�ساهم يف توفري الأمن الغذائي والتي تزود الفقراء بحزم غذائية على مدار العام مثل برنامج
الغذاء العاملي ووكالة الغوث خا�صة وان لل�شركة عالقة جيدة معهم من خالل عقود توريد الطحني .

م�شروع وحدة ت�صنيع الب�سكويت.
يعترب الب�سكويت مبختلف �أنواعه من املنتجات ذات الرواج يف ال�سوق املحلي .ويبلغ عدد م�صانع الب�سكوت يف فل�سطني ثالثة م�صانع منها
م�صنع يف قطاع غزة  .ويعترب الطحني هو املكون الأ�سا�سي ملنتجات الب�سكوت بالإ�ضافة �إىل ن�سبة قليلة من ال�سكر .وت�سعى ال�شركة النتاج
الب�سكويت بهدف الت�سويق املحلي والت�صدير  .ومن �ضمن املخططات ت�صنيع ب�سكويت مدعم باحلديد والذي من املمكن ت�سويقه عرب
امل�ؤ�س�سات الدولية ووزارة التعليم وذلك �ضمن برامج مكافحة �سوء التغذية عند الأطفال والتي تتعدى ن�سبتها ح�سب �أخر الدرا�سات .%30
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�ساد�سا:ن�شاط التداول على �سهم ال�شركة
يجري تداول �أ�سهم ال�شركة يف �سوق فل�سطني لالوراق املالية حيث مت ادراج ا�سهم ال�شركة بتاريخ  2005/05/17وبدات عملية التداول
على �أ�سهمها بتاريخ  2005/06/26وخالل ال�سنوات املا�ضية مت زيادة ر�أ�س املال لي�صل حاليا اىل  15مليون دينار اردين بقيمة ا�سمية 1
دينار لل�سهم .
وح�سب التقارير التي مت تزويدنا بها من �سوق فل�سطني للأوراق املالية يتبني ان �أعلى �سعر تداول لل�شركة خالل عام  2012بلغ ،1.10وان
ادنى �سعر تداول ل�سهم ال�شركة بلغ  ،0.67وفيما يلي جدول يو�ضح ذلك:
ال�سنة املالية

2012

2011

�سعر االفتتاح
�سعر االغالق

1.01

0.74

0.69

1.01

0.67

0.65

1.10

1.21

1,605,858

5,212,294

585

2,209

1,372,425

5,626,900

10,349,998

15,149,998

�أدنى �سعر
�أعلى �سعر
عدد اال�سهم املتداوله
عدد ال�صفقات املنفذة
قيم اال�سهم املتداوله ديناراردين
القيمة ال�سوقية لل�شركة دينار اردين
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�سابعا :التوا�صل مع امل�ساهمني واملعنيني
حر�صا منا على م�صلحة م�ساهمينا �،أغلى مامنلك  ،ميكنكم االطالع على التقرير ال�سنوي  2012وكل جديد عن ال�شركة من خالل زيارة
املوقع االلكرتوين اخلا�ص بها WWW.GWMC.PS
�سيتم ت�سليم �سوق فل�سطني للأوراق املالية ن�سخة عن التقرير ال�سنوي  2012ليتم ن�شرها يف موقع �سوق فل�سطني للأوراق املالية ،على
ان يتم توزيع التقرير ال�سنوي على امل�ساهمني من خالل الربيد �أو احل�صول على ن�سخه باليد يف مقر ال�شركة يف مدينة رام اهلل-بلدة
بريزيت-برهام.
اجتماع الهيئة العامة العادية لل�سنة املالية املنتهية 2012/12/31

مع العلم انه �سيتم عقد
مقرال�شركة الكائن يف برهام ،مدينة بريزيت.

يوم االثنني املوافق

2013/04/15

ثامنا :اجتماع الهيئة العامة لعام 2011

مت يف اجتماع الهيئة العامة العادي الذي انعقد بتاريخ  25.4.2012اقرار التايل من خالل الت�صويت :
•تقرير جمل�س الإدارة حول عمليات ال�شركة لعام .2011
•امل�صادقة على البيانات املالية وعلى تقرير مدقق احل�سابات لعام .2011
•�إعادة انتخاب �شركة

بالتزكية للتدقيق على ح�سابات ال�شركة لعام .2012

•�إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف .2011 /12/31

•تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع ما ن�سبته  6%من را�س مال ال�شركة الإ�سمي كتوزيعات نقدية عن ال�سنة املنتهية يف . 2011/12/31
•انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة للدورة القادمة .

يف
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تا�سعا:االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة ال�شركات
يتالف جمل�س ادارة ال�شركة من � 9أع�ضاء وح�سب النظام الداخلي لل�شركة ي�شرتط لع�ضوية جمل�س االداره ان يكون الع�ضو املنتخب ميلك
ما اليقل عن  35الف �سهم ،كما ان رئي�س جمل�س االدراه الي�شغل واليقوم ب�أي دور تنفيذي بال�شركة .
عمل جمل�س ادارة ال�شركة واالدارة التنفيذية على تبني كافة بنود مدونة احلوكمة الفل�سطينية يف عام  2012ومن اهم البنود التي تبنتها
ادارة ال�شركة وهي على �سبيل املثال الاحل�صر ما يلي:
•ت�شكيل جلنة احلوكمة  ،وجلنة التدقيق  ،وجلنة امل�شرتيات  ،واللجنة القانونية .
•ال ميار�س رئي�س جمل�س االدارة �أو �أي ع�ضو فيه مهام تنفيذية يف ال�شركة حيث مت قبول ا�ستقالة املدير العام من ع�ضويته كع�ضو
جمل�س ادارة .
مع العلم ان ال�شركة خالل االعوام ال�سابقة كانت من ال�شركات الرائده يف االلتزام باالف�صاح وفقا للقوانني واالنظمة والتعليمات النافذة
خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية ،ومل تطلب هيئة �سوق ر�أ�س املال و�سوق فل�سطني لالوراق املالية اية اي�ضاحات ملعلومات مبهمه او اف�صاح
عن معلومات ناق�صه�،أو �أوقعت عليها جزاء ب�سبب ذلك .
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المؤشرات الرئيسية للميزانية العمومية
وبيان الدخل
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امل�ؤ�شرات الرئي�سية للميزانية العمومية وبيان الدخل
املبالغ بالدينار االردين
تطور ا�صول ال�شركة -:
ال�سنة
ا�صول ال�شركة

2008

2009

2010

2011

2012

20,531,613

18,195,993

19,528,258

17,906,141

19,657,244

تطور مطلوبات ال�شركة -:
ال�سنة
جمموع املطلوبات

2008

2009

2010

2011

2012

4,824,059

3,132,395

2,950,136

954,865

3,162,799
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تطور حقوق م�ساهمي ال�شركة -:
ال�سنة
�صايف حقوق
امل�ساهمني
االرباح املوزعة

2007

2008

2009

2010

2011

2012

13,787,041

15,707,554

15,063,598

16,578,122

16,951,276

16,494,445

750,000

900,000

1,125,000

مبيعات و�صايف ارباح ال�شركة قبل ال�ضرائب-:
ال�سنة املالية

2008

2009

2010

2011

2012

�صايف املبيعات

11,609,360

6,424,720

7,664,292

9,578,255

7,986,822

�صايف الربح قبل
�ضريبة الدخل

1,948,578

165,336

1,272,557

1,219,679

491,969

2011
5%
95%
100%
2011
28%
16%
12%

2010
15.107%
84.893%
100%
2010
31%
18%
15%

2009
17%
83%
100%
2009
22%
9%
2%

2008
23%
77%
100%
2008
22%
11%
17%

2007
30%
70%
100%
2007
7%
%-1
3%

ن�سب االقرتا�ض

ن�سبة االقرتا�ض =جمموع القرو�ض (التزامات ق�صرية +طويلة)/جمموع املوجودات

ن�سبة امللكية =حقوق امل�ساهمني  /جمموع املوجودات

املجموع ي�ساوي 100%

ن�سبة هام�ش الربح االجمايل =الربح االجماىل � /صايف املبيعات

ن�سب الربحية

ن�سبة هام�ش الربح الت�شغيلي من العمليات =�صايف الربح الت�شغيلي قبل الفوائد و ال�ضرائب
و االرباح االخرى� /صايف املبيعات

حتليل مايل الهم امل�ؤ�شرات املالية-:
2012
16%
84%
100%
2012
19%
5%
6%

ن�سبة هام�ش الربح ال�صايف =�صايف الربح بعد الفوائد و ال�ضرائب � /صايف املبيعات
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اضاءات اخرى
مدققو احل�سابات -:

بلغت اتعاب مدققو احل�سابات  9784دينار اردين �شاملة �ضريبة القيمة امل�ضافة

امل�ست�شارون القانونيون -:

اتقان للخدمات اال�ست�شارية

رواتب ومنافع االدارة العليا -:

بلغت رواتب ومنافع االدارة العليا لعام  2012ما جمموعه  144,989دينار اردين كمنافع ق�صرية االجل ومامبلغه  34,251دينار كاتعاب
نهاية اخلدمة واجازات .
املخاطر -:

اليوجد خماطر حمتمله من املمكن �أن تتعر�ض لها ال�شركة خالل ال�سنة املالية الالحقه والتي من �ش�أنها التاثري املادي على ال�شركة.
العمليات غري املتكررة -:

 اليوجد يف البيانات املالية اية عمليات مالية غري متكررة.كفاية انظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية على االف�صاح املايل-:

تلتزم ادارة ال�شركة بو�ضع ال�سيا�سات واالجراءات التي تعمل على حتقيق اهداف جمل�س االدارة وامل�ساهمني با�سرع وقت ممكن وبفاعلية كاملة .
واميانا منها بذلك وحر�صا على م�صلحة ال�شركة وملعرفتها التامة ب�أهمية التدقيق الداخلي فقد قامت ادارة ال�شركة بتعيني مدقق داخلي
لل�شركة وذلك �ضمن قواعد احلوكمة لل�شركات ،والذي �سيعمل على فح�ص �سالمة ودقة نظم الرقابة املحا�سبية واملالية والت�شغيلية ،
لزيادة ال�ضوابط الرقابية على املخاطر املختلفة بال�شركة ،والت�أكد من االلتزام باخلطط وال�سيا�سات والإجراءات املو�ضوعة والت�أكد من
حماية �أ�صول ال�شركة من ال�سرقة واالختال�س والغ�ش والتالعب  ،و الت�أكد من �صحة و�سالمة املعلومات التي تنتجها الدوائر والوحدات
املختلفة يف ال�شركة  ،وتقييم كفاءة واقت�صادية العمليات يف ال�شركة  ،و تقدمي التو�صيات الالزمة لتح�سني اخلطط والنظم وال�سيا�سات و
الإجراءات  ،من خالل عمل مهام �ضمن خطة �سنوية م�ستندة �إىل تقييم خماطر معد ح�سب الأ�صول  ،بهدف حتقيق قيمة م�ضافة لل�شركة
وم�ساعدتها يف حتقيق �أهدافها.
ويتمتع نظام الرقابة وال�ضبط الداخلي لل�شركة وكذلك اجراءات العمل يف الدائرة املالية با�سلوب فعال للمراجعة والرقابه الثنائيه
والذاتيه من اجل احلد من الوقوع باالخطاء وتخفي�ض املخاطر ،عدا على ان االدارة تقوم ب�شكل دوري بت�صميم اجراءات رقابية تنا�سب
حجم العمل والهدف منها الزام كافة دوائر ال�شركة بال�سيا�سات املو�ضوعة من قبل االدارة العليا لل�شركة.
وتدعم االداره نظامها الرقابي من خالل الهيكل التنظيمي لل�شركة وطرق تفوي�ض ال�سلطات وامل�س�ؤوليات والف�صل بني الوظائف والواجبات.
ان النظام املايل واملحا�سبي يت�ضمن ا�سلوب رقابي ،داخلي ،ثنائي ،ذاتي ،من خالل الية اعتماد املعامالت املالية من قبل اكرث من �شخ�ص،
باال�ضافة اىل ان عمليات ال�شراء وعمليات البيع تتم من قبل دوائر اخرى وتعتمد من قبل الدائرة املالية هذا جانب ،واجلانب االخر
واملتعلق باملعامالت االخرى والتي يتم ت�سجيلها فورا بالقيم ال�صحيحة وت�صنيفها يف احل�ساب املنا�سب يتم مطابقة ار�صدتها يف فرتات
متقاربة مع االطراف االخرى ،ومما يزيد من قوة وفعالية نظام الرقابة الداخلية يف الدائرة املالية هو م�صداقية البيانات املالية املعتمده
من قبل املدقق اخلارجي و التي يتم االف�صاح عنها ب�شكل ن�صف �سنوي ويف نهاية كل �سنه دون ان يكون هناك اية حتفظ يذكر يف تقرير
مدققي احل�سابات امل�ستقلني .
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�سيا�سة اال�ستثمار-:
ت�شكل اال�ستثمارات بكافة انواعها  5%من قيمة ا�صول ال�شركة وتتمثل ا�ستثمارات ال�شركة فيما يلي:
•ا�سهم �شركة االت�صاالت الفل�سطينية :
يتم عند ال�شراء ت�سجيلها يف بند املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليها م�صاريف التملك ويعاد تقييمها الحق ًا
بالقيمة العادلة ،ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف بند م�ستقل �ضمن حقوق امللكية .يف حال بيع هذه املوجودات �أو جزء منها �أو
ح�صول تدين يف قيمتها يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف بيان الدخل املوحد مبا يف ذلك املبالغ املقيدة �سابق ًا يف
حقوق امللكية والتي تخ�ص هذه املوجودات.
•العقارات واالرا�ضي
يتم �إظهارها يف بند املمتلكات اال�ستثمارية وت�شمل ما يلي:
1.1قيمة عقار مت احل�صول عليه ك�سداد ملديونية �أحد الزبائن ومت احل�صول عليه خالل عام . 2007
2.2القيمة ال�سوقية لقطعة �أر�ض متتلكها ال�شركة ،يتم تقييم الأر�ض من قبل خممن م�ستقل حيث مت �إثبات �أرباح �إعادة التقييم يف
بيان الدخل املوحد .
اختالف البيانات عن البيانات االولية -:

مت زيادة االرباح مببلغ  7,226دينار اردين ومت عك�س اثرها املايل يف بند موجودات متداولة اخرى  ،ويف بند االرباح املرتاكمة ،نتيجة
االختالف يف طريقة احت�ساب �ضريبة الدخل .
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المسؤوليات
اخذ جمل�س االدارة على عاتقه العديد من امل�س�ؤوليات ،وذلك الميانهم الكامل بالدور الذي �ستلعبه ال�شركة يف دعم االقت�صاد الوطني ويف
خدمة املجتمع الفل�سطيني ،وعليه و�ضع لنف�سه جمموعة من امل�س�ؤوليات ايل يعمل من خاللها ومن اجلها ،نذكر منها على ال�سبيل املثال
ال احل�صر امل�س�ؤوليات التالية :
• •جتاه امل�ساهمني

ان تقوم ال�شركة بحماية وتطوير ا�ستثمارات امل�ساهمني ح�سب اهدافهم و توجهاتهم وان تعمل يف جميع االوقات بكفاءة مالية وادارية
عالية وبطرق مربجمة وا�ضعة ن�صب عينها ان عليها م�س�ؤولية وا�ضحة وهامة جتاههم واحلر�ص على م�صاحلهم اثناء القيام باعمالها.
• •جتاه من نتعامل معهم

ت�سعى ال�شركة اىل اقامة عالقات طيبة ومفيدة ووا�ضحة مع زبائن ال�شركة (جتار وخمابز) ومع املوردين والعمل على ترقية العمل وفقا
لهذه املبادىء.
• •اال�ستقامة يف العمل

حتر�ص ال�شركة دائما على مبادىء االمانة واال�ستقامة و االن�صاف يف جميع نواحي عملها وتتوقع نف�س املنهج من زبائنها ومورديها ومن
هذا املنطلق ف�إن �سيا�ستها يف التعامل مع زبائنها ومورديها مبنية على ا�س�س وا�ضحة.
• •ال�صحة وال�سالمة العامة

تبذل ال�شركة اق�صى جهودها للقيام باعمالها با�سلوب يكفل املحافظة على �صحة و�سالمة موظفيها وزبائنها وغريهم ممن ت�شملهم
ان�شطة ال�شركة وعملياتها باال�ضافة اىل حماية البيئة وخف�ض التلوث اىل ادنى احلدود املمكنة وال�سعي الدائم نحو تطوير اال�ساليب التي
ت�ساعد يف ذلك.
• •جتاه القوانني

تلتزم ال�شركة بالقوانني ال�سائدة يف دولة فل�سطني وت�سعى للعمل مبوجبها با�سلوب يت�سم بامل�س�ؤولية ولي�س لل�شركة وجهات نظر خا�صة
بالق�ضايا ال�سيا�سية وال تقوم ال�شركة بدفع اي مبالغ مالية لها طابع �سيا�سي �أو قد ت�ؤول على هذا النحو �سواء كان ذلك على ال�صعيد املحلي
�أو العاملي  .و لكن ال�شركة تتمتع بحقها امل�شروع و م�سئوليتها يف التعبري عن �آرائها جتاه الق�ضايا التي مت�س م�صاحلها و م�صالح م�ساهميها
و موظفيها و �أي�ضا جتاه الق�ضايا التي ت�ؤثر على امل�صلحة العامة بحيث يتعني على ال�شركة امل�ساهمة فيها يف �ضوء معرفتها اخلا�صة.و تدرك
ال�شركة �أن تعاونها الوثيق مع احلكومه ميكنها من بذل �أق�صى طاقتها يف حتقيق �أهدافها.
• •امل�س�ؤولية االجتماعية

تعترب �شركة مطاحن القمح الذهبي نف�سها جزءا ال يتجزء من املجتمع الفل�سطيني ومن عمليه التنميه ال�شامله وان عليها م�س�ؤولية تقع
على عاتقها جتاه هذا املجتمع فقد �ساهمت �شركة مطاحن القمح الذهبي بالعديد من االن�شطه التي حتقق وت�ساعد يف عملية التنمية فقد
قامت ال�شركة بدعم قطاعات خمتلفة نذكر منها :
 قطاع الريا�ضه				
 قطاع التعليم قطاع العمل االهلي				
 قطاع ال�شباب قطاع الثقافه				
 قطاع البيئهوذلك بالتعاون والتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات االهلية .
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• •امل�س�ؤولية جتاه القطاع احلكومي

تنظر �شركه مطاحن القمح الذهبي اىل القطاع احلكومي بانه �شريك ا�سرتاتيجي يف عمليه التنميه فقد عملت ال�شركة على دعم هذا
القطاع والتعاون معه وذلك من خالل :
— —التربع حلملة اغاثة اهلنا يف �سوريا .
— —التربع لديوان الرقابة املالية واالدارية .
— —التربع ملركز �صحة بريزيت
• •امل�س�ؤوليه جتاه امل�ؤ�س�سات االهلية ( املجتمع املدين )

مع �أزدياد الدور الذي تلعبه م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف عملية التنميه املجتمعية فقد عملت ال�شركة على متكني ودعم هذا القطاع من
خالل التعاون امل�شرتك يف اكرث من ن�شاط نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر :
التربع جلمعية املرابطات اخلريية  ،التربع جلمعية ا�صدقاء بريزيت  ،التربع للجنة �سيدات الرعية بريزيت  ،التربع جلمعية ن�سوي كوبر،
التربع جلمعية الوفاء لرعاية امل�سنني.
• •امل�س�ؤوليه جتاه قطاع ال�شباب والريا�ضه

ال�شباب هم عماد امل�ستقبل وامله  ،وهم اهم عن�صر من عنا�صر التنميه والبناء بل هم اال�سا�س الذي يعتمد عليه الحداث التغري فقد قامت
ال�شركه بدعم هذا القطاع من خالل رعايه ودعم انديه وان�شطه ريا�ضيه نذكر منها -:
رعاية بطولة حمافظة رام اهلل والبرية الكروية  ،فريق كرة القدم التابع لديوان الرقابة املالية واالدارية.
• •امل�س�ؤوليه جتاه قطاع التعليم

اميانا من ال�شركة ب�أهمية هذا القطاع فقد قامت ال�شركة بدعم عدة ن�شاطات يف هذا املجال حيث قدمت ال�شركة جمموعة من الكتب
العلمية الدرا�سية وقامت بالتربع للعديد من املدار�س نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر :التربع ملدر�سة ماجدة و�سيلة ،التربع جلمعية
رعاية �ش�ؤون طلبة بلعا ،التربع ملدر�سة الفرندز ،هذا بالإ�ضافة اىل ان ال�شركة قامت بالعديد من ور�ش العمل اخلا�صة مبو�ضوع التغذية
يف العديد من املدار�س وكذلك ا�ستقبلت ال�شركة ما يقارب  1500طالب يف مقر ال�شركة كرحالت تعليميه وطالب جامعات فل�سطينية.
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• •امل�س�ؤولية االقت�صادية
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اميانا من �شركة مطاحن القمح الذهبي باهمية دعم االقت�صاد املحلي وتعزيز دوره فقد �شاركت ال�شركة يف العديد من ور�ش العمل
واملعار�ض ذات العالقة بتعزيز االقت�صاد الوطني :
9 9معر�ض اكرب �صدر مفتول
9 9معر�ض الغذاء الفل�سطيني
9 9مهرجان ايام جفناوية.
9 9مهرجان الت�سوق نابل�س
9 9مهرجان الت�سوق ال�شتوي
9 9ور�شة عمل يف عارورة
9 9ور�شة عمل يف خربثا
9 9ور�شة عمل يف ابو ق�ش
9 9ور�شة عمل يف كوبر
9 9ور�شة عمل يف ترقوميا
9 9ور�شة عمل يف املزرعة الغربية
9 9ور�شة عمل يف بدر�س
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الـبـيـانـات الـمـالـيـة الموحدة
للسنة المنتهية يوم  31كانون أول 2012
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بيان املركز املايل املوحد
(جميع املبالغ بالدينار الأردين)
املوجودات
املوجودات غري املتداولة
عقارات و�آالت ومعدات
م�شاريع قيد التنفيذ
ممتلكات �إ�ستثمارية
موجودات مالية متوفرة للبيع
جمموع املوجودات غري املتداولة
املوجودات املتداولة
املخزون
موجودات متداولة �أخرى
ذمم مدينة ،بال�صايف
النقد و�أ�شباه النقد
جمموع املوجودات املتداولة
جمموع املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق ملكية حملة الأ�سهم
ر�أ�س املال املدفوع
عالوة �إ�صدار
�إحتياطي �إجباري
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
�أرباح مرتاكمة
حقوق امللكية قبل احلقوق غري امل�سيطرة
احلقوق غري امل�سيطرة
�صايف حقوق امللكية

املطلوبات
املطلوبات غري املتداولة

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
جمموع املطلوبات غري املتداولة
املطلوبات املتداولة
بنوك دائنة
�أق�ساط قرو�ض طويلة الأجل ت�ستحق خالل العام
ذمم دائنة
مطلوبات متداولة �أخرى
جمموع املطلوبات املتداولة
جمموع املطلوبات
جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

�إي�ضاح

2012

2011

)(6
()7
)(8
)(9

9,077,086
131,538
557,948
456,079
10,222,651

9,236,543
107,396
541,859
468,477
10,354,275

)(10
)(11
)(12
)(13

3,258,718
1,467,136
4,301,375
407,364
9,434,593
19,657,244

2,253,200
2,208,595
2,725,411
364,660
7,551,866
17,906,141

)(14
)(15
)(16

)(17

)(18
)(19
)(20

15,000,000
27,254
646,149
)(11,513
857,055
16,518,945
)(24,500
16,494,445

277,220
277,220
968,438
1,196,049
591,435
129,657
2,885,579
3,162,799
19,657,244

— —�إن الإي�ضاحات املرفقة للبيانات املالية على ال�صفحات ( )67 - 49ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ منها.
— —مت اعتماد البيانات املالية من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ  16مار�س 2013

15,000,000
27,254
596,952
885
1,350,685
16,975,776
)(24,500
16,951,276

242,973
242,973
10,279
46,995
268,027
386,591
711,892
954,865
17,906,141
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بيان الدخل املوحد
(جميع املبالغ بالدينار الأردين)
املبيعات
تكلفة املبيعات
الربح الإجمايل

�إي�ضاح
)(21

2012
7,986,822
6,499,815
1,487,007

2011
9,578,255
6,903,073
2,675,182

امل�صاريف
امل�صاريف الإدارية والعمومية
م�صاريف البيع والتوزيع
الربح من عمليات الت�شغيل

)(22
)(23

653,771
406,910
426,326

773,709
373,390
1,528,083

�إيرادات وم�صاريف وخ�سائر �أخرى ،بال�صايف
�أرباح الإ�ستثمارات
�أرباح (خ�سائر) فروقات عملة
م�صاريف متويل
�أرباح (خ�سائر) �إعادة تقييم ممتلكات ا�ستثمارية
م�صاريف �أخرى
ربح ال�سنة قبل �ضريبة الدخل
�ضريبة الدخل
�صايف ربح ال�سنة

احل�صة الأ�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم من ربح ال�سنة
وتوزع الأرباح كما يلي-:
م�ساهمي ال�شركة
احلقوق غري امل�سيطرة

)(24

)(8

)(25

()26

35,424
98,760
()77,315
16,089
()7,315
65,643
491,969
()36,402
455,567

35,424
()300,625
()41,403
()1,142
()658
()308,404
1,219,679
()97,410
1,122,269

0.030

0.075

2012
455,567
455,567

2011
1,122,269
1,122,269

— —�إن الإي�ضاحات املرفقة للبيانات املالية على ال�صفحات ( )67 - 49ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ منها.
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بيان الدخل ال�شامل املوحد
(جميع املبالغ بالدينار الأردين)
2012

�صايف ربح ال�سنة

455,567

بنود الدخل ال�شامل الأخرى
التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع
جمموع بنود الدخل ال�شامل الأخرى
�صايف الدخل ال�شامل لل�سنة

()12,398
()12,398
443,169

ويعود �إىل:
م�ساهمي ال�شركة
احلقوق غري امل�سيطرة
�صايف الدخل ال�شامل

443,169
443,169

— —�إن الإي�ضاحات املرفقة للبيانات املالية على ال�صفحات ( )67 - 49ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ منها.

2011
1,122,269
885
885
1,123,154

1,123,154
1,123,154

عالوة
�إ�صدار

ر�أ�س املال
املدفوع
15,000,000

احتياطي
�إجباري

�أرباح
مرتاكمة

املجموع

احلقوق غري
امل�سيطرة

�صايف حقوق
امللكية

15,000,000

-

474,984

27,254

-

-

121,968
596,952

-

التغري املرتاكم
يف القيمة
العادلة

885
885
885

()12,398
()12,398

1,100,384

1,122,269
1,122,269
()121,968
()750,000
1,350,685

455,567
455,567

-

16,602,622

1,122,269
885
1,123,154

()750,000
16,975,776

455,567
()12,398
443,169

-

()24,500

()24,500

-

49,197
-

16,578,122

1,122,269
885
1,123,154
()750,000
16,951,276

455,567
()12,398
443,169

-

15,000,000

()49,197
()900,000

27,254

()900,000

646,149

-

()11,513

)24,500( 16,518,945

16,494,445

()900,000

27,254

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد

(جميع املبالغ بالدينار الأردين)

الر�صيد كما يف 1كانون ثاين 2011
التغريات خالل عام :2011

الدخل ال�شامل لل�سنة وي�شمل:
ربح ال�سنة
بنود الدخل ال�شامل الأخرى
�صايف بنود الدخل ال�شامل لل�سنة
الإحتياطي الإجباري

توزيعات ارباح عام 2010

الر�صيد كما يف  31كانون �أول 2011

التغريات خالل العام :2012
الدخل ال�شامل لل�سنة وي�شمل:
ربح ال�سنة
بنود الدخل ال�شامل الأخرى
�صايف بنود الدخل ال�شامل لل�سنة
الإحتياطي الإجباري

توزيعات �أرباح عام 2011

الر�صيد كما يف  31كانون �أول 2012
857,055

� -إن الإي�ضاحات املرفقة للبيانات املالية على ال�صفحات ( )67 - 49ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ منها.
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بيان التدفقات النقدية املوحد
(جميع املبالغ بالدينار الأردين)
2012

الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف ربح ال�سنة

2011

455,567

1,122,269

197,434
41,593
()16,089
678,505

203,472
38,142
()2,752
1,142
1,362,273

تعوي�ض نهاية خدمة مدفوع
�صايف التدفقات النقدية (امل�ستخدمة يف) الناجتة عن الأن�شطة الت�شغيلية

()1,005,518
741,459
()1,575,964
323,408
()256,934
()7,346
()1,102,390

865,020
158,554
716,265
()653,134
91,804
()2,058
2,538,724

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات �إ�ستثمارية
�شراء عقارات و�آالت ومعدات
م�شاريع قيد التنفيذ
ا�ستبعادات عقارات والآت ومعدات
�صايف التدفقات النقدية (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة اال�ستثمارية

()37,977
()24,142
()62,119

()45,120
()72,918
()107,396
26,380
()199,054

الأن�شطة التمويلية
الزيادة (االنخفا�ض) يف القرو�ض
الزيادة (االنخفا�ض) يف بنوك دائنة
�أرباح موزعة
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة التمويلية

1,149,054
958,159
()900,000
1,207,213

()799,997
()670,028
()750,000
()2,220,025

التغري يف النقد و�أ�شباه النقد
النقد و�أ�شباه النقد بداية ال�سنة
النقد و�أ�شباه النقد نهاية ال�سنة

42,704
364,660
407,364

119,645
245,015
364,660

ت�سويات
ا�ستهالكات
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
�أرباح بيع �سيارات
(�أرباح) خ�سائر تقييم ممتلكات �إ�ستثمارية
التغريات يف ر�أ�س املال العامل
(الزيادة) االنخفا�ض يف املخزون

االنخفا�ض يف املوجودات املتداولة الأخرى
(الزيادة) االنخفا�ض يف الذمم املدينة
الزيادة (االنخفا�ض) يف الذمم الدائنة
(االنخفا�ض) الزيادة يف املطلوبات املتداولة الأخرى

— —�إن الإي�ضاحات املرفقة للبيانات املالية على ال�صفحات ( )67 - 49ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ منها.
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الإي�ضاحات للبيانات املالية املوحدة
(جميع املبالغ بالدينار الأردين)

�إي�ضاح ( – )1عام

�سجلت �شركة مطاحن القمح الذهبي امل�ساهمة العامة املحدودة (فيما يلي «ال�شركة») ومقرها الرئي�سي يف قرية برهام ق�ضاء مدينة
رام اهلل يف �سجل ال�شركات يف فل�سطني بتاريخ � 29آب  ،1995ك�شركة م�ساهمة عامة حمدودة حتت رقم  562600544مبقت�ضى قانون
ال�شركات ل�سنة  .1964بلغ ر�أ�سمال ال�شركة امل�صرح واملكتتب به واملدفوع  15,000,000دينار �أردين بقيمة ا�سمية دينار �أردين واحد لكل
�سهم .يرتكز ن�شاط ال�شركة الرئي�سي حالي ًا يف �إنتاج وت�سويق عدة �أنواع من الطحني وال�سميد والنخالة.

�إي�ضاح ( – )2البيانات املالية املوحدة

ت�شمل البيانات املالية املوحدة كما يف  31كانون �أول  2012البيانات املالية ل�شركة مطاحن القمح الذهبي و�شركتها التابعة “�شركة
اجلنوب للتجارة والتوزيع امل�ساهمة اخل�صو�صية املحدودة” (فيما يلي “ال�شركة التابعة”) .مت خالل �شهر متوز  2006جتميد ن�شاط
ال�شركة التابعة ،حيث يقت�صر عمل ال�شركة حالي ًا على حت�صيل الذمم املدينة امل�ستحقة من عمالئها.
لقد كانت ن�سبة ملكية ال�شركة املبا�شرة يف ر�أ�س مال �شركة اجلنوب للتجارة والتوزيع كما يلي:
ر�أ�س املال
ن�سبة امللكية %
املكتتب به
2012
2011
�شركة اجلنوب للتجارة والتوزيع
50,000
%51
%51

املدفوع
25,500

متلك ال�شركة القدرة على التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية لل�شركة التابعة والتي تعمل يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
احلقوق غري امل�سيطرة متثل اجلزء غري اململوك من قبل ال�شركة من حقوق امللكية يف ال�شركة التابعة.

�إي�ضاح (� – )3أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة

�أ�س�س �إعداد البيانات املالية
ً
•مت �إعداد البيانات املالية املوحدة لل�شركة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.
•مت �إعداد البيانات املالية بالدينار الأردين.
•مت �إعداد البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية املتوفرة للبيع واملمتلكات الإ�ستثمارية والتي
تظهر بالقيمة العادلة يف تاريخ البيانات املالية.
•مت �إ�ستبعاد كافة الأر�صدة ،املعامالت ،الإيرادات ،التكاليف ،الأرباح واخل�سائر الناجتة عن املعامالت مع ال�شركة التابعة واملتحققة
كموجودات .مت توحيد البيانات املالية لل�شركة التابعة من تاريخ ال�شراء ،وهو التاريخ الذي �أ�صبح فيه لل�شركة القدرة على ال�سيطرة
على �شركتها التابعة .ي�ستمر توحيد البيانات املالية لل�شركة حتى تاريخ التخل�ص من هذه ال�شركة وهو التاريخ الذي تفقد فيه ال�شركة
ال�سيطرة على �شركتها التابعة.
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�إن حت�ضري البيانات املالية بالتما�شي مع املعايري الدولية للتقارير املالية يتطلب من الإدارة القيام بالتقديرات والإجتهادات الهامة كما هو
مبني يف فقرة التقديرات ادناه.
 أالتغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية�إن ال�سيا�سات املحا�سبية مطابقة لتلك التي مت �إ�ستخدامها يف ال�سنة ال�سابقة ،با�ستثناء ما ورد عك�س ذلك.
 بالتعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية القائمة-1

ال يوجد معايري �أو تف�سريات حما�سبية نافذة لأول مرة لل�سنة املبتدئة يف كانون ثاين  2012والتي من املتوقع �أن يكون لها ت�أثري جوهريعلى البيانات املالية.

-2

�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ،املعايري والتف�سريات التي ال تزال غري نافذة املفعول ومل يتم تطبيقها بعد من قبل ال�شركةكما يف  1كانون ثاين :2013
•معيار التقارير املالية الدويل رقم (“ :)9الأدوات املالية” (نافذ املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف  1كانون الثاين )2013
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املعايري والتف�سريات التي ال تزال غري نافذة املفعول وال تنطبق على ال�شركة كما يف  1كانون ثاين :2013•معيار التقارير املالية الدويل رقم (« :)13قيا�س القيمة العادلة» (نافذ املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف  1كانون الثاين )2013
•معيار املحا�سبة الدولية رقم « :19منافع املوظفني» (املعدل يف حزيران .)2011
•معيار التقارير املالية الدويل رقم (“ :)10البيانات املالية املوحدة” (نافذ املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف  1كانون الثاين
)2013
•معيار التقارير املالية الدويل رقم (“ :)12الإف�صاح عن احل�ص�ص يف املن�ش�آت الأخرى”

ج -عقارات و�آالت ومعدات
تظهر العقارات والآالت واملعدات بالتكلفة والتي ت�شمل �سعر ال�شراء �أو تكلفة الإن�شاء وكافة امل�صاريف املبا�شرة ال�ضرورية لت�صبح
املوجودات جاهزة لال�ستعمال ،مطروح ًا منها اال�ستهالك املرتاكم (با�ستثناء الأرا�ضي) و�أية خ�سائر تدين مرتاكمة يف القيمة الدفرتية.
•يتم ا�ستهالك الآت ومعدات املطاحن بطريقة وحدات الإنتاج الفعلي على اعتبار �أن العمر الإنتاجي املتوقع للآالت وهو  30عام ًا
ومتوقع �أن تنتج  162,000طن ًا �سنوي ًا.
•يتم ا�ستهالك بنود العقارات والآالت واملعدات الأخرى ح�سب طريقة الق�سط الثابت وفق ًا للعمر الإنتاجي املتوقع .فيما يلي ن�سب
اال�ستهالك امل�ستخدمة:
ن�سب الإ�ستهالك
�إن�شاءات ومباين
2%
�آالت ومعدات ال�صوامع
2%
�أثاث و�أجهزة مكتبية
25%-7%
�سيارات و�آليات
20%
�آالت ومعدات �أخرى
15%-10%
يتم درا�سة تدين القيمة الدفرتية للعقارات والآالت واملعدات عند وجود �أحداث �أو تغريات مو�ضوعية يف الظروف ت�شري �إىل عدم توافر
�إمكانية �إ�سرتداد قيمتها الدفرتية .عند وجود �أحد هذه الأدلة املو�ضوعية وعندما تزيد القيمة الدفرتية عن القيمة املتوقع �إ�سرتدادها،
يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للقيمة املتوقع �إ�سرتدادها وهي القيمة العادلة خم�صوم ًا منها م�صاريف البيع �أو «القيمة يف الإ�ستخدام»
�أيهما �أعلى.
يتم �إحت�ساب ور�سملة النفقات الأخرى الالحقة فقط عند زيادة املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية املتعلقة بالعقارات والآالت واملعدات .يتم
�إثبات جميع النفقات الأخرى يف بيان الدخل املوحد.
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 دموجودات مالية متوفرة للبيعيتم عند ال�شراء ت�سجيل املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليها م�صاريف التملك ويعاد تقييمها الحق ًا بالقيمة
العادلة ،ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف بند م�ستقل �ضمن حقوق امللكية .يف حال بيع هذه املوجودات �أو جزء منها �أو ح�صول تدين يف
قيمتها يتم ت�سجيل الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف بيان الدخل املوحد مبا يف ذلك املبالغ املقيدة �سابق ًا يف حقوق امللكية والتي
تخ�ص هذه املوجودات.
 هالقيمة العادلة�إن �أ�سعار الإغالق بتاريخ البيانات املالية يف �أ�سواق مالية ن�شطة متثل القيمة العادلة للموجودات املالية التي لها �أ�سعار �سوقية .يتم تقدير
القيمة العادلة للبنود اخلا�ضعة للفائدة بناء ًا على التدفقات النقدية املتوقعة املخ�صومة ب�إ�ستخدام نف�س �أ�سعار الفائدة لبنود حتمل
نف�س ال�شروط و�صفات املخاطر .يتم حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات غري املدرجة يف �أ�سواق مالية (�إن وجدت) بالرجوع �إىل القيمة
ال�سوقية لإ�ستثمارات مماثلة �أو وفق ًا للتدفقات النقدية املتوقعة املخ�صومة.
تهدف طرق التقييم �إىل احل�صول على قيمة عادلة تعك�س توقعات ال�سوق وت�أخذ باالعتبار العوامل ال�سوقية و�أية خماطر �أو منافع يتعذر
قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه �إظهارها بالتكلفة بعد تنزيل �أي تدين يف قيمتها.
 واملمتلكات اال�ستثماريةيتم �إظهار املمتلكات اال�ستثمارية ح�سب معيار املحا�سبة الدويل رقم « »40وذلك ح�سب القيمة العادلة ويتم عك�س �أثر �إعادة التقييم يف
بيان الدخل .ت�شمل هذه اال�ستثمارات ما يلي:
1.1قيمة عقار مت احل�صول عليه ك�سداد ملديونية �أحد الزبائن ومت احل�صول عليه خالل عام  2007وقد مت دفع باقي املبلغ من قبل
ال�شركة .مت تقييم العقار من قبل خممن عند اقتنائه ،وقد مت االحتفاظ بهذا العقار من �أجل بيعه عند توفر �سعر بيع منا�سب يف
امل�ستقبل ،وح�سب ر�أي الإدارة ،ف�إنه ال يوجد فرق جوهري بني قيمة العقار الدفرتية وقيمته ال�سوقية .جتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�شركة
قد غريت �سيا�ساتها جتاه هذا العقار حيث كان يظهر خالل ال�سنوات ال�سابقة على التكلفة.
2.2القيمة ال�سوقية لقطعة �أر�ض متتلكها ال�شركة ،وكانت تعمل على ت�صنيفها حتت بند عقارات و�آالت ومعدات حيث مت �إعادة ت�صنيفها
�إىل ممتلكات ا�ستثمارية وذلك من �أجل بيعها عند توفر �سعر بيع منا�سب يف امل�ستقبل ،وقد مت �شراء قطعة �أر�ض مكملة للقطعة
اال�صلية خالل العام  .2012مت تقييم الأر�ض من قبل خممن م�ستقل حيث مت �إثبات �أرباح �إعادة التقييم يف بيان الدخل املوحد .
3.3تقوم �إدارة ال�شركة بفح�ص فيما �إذا كان هنالك دليل مو�ضوعي يعطي م�ؤ�شر ًا على التدين يف قيمة هذه املمتلكات ويتم عك�س هذا
الأثر يف بيان الدخل .جتدر الإ�شارة �إىل �أنه ال يوجد هنالك دليل مو�ضوعي يعطي م�ؤ�شر ًا على التدين واالنخفا�ض يف قيمة هذه
املمتلكات كما بتاريخ البيانات املالية.
 زاملخزونيتم ت�سعري املواد اخلام ب�إ�ستخدام طريقة املتو�سط املرجح بالتكلفة �أو �صايف القيمة القابلة للتحقق �أيهما �أقل .ت�شمل التكلفة �سعر ال�شراء
وكافة امل�صاريف املبا�شرة ال�ضرورية لتو�صيل املواد �إىل خمازن ال�شركة.
يتم ت�سعري الب�ضاعة اجلاهزة بالتكلفة �أو �صايف القيمة البيعية �أيهما �أقل .تت�ضمن التكلفة ،تكلفة املواد اخلام ورواتب و�أجور مبا�شرة
والإ�ستهالكات وامل�صاريف ال�صناعية غري املبا�شرة.
 حالذمم املدينةتظهر الذمم املدينة بقيمة املبلغ الأ�صلي للفاتورة ال�صادرة للغري مطروح ًا منه �أي خم�ص�ص للديون امل�شكوك يف حت�صيلها .يتم �إحت�ساب خم�ص�ص
الديون امل�شكوك يف حت�صيلها عندما ي�صبح من غري املرجح حت�صيل كامل مبلغ هذه الديون .كما وت�شطب الديون املعدومة عند حتديدها.
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طالنقد و�أ�شباه النقدي�شمل النقد و�أ�شباه النقد :النقد يف ال�صندوق ،و�أر�صدة لدى البنوك ،وودائع ق�صرية الأجل لأقل من ثالثة �أ�شهر.
 يخم�ص�صاتيتم �إثبات املخ�ص�صات �إذا كان على ال�شركة �أي التزام (قانوين �أو متوقع) ناجت عن حدث �سابق و�إن كانت تكلفة ت�سوية الإلتزام حمتملة
وميكن قيا�سها مبوثوقية.
 كذمم دائنة وم�ستحقاتيتم �إثبات املطلوبات للمبالغ امل�ستحقة ال�سداد يف امل�ستقبل للب�ضائع �أو اخلدمات امل�ستلمة �سواء متت �أو مل تتم املطالبة بها من قبل املورد.
 لاالعرتاف بالإيرادات•يتم الإعرتاف بايرادات املبيعات عند �إ�صدار الفاتورة وانتقال منافع وخماطر ملكية الب�ضاعة املباعة للعميل .تظهر املبيعات بال�صايف
بعد تنزيل املرجتعات واخل�صم على املبيعات.
•تتحقق �أرباح �أو خ�سائر تداول اال�ستثمارات يف املوجودات املالية عند �إمتام عملية التداول ،ويتم االعرتاف ب�أرباح وتوزيعات الأ�سهم
من ال�شركات امل�ستثمر بها عند وجود حق ال�ستالمها.
 محتقق امل�صاريفيتم حتقق امل�صاريف وفق ًا ملبد�أ الإ�ستحقاق.
 نال�ضرائب امل�ؤجلةيتكون م�صروف ال�ضرائب لل�سنة من ال�ضرائب احلالية وامل�ؤجلة .ويتم االحت�ساب على �أ�سا�س قانون ال�ضرائب املعمول به بتاريخ بيان
املركز املايل .ويتم احت�ساب ال�ضرائب امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة املطلوبات على الفروقات امل�ؤقتة ما بني القيم ال�ضريبية والقيم الدفرتية
للموجودات واملطلوبات .يتم الإعرتاف بال�ضرائب امل�ؤجلة كموجودات يف حال �أنه من املحتمل �أن يتحقق �أرباح �ضريبية عند ا�ستخدام
الفروقات امل�ؤقتة يف امل�ستقبل.
سالتقديرات�إن �إعداد البيانات املالية املوحدة وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من �إدارة ال�شركة القيام بتقديرات و�إجتهادات لها �أثر بالغ يف مبالغ
املوجودات واملطلوبات املالية والإف�صاح عن الإلتزامات املحتملة .كما �أن هذه التقديرات والإجتهادات لها �أثر يف الإيرادات وامل�صاريف
واملخ�ص�صات وكذلك يف التغريات يف القيمة العادلة التي تظهر �ضمن حقوق امللكية .وب�شكل خا�ص يتطلب من �إدارة ال�شركة القيام
ب�أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية و�أوقاتها� .إن هذه التقديرات �أ�سا�سها فر�ضيات وعوامل متعددة لها
درجات متفاوتة من التقدير والتنب�ؤ و�إن النتائج احلقيقية من املحتمل �أن تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن �أو�ضاع
وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل.
يف �إعتقاد �إدارة ال�شركة ب�أن تقديراتها �ضمن البيانات املالية معقولة ومف�صلة وخ�صو�صا للآتي:
1.1خم�ص�ص الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها حيث ت�ستخدم ال�شركة تقديرات معينة ،بناء ًا على خربات �سابقة ،لتحديد مبالغ الديون
امل�شكوك يف حت�صيلها.
�2.2إعادة تقدير �أعمار االالت واملعدات.
 عالعمالت الأجنبيةيتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأخرى غري الدينار الأردين خالل ال�سنة �إىل الدينار الأردين وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف
تاريخ املعاملة .يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية وتلك التي ت�ستحق القب�ض �أو الدفع بالعمالت الأخرى يف نهاية ال�سنة �إىل الدينار
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الأردين وفق ًا لأ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ املركز املايل املوحد .تظهر فروقات التحويل من ربح �أو خ�سارة يف بيان الدخل املوحد.
بلغت أسعار صرف العمالت الرئيسية التي تتعامل بها الشركة مقابل الدينار األردني كما في تاريخ بيان املركز املالي:
2012
0.190
0.710

�شيكل �إ�سرائيلي واحد
دوالر �أمريكي واحد

2011
0.186
0.710

يتم حتويل موجودات ومطلوبات ال�شركة التابعة ،التي ت�صدر بياناتها املالية بعملة غري الدينار الأردين� ،إىل الدينار الأردين وفق ًا لأ�سعار
ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ بيان املركز املايل املوحد .ويتم حتويل بنود بيان الدخل لهذه ال�شركة على الدينار الأردين وفق ًا ملعدل �أ�سعار
ال�صرف خالل ال�سنة.
 فالقطاعات الت�شغيليةيتم حتديد القطاعات الت�شغيلية على �أ�سا�س التقارير الداخلية التي يراجعها ب�شكل منتظم �صانع القرار الت�شغيلي الرئي�سي يف ال�شركة من
�أجل تخ�صي�ص املوارد للقطاع وتقييم �أدائه .وبذلك يعترب القطاع الت�شغيلي القطاع الذي ي�شارك يف ن�شاطات جتارية ميكن �أن جتني منها
ال�شركة �إيرادات وتتكبد م�صاريف والتي يتم مراجعة نتائجها.

�إي�ضاح (� - )4إدارة املخاطر
1)1خماطر ال�سيولة
تتمثل يف عدم قدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها املالية ،وحتد ال�شركة من خماطر ال�سيولة من خالل احل�صول على الت�سهيالت
البنكية ،كما �أن ال�شركة تعمل على حت�صيل ذمم املبيعات خالل � 45إىل  60يوم من تاريخ عملية البيع وا�ستمرت ال�شركة خالل عام 2012
يف تطبيق وتطوير �سيا�سة االئتمان لديها من خالل تقلي�ص فرتة حت�صيل ذمم املبيعات �إىل  60يوم عمل باال�ضافة اىل مطالبة زبائن
ال�شركة بتزويدها كفاالت دفع مقابل الب�ضاعة التي يتم �شرا�ؤها من ال�شركة .وتقوم ال�شركة بدفع ديونها ب�شكل دوري وعند �إ�ستحقاقها
دون �أي ت�أخري �أو تق�سيط ،و تقدر الإدارة املبالغ التي �سيتم دفعها نقد ًا عن الأر�صدة الدائنة يف العام  2013ح�سب اجلدول التايل:

البي ـ ـ ــان
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
بنوك دائنة
�أق�ساط قرو�ض طويلة الأجل ت�ستحق خالل عام
توزيعات �أرباح
�شيكات �آجلة للموردين
ذمم دائنة
رديات اكتتاب ر�أ�س املال
مطلوبات متداولة �أخرى

املبلغ

277,220
968,438
1,196,049
222,048
212,145
153,424
3,818
129,657
3,162,799

� 6-0أ�شهر

968,438
1,196,049
1,066
15,579
76,712
98,643
2,356,487

العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
� 12-6أ�شهر

20,792
21,322
196,566
76,712
26,008
341,400

�أكرث من � 12شهر

256,428
199,660
3,818
5,006
464,912
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ويالحظ من اجلدول �أعاله �أن:
• •املبالغ املتوقع ت�سديدها خالل الن�صف الأول من عام  2013حوايل ( )2,356,487دينار اردين.
• •املبالغ املتوقع ت�سديدها خالل الن�صف الثاين من عام  2013حوايل ( )341,400دينار اردين.
• •املبالغ املتوقع ت�سديدها خالل �أكرث من عام حوايل ( )464,912دينار اردين .
ول�ضمان ت�سديد هذه الإلتزامات يف وقتها ودون ت�أخري ف�إن ال�شركة �سوف تعمل على �سداد هذه الديون من خالل النقد املتوفر ،وحت�صيلها
للذمم املدينة.
2)2خماطــر االئتم ـ ــان
تتمثل يف عدم قدرة الغري على ت�سديد التزاماتهم لل�شركة وتق�سم هذه املخاطر �إىل ما يلي:
�أوال :الأ�صول امل�ؤكد ا�سرتدادها وال يوجد خطر ائتمان عليها:
املبلغ

البيان

املخزون
ذمم مدينة
موجودات متداولة �أخرى
النقد و�أ�شباه النقد

3,258,718
4,301,375
1,467,136
407,364

ملواجهة هذه املخاطر ،مت اتخاذ الإجراءات التالية:
املخزون:
متثل مبالغ دفعتها ال�شركة مقابل احل�صول على خمزون �إ�سرتاتيجي ،وذلك للمحافظة على ثبات �أ�سعار املواد اخلام وحتقيق هام�ش عايل
من الربح.
ذمم مدينة ،بال�صايف:
تقوم ال�شركة ب�إ�ستالم �شيكات من عمالئها وتقوم ب�إيداعها يف البنوك التي تتعامل معها والتي تتمتع بال�سمعة املمتازة ،وتعمل ال�شركة
ب�شكل م�ستمر على متابعة حت�صيل �أر�صدة الذمم املدينة مبوجب �شيكات ت�ستحق من  60-45يوم ،وقامت ال�شركة بالآونة الأخرية باحلد
من خماطر الرتكز يف االئتمان من خالل تو�سيع قاعدة التجار وذلك ب�أن يكون هناك �أكرث من تاجر يف كل حمافظة ،ومت طلب �ضمانات
منهم .وقد قامت ال�شركة برفع ق�ضايا قانونية �ضد �أ�صحاب الذمم املتعرثة ،وذلك من �أجل املحافظة على حقوق ال�شركة.
موجودات متداولة �أخرى:
متثل مبالغ م�سددة مقدم ًا و�إرجاعات نقدية م�ستحقة من �ضريبة القيمة امل�ضافة ومتفرقات وال توجد �أية �أخطار لعدم حتققها.
النقد و�أ�شباه النقد:
تقوم ال�شركة بربط ودائعها يف البنوك املحلية واملعروفة عاملي ًا بال�سمعة اجليدة لفرتات ق�صرية الأجل.
ثانيا:الأ�صول امل�ستحق ا�سرتدادها ومل ت�سرتد بعد وال يوجد خطر �إئتمان عليها وهي كما يلي:
البي ـ ـ ــان
ذمم مدينة

املبلغ

1,487,021

 0-90يوم
-

 180-91يوم
-

التعمري

 360-181يوم
-

�أكرث من  361يوم
1,487,021

ميثل هذا الر�صيد الذمم املرفوع عليها ق�ضايا يف املحاكم وهي عبارة عن ديون متعرثة لتجار معظمها لأكرث من �سنة ،وقد مت �أخذ
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خم�ص�صات حما�سبية عن املبالغ امل�شكوك يف حت�صيلها وذلك بناء ًا على تقديرات الإدارة ور�أي امل�ست�شار القانوين لل�شركة.
3)3خماطــر ال�سـ ــوق
تتمثل يف املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�صرف� ،أ�سعار الفائدة و�أ�سعار الإ�ستثمارات يف الأ�سواق املالية.
�أوال� :أ�سعار ال�صرف
املواد اخلام
•ميثل هذا اخلطر التذبذب الكبري يف �أ�سعار ال�صرف يف الأ�سواق وملواجهة ذلك تقوم ال�شركة بتوقيع عقود �شراء املواد اخلام بالدوالر،
وعند الإنتهاء من توريد املواد يتم الدفع بال�شيكل الإ�سرائيلي حيث يتم الأخذ بعني الإعتبار �سعر ال�صرف يف تاريخ �إ�ستحقاق الدفعة.
النقد لدى البنوك
•معظم الت�سهيالت التي ح�صلت عليها ال�شركة بعملة الدوالر الأمريكي .
حتليل ارباح فروقات العملة
•بلغت ارباح ال�شركة من فروقات العملة � 98,760ألف دينار �أردين ،وذلك نتيجة التغري يف �سعر �صرف الدينار مقابل ال�شيقل من
� 5.37سعر �إغالق ال�سنة املالية لعام � 2011إىل � 5.26سعر �إغالق ال�سنة املالية لعام  2012بالدينار االردين وميثل هذا املبلغ :
•�إجمايل االرباح التي حققتها ال�شركة من �إعادة تقييم النقد و�أ�شباه النقد واملوجودات املتداولة الأخرى والذمم الدائنة واملطلوبات
املتداولة الأخرى  98,760دينار �أردين .

فيما يلي �صايف املركز املايل بالعمالت الأجنبية (معادلة بالدينار الأردين) كما يف  31كانون �أول  2012و  2011على التوايل:
2012

املوجودات
موجودات متداولة �أخرى
ذمم مدينه
النقد و�أ�شباه النقد
جمموع املوجودات
املطلوبات

2011

1,458,136

2,198,880

5,788,396

4,223,431

392,023

327,784

7,638,555

6,750,095
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ذمم دائنة ومطلوبات متداولة �أخرى
قرو�ض وبنوك دائنة
جمموع املطلوبات
�صايف املركز املايل

495,031

224,481

2,164,487

57,274

2,659,518

281,755

4,979,037

6,468,340

ثانيا� :أ�سعار الفائدة
ميثل هذا اخلطر التذبذب يف �أ�سعار الفوائد ومعدل الليبور على القرو�ض والت�سهيالت ،ومن �أجل �أن حتافظ ال�شركة على تكلفة منخف�ضة
من القرو�ض ،قامت بتوقيع اتفاقية منح ت�سهيالت بنكية وقرو�ض مع بنك حملي ن�سبة الفائدة فيه التتجاوز .5%
القرو�ض

2012
1,196,049

2011
46,995

ثالثا� :أ�سعار الأ�سهم
ميثل هذا اخلطر التذبذب يف �أ�سعار الأ�سهم يف الأ�سواق املحلية ،حيث بلغت قيمة �إ�ستثماراتها ح�سب �سعر ال�سوق كما يف  31كانون االول
 2012ما يقارب  456,079دينار �أردين يف حني انها كانت يف كانون االول  2011ما يقارب  468,477دينار �أردين ،ومت �إثبات الفرق يف
بيان املركز املايل حتت بند التغري املرتاكم يف القيمة العادلة .
رابعاً :تركز املخاطر يف املنطقة اجلغرافية
متار�س ال�شركة و�شركتها التابعة ،كافة �أن�شطتها يف فل�سطني� .إن عدم �إ�ستقرار الو�ضع ال�سيا�سي والإقت�صادي يف املنطقة يزيد من خطر
ممار�سة ال�شركات لأن�شطتها وقد ي�ؤثر �سلب ًا على �أدائها.
خام�سا :الربح لكل �سهم
يتم �إحت�ساب احل�صة الأ�سا�سية لل�سهم يف الأرباح من خالل ق�سمة �صايف ربح ال�سنة العائد �إىل حملة الأ�سهم العادية لل�شركة على املعدل
املرجح لعدد الأ�سهم العادية خالل العام.
يتم �إحت�ساب الربح املخف�ض لل�سهم من خالل ق�سمة ربح ال�سنة العائد على حملة الأ�سهم العادية لل�شركة (بعد طرح العوائد املتعلقة
بالأ�سهم القابلة للتحويل �إن وجدت) على املعدل املرجح لعدد الأ�سهم العادية خالل العام م�ضاف ًا �إليه املعدل املرجح لعدد الأ�سهم العادية
التي كان يجب �إ�صدارها فيما لو مت حتويل الأ�سهم القابلة للتحويل �إىل �أ�سهم عادية.
�ساد�سا� :إدارة ر�أ�س املال
�إن هدف ال�شركة من �إدارة ر�أ�س املال هو زيادة قدرة ال�شركة على الإ�ستمرار والبقاء من �أجل حتقيق عائد مالئم للم�ساهمني واملنافع
للأطراف ذات امل�صالح املختلفة وكذلك الإبقاء على ر�أ�س مال منا�سب يدعم الن�شاط الأ�سا�سي لل�شركة ويعمل على تقليل التكلفة.
وتقوم ال�شركة عادة ب�إجراء التعديالت الالزمة على ر�أ�س املال بناء ًا على �أي تغريات يف ظل الظروف الراهنة� .إن ال�شركة مل تقم خالل
العام ب�أية تعديالت على الأهداف وال�سيا�سات املتعلقة ب�إدارة ر�أ�س املال لل�شركة.

�إي�ضاح ( - )5تقارير القطاعات الت�شغيلية
يتم تق�سيم مبيعات ال�شركة �إىل �أربعة قطاعات ت�شغيلية رئي�سية كما يلي:
1.1مبيعات العطاءات:
ت�شمل مبيعات ال�شركة من الدقيق �سواء ال�صوبة �أو املعب�أ ب�شواالت ذات الأوزان املختلفة ( 60 ،50 ،30كغم) �إىل امل�ؤ�س�سات واملنظمات
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احلكومية وغري احلكومية والهيئات الدولية مثل (الأنروا ،برنامج الغذاء العاملي،ال�صليب الأحمر وغريها) ،تبلغ ن�سبة مبيعات العطاءات
 22%من �إجمايل املبيعات بالدينار  ،وتق�سم مبيعات العطاءات اىل ق�سمني:
الق�سم االول :توريد طحني مقابل مبلغ معني يتم االتفاق عليه ،يف حني بلغت اجمايل كميات الطحني املباعة  4,474طن.
الق�سم الثاين :توريد طحني مقابل قمح (املقاي�ضة) حيث يتم االتفاق على توريد طحني مقابل تزويد ال�شركة بقمح وفقا لن�سبة مقاي�ضة
يتم االتفاق عليها ،وربح ال�شركة يتم احت�سابه من خالل النخالة التي يتم ا�ستخراجها من الطحني املورد باال�ضافة اىل املتبقي من القمح،
حيث بلغت �إجمايل كميات الطحني املوردة  5,252طن.
2.2مبيعات املناطق:
ت�شمل مبيعات ال�شركة من الدقيق �سواء ال�صوبة �أو املعب�أ ب�شواالت ذات الأوزان املختلفة ( 30،50،60كغم) �إىل التجار املوزعني على
حمافظات ال�ضفة الغربية وغزة وتبلغ ن�سبة مبيعات طحني املناطق  % 60من �إجمايل املبيعات بالدينار  ،يف حني بلغت �إجمايل كميات
الطحني املباعة  13,690طن.
ومن اجلدير ذكره ان ال�شركة ا�ستطاعت بتاريخ  1متوز  2012ك�سب عطاء توريد خبز ل�صالح هيئة االمداد والتجهيز ووزارة املالية،
حيث قامت ادارة ال�شركة بعقد اتفاقيات مع العديد من املخابز املنت�شرة يف ال�ضفة الغربية لتمويل دائرة اللوازم العامة باخلبز مقابل ان
تقوم ال�شركة بتزويدها بالطحني تبلغ قيمة اخلبز املورد  698,384دينار اردين .
3.3مبيعات النخالة:
ت�شمل مبيعات ال�شركة من النخالة وم�شتقاتها �إىل جميع التجار وامل�ؤ�س�سات واملنظمات احلكومية وغري احلكومية والهيئات الدولية وتبلغ
ن�سبة مبيعات النخالة  14%من �إجمايل املبيعات بالدينار  ،يف حني بلغت اجمايل كميات النخاله املباعه  6,927طن.
4.4مبيعات الربط:
ت�شمل مبيعات ال�شركة من الدقيق املعب�أ بعبوات1كغم �إىل جميع التجار وامل�ؤ�س�سات واملنظمات احلكومية وغري احلكومية والهيئات الدولية
وتبلغ ن�سبة مبيعات طحني الربط  4%من �إجمايل املبيعات بالدينار  ،يف حني بلغت اجمايل كميات الطحني املباعة  913طن.

تقارير القطاعات الت�شغيلية

البيان
مبيعات ال�شركة
تكلفة املبيعات
الربح االجمايل
امل�صاريف :
امل�صاريف الإدارية والعمومية
م�صاريف البيع والتوزيع مناطق
م�صاريف البيع والتوزيع عطاءات

�صايف الربح (اخل�سارة) الت�شغيلي للقطاعات لعام 2012
�صايف الربح الت�شغيلي للقطاعات لعام 2011

4,750,460
4,000,649
749,811

1,763,459
1,064,805
698,654
261,358
46,166
391,130
1,088,018

طحني العطاءات

1,144,268
1,144,268
367,879
347,539
34,393
393,402

طحني للمناطق

328,634
290,093
38,541
-

النخالة

2012
7,986,821
6,499,815
1,487,006
24,534
13,204
803
46,663

طحني الربط

2011
9,578,255
6,903,073
2,675,182
653,771
360,743
46,166
426,326
-

426,326
35,424
98,760
)(77,315
)(7,315
16,089
)(36,402

2012
1,528,083
35,424
()300,625
()41,403
()658
()1,142
()97,410

455,567

2011

773,709
291,400
81,990
1,528,083

ت�سوية �صايف الربح الت�شغيلي للقطاعات �إىل �صايف ربح ال�سنة :

�صايف الربح الت�شغيلي للقطاعات
�أرباح اال�ستثمارات
�أرباح (خ�سائر) فروقات عمله
م�صاريف متويل
(م�صاريف �أخرى
�أرباح (خ�سائر) �إعادة تقييم
�ضريبة الدخل لل�سنة
�صايف ربح ال�سنة بعد ال�ضريبة
1,122,269
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ت�سوية موجودات القطاعات مع موجودات ال�شركة:
موجودات القطاعات امل�شمولة يف التقارير
موجودات غري موزعة وت�شمل الآتي:
ممتلكات ا�ستثمارية
موجودات مالية متوفرة للبيع
النقد و�أ�شباه النقد
جمموع املوجودات الغري موزعة
جمموع املوجودات كما هي يف بيان املركز املايل

2012

2011

18,235,853

16,531,145

557,948

541,859

456,079

468,477

407,364

364,660

1,421,391

1,374,996

19,657,244

17,906,141

ت�سوية مطلوبات القطاعات مع مطلوبات ال�شركة:
مطلوبات القطاعات امل�شمولة يف التقارير
مطلوبات غري موزعة وت�شمل الآتي:
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
�أر�صدة دائنة �أخرى
الذمم الدائنة
جمموع املطلوبات الغري موزعة
جمموع املطلوبات كما هي يف بيان املركز املايل

2012

2011

2,164,487

57,274

277,220

242,973

129,657

386,591

591,435

268,027

998,312

897,591

3,162,799

954,865

�إي�ضاح ( – )6عقارات و�آالت ومعدات
�أثاث و�أجهزة
مكتبية
242,729
10,397
253,126

170,657
23,354
194,011

�ألآت ومعدات
ال�صوامع
408,597
408,597

94,939
9,309
104,248
304,349

�آلآت ومعدات
املطاحن
6,814,059
1,329
6,815,388

643,850
48,552
692,402
6,122,986

�إن�شاءات
ومباين
2,554,247
8,070
2,562,317

684,727
59,667
744,394
1,817,923

�أرا�ضي

618,650

-

-

618,650

-

-

-

-

618,650

�سيارات
و�آليات
140,574
140,574

75,581
23,471
99,052

59,115

�آالت ومعدات
�أخرى
256,349
18,181
274,530

128,908
33,081
161,989
41,522

املجموع
11,035,205

37,977
11,073,182

1,798,662
197,434
1,996,096
112,541

فيما يلي ملخ�ص احلركات التي متت على العقارات والآالت واملعدات خالل ال�سنة والر�صيد كما يف  31كانون الأول :2012

الكلفة
الر�صيد يف �أول كانون ثاين 2012
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات

الر�صيد يف  31كانون �أول 2012

الإ�ستهالك املرتاكم
الر�صيد يف �أول كانون ثاين 2012
الإ�ستهالك لل�سنة
الإ�ستبعادات
الر�صيد يف  31كانون �أول 2012
�صايف القيمة الدفرتية

كما يف  31كانون �أول 2012

9,077,086
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�إي�ضاح ( – )6عقارات و�آالت ومعدات (تكملة)
�أثاث و�أجهزة
مكتبية
203,345
41,394
2,010
242,729

155,052
17,034
1,429
170,657

�ألآت ومعدات
ال�صوامع
408,597
408,597

85,656
9,283
94,939
313,658

�آلآت ومعدات
املطاحن
6,814,059
6,814,059

591,186
52,664
643,850
6,170,209

�إن�شاءات
ومباين
2,541,888
12,359
2,554,247

627,227
57,500
684,727
1,869,520

�أرا�ضي

618,650

-

-

-

618,650

-

-

-

-

618,650

�سيارات
و�آليات
176,704
36,130
140,574

56,274
32,390
13,083
75,581

72,072

�آالت ومعدات
�أخرى
237,184
19,165
256,349

94,307
34,601
128,908

64,993

املجموع
11,000,427

72,918
38,140
11,035,205

1,609,702
203,472
14,512
1,798,662
127,441

فيما يلي ملخ�ص احلركات التي متت على العقارات والآالت واملعدات خالل ال�سنة والر�صيد كما يف  31كانون الأول :2011

الكلفة
الر�صيد يف �أول كانون ثاين 2011
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
�أرا�ضي حمولة �إىل ا�ستثمارات
عقارية

الر�صيد يف  31كانون �أول 2011

الإ�ستهالك املرتاكم
الر�صيد يف �أول كانون ثاين 2011
الإ�ستهالك لل�سنة
الإ�ستبعادات
الر�صيد يف  31كانون �أول 2011
�صايف القيمة الدفرتية

كما يف  31كانون �أول 2011

9,236,543
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�إي�ضاح ( -) 7م�شاريع قيد التنفيذ

متثل هذه القيمة تكلفة م�شروع لإقامة �صوامع جديدة لل�شركة و�سوف يتم حتويلها �إىل بند العقارات والآالت واملعدات عند �إكمالها
ال�ستخدامها يف عمليات ال�شركة الت�شغيلية.

�إي�ضاح ( -) 8ممتلكات ا�ستثمارية

تفا�صيل البند –

تكلفة عقار– اخلليل *
ا�ستثمار يف قطعة �أر�ض يف منطقة برهام **

2012

2011

27,000
530,948
557,948

25,380
514,859
541,859

* ميثل هذا البند قيمة عقار مت احل�صول عليه ك�سداد ملديونية �أحد الزبائن مببلغ  6,000دينار �أردين خالل عام  2007وقد مت دفع
باقي املبلغ من قبل ال�شركة .مت تقييم العقار من قبل خممن عند �إقتنائه ،وقد مت الإحتفاظ بهذا العقار من �أجل بيعه عند توفر �سعر
بيع منا�سب يف امل�ستقبل .ح�سب ر�أي الإدارة ،ف�إنه ال يوجد فرق جوهري بني قيمة العقار الدفرتية وقيمته ال�سوقية.
** ميثل هذا البند القيمة ال�سوقية لقطعة �أر�ض متتلكها ال�شركة ،وكانت تعمل على ت�صنيفها حتت بند عقارات و�آالت ومعدات حيث
مت �إعادة ت�صنيفها �إىل ممتلكات ا�ستثمارية وذلك من �أجل بيعها عند توفر �سعر بيع منا�سب يف امل�ستقبل .مت تقييم الأر�ض من قبل
خممن م�ستقل حيث مت �إثبات ارباح �إعادة التقييم يف بيان الدخل املوحد والتي بلغت  16,089دينار �أردين .

�إي�ضاح ( - )9موجودات مالية متوفرة للبيع

تفا�صيل البند –

2012

�إ�سم ال�شركة
�شركة االت�صاالت الفل�سطينية

عدد الأ�سهم

88,559
88,559

2011

القيمة العادلة
456,079
456,079

عدد الأ�سهم

88,559
88,559

القيمة العادلة

468,477
468,477

�إي�ضاح (- )10املخزون

تفا�صيل البند –

قمح
لوازم ومواد تعبئة
ب�ضاعة جاهزة للبيع

2012
2,780,105
382,737
95,876
3,258,718

2011
1,743,981
402,537
106,682
2,253,200
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�إي�ضاح ( - )11موجودات متداولة �أخرى

تفا�صيل البند –

م�ستحق من �ضريبة القيمة امل�ضافة
دفعات مقدمة للموردين
�أخرى
م�ستحق من �ضريبة الدخل
م�صاريف مدفوعة مقدما
ت�أمينات كفاالت بنكية
�ضرائب م�ؤجلة
�شيكات �ضمان عقود

2012
969,375
121,941
91,903
74,444
61,599
23,027
11,304
113,543
1,467,136

2011
211,070
1,793,565
98,309
46,516
8,481
50,654
2,208,595

�إي�ضاح ( –)12ذمم مدينة ،بال�صايف

تفا�صيل البند –

�شيكات بر�سم التح�صيل
ذمم جتارية
خم�ص�ص ذمم م�شكوك يف حت�صيلها

2012
1,789,455
3,998,941
5,788,396
()1,487,021
4,301,375

2011
1,716,775
2,495,657
4,212,432
()1,487,021
2,725,411

�إي�ضاح ( – )13النقد و�أ�شباه النقد

تفا�صيل البند –

نقد يف ال�صندوق وح�سابات جارية لدى البنوك
ودائع ق�صرية الأجل لدى البنوك

2012
403,384
3,980
407,364

2011
324,090
40,570
364,660

الودائع لأجل لدى البنوك هي بالدينار الأردين ،وت�ستحق ب�شكل ن�صف �سنوي من تاريخ ربطها ومبعدل فائدة .2%

�إي�ضاح ( - )14ر�أ�س املال املدفوع

تفا�صيل البند –

ر�أ�س املال امل�صرح به
ر�أ�س املال املكتتب به
ر�أ�س املال املدفوع

�إي�ضاح (� - )15إحتياطي �إجباري

2012

2011

15,000,000
15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000
15,000,000

متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله خالل ال�سنوات بن�سبة  10%من الأرباح ال�سنوية وفق ًا لقانون ال�شركات وهو غري
قابل للتوزيع على امل�ساهمني.
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�إي�ضاح ( - )16التغري املرتاكم يف القيمة العادلة

تفا�صيل البند –

الر�صيد يف بداية ال�سنة
�أرباح (خ�سائر) غري متحققة
التدين يف قيمة املوجودات املالية املتوفرة للبيع
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2012
885
()12,398
()11,513

2011
885
885

�إي�ضاح ( -)17خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
يتم التخ�صي�ص لتعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني وفقا لقانون العمل ال�ساري املفعول يف فل�سطني على �أ�سا�س راتب �شهر عن
كل �سنة عمل.
فيما يلي ملخ�ص احلركة على ح�ساب خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة خالل العام:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
الإ�ضافات
املبالغ املدفوعة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2012
242,973
41,593
()7,346
277,220

2011
206,889
38,142
()2,058
242,973

�إي�ضاح ( -)18بنوك دائنة
ميثل هذا البند ت�سهيالت بنكية متمثلة بح�سابات جارية مدينة ح�صلت عليها ال�شركة من بنوك حملية لتمويل ن�شاطاتها.

�إي�ضاح ( -)19قرو�ض طويلة الأجل

تفا�صيل البند –

�أق�ساط قرو�ض طويلة الأجل ت�ستحق خالل عام

2012
1,196,049
1,196,049

2011
46,995
46,995

�إي�ضاح ( -)20ذمم دائنة

تفا�صيل البند –

توزيعات �أرباح
�شيكات �آجلة للموردين
ذمم دائنة
رديات اكتتاب ر�أ�س مال

2012
222,048
212,145
153,424
3,818
591,435

2011
104,141
109,902
50,166
3,818
268,027

�إي�ضاح ( - )21تكلفة املبيعات

تفا�صيل البند –

مواد مبا�شرة
تكاليف غري مبا�شرة
�أجور مبا�شرة

2012

2011

5,783,023
469,546
247,246
6,499,815

5,885,393
789,342
228,338
6,903,073
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�إي�ضاح ( - )22امل�صاريف الإدارية والعمومية

تفا�صيل البند –

رواتب ومنافع متعلقة بها
م�صاريف �أخرى
ا�ستهالكات
ر�سوم وا�شرتاكات وتراخي�ص
ت�أمينات
�سفر وتنقالت
�أتعاب مهنية وا�ست�شارات
بريد ،فاك�س وهاتف
تربعات
كهرباء ومياه
قرطا�سيه ومطبوعات
تدريب ودورات

2012
361,741
73,417
36,113
34,815
22,897
50,679
19,969
24,921
18,344
4,757
3,906
2,212
653,771

2011
422,769
87,967
43,110
27,153
21,912
32,529
43,330
28,284
49,521
5,362
6,707
5,065
773,709

�إي�ضاح ( – )23م�صاريف البيع والتوزيع

تفا�صيل البند –

م�صاريف نقل و�شحن
رواتب ومنافع متعلقة بها
دعاية و�إعالن
عموالت بيع
م�صاريف عطاءات
م�صاريف دورات

2012
123,234
138,602
93,107
32,901
16,345
2,721
406,910

2011
152,861
120,432
73,254
25,146
1,697
373,390

�إي�ضاح (� - )24أرباح الإ�ستثمارات

تفا�صيل البند –

توزيعات �أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع

2012
35,424
35,424

2011
35,424
424,53

�إي�ضاح (� - ) 25ضريبة الدخل
منحت ال�شركة بتاريخ  21حزيران  2000ال�شهادة النهائية لال�ستفادة من الإعفاء ال�ضريبي املن�صو�ص عليه يف قانون ت�شجيع الإ�ستثمار
يف فل�سطني .مبوجب هذه ال�شهادة مت �إعفاء ال�شركة من �ضريبة الدخل لفرتة � 5سنوات تنتهي بتاريخ � 31آب  2004بعد ذلك ،ح�صلت
ال�شركة على �إعفاء جزئي بن�سبة  50%من ال�ضريبة عن الأرباح اخلا�ضعة ل�ضريبة الدخل وملدة � 20سنة �إ�ضافية .مت خالل عام 2004
متديد فرتة الإعفاء ال�ضريبي لل�شركة لت�صبح معفاة من �ضريبة الدخل حتى  31كانون �أول  .2006خالل عام  2008ح�صلت ال�شركة
على متديد للإعفاء ال�ضريبي ملدة �سنتان �إ�ضافيتان ( 2007و  )2008وذلك عن الأرباح الت�شغيلية لل�شركة «من بيع الدقيق» وبعد ذلك
ح�صلت ال�شركة على متديد لهذا الإعفاء لعام  2016و فيما يلي كيفية �إحت�ساب م�ستحقات وم�صروف ال�ضرائب للعامني  2012و2011
على التوايل:
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 م�ستحقات �ضريبة الدخل لعام :2012الربح من عمليات الت�شغيل
ي�ضاف /يطرح:
�أرباح (خ�سائر) �أخرى بال�صايف
�صايف الأرباح من عمليات الت�شغيل
تعديالت لغايات �ضريبة الدخل:
ي�ضاف:
التغري يف خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
(�أرباح) خ�سائر �إعادة تقييم ممتلكات �إ�ستثمارية
(�أرباح) م�صاريف فروقات عملة خا�ص بتقييم النقد يف البنوك وم�صاريف
مدفوعة مقدما
م�صاريف غري معرتف بها �ضريبي ًا
يطرح ايرادات توزيعات �أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
الربح اخلا�ضع ل�ضريبة الدخل
�ضريبة الدخل على الأرباح الت�شغيلية بن�سبة  7.5%للفئة ( 125-1الف �شيكل)
�ضريبة الدخل على الأرباح الت�شغيلية بن�سبة  10%للفئة (�أكرث من  125الف �شيكل)
جمموع �ضريبة الدخل على الأرباح الت�شغيلية
ي�ضاف:
ر�صيد م�ستحقات �ضريبة الدخل بداية ال�سنة
اتفاقيات �ضريبة الدخل 2011
يطرح:
دفعات ل�ضريبة الدخل خالل ال�سنة
�سلف مدفوعة ل�ضريبة الدخل
ر�صيد م�ستحقات �ضريبة الدخل

2012
426,326

2011
1,528,083

65,643
491,969

()308,404
1,219,679

34,247
()16,089

36,084
1,142

()98,760

80,386

22,233
)(35,424
398,176

33,015
)(35,424
1,334,880

1,779
37,445
39,225

100,116
100,116

47,934
6,989

66,099
18,126

()54,923
()113,669
()74,444

()84,225
()52,182
47,934

 م�صاريف �ضريبة الدخل:�ضريبة الدخل على الأرباح الت�شغيلية
يطرح:
ال�ضريبة امل�ؤجلة على التغري يف خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
م�صاريف �ضريبة الدخل

2012
39,225

2011
100,116

()2,823
36,402

()2,706
97,410

�إي�ضاح ( -)26احل�صة الأ�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم من ربح ال�سنة
تفا�صيل البند –
�صايف ربح ال�سنة بعد �ضريبة الدخل
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم املكتتب بها
احل�صة الأ�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم من ربح ال�سنة

2012
455,567
15,000,000

2011
1,122,269
15,000,000

0.030

0.075
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�إي�ضاح ( - )27معامالت مع جهات ذات عالقة
ميثل هذا البند الأر�صدة واملعامالت التي متت مع جهات ذات عالقة والتي تت�ضمن امل�ساهمني الرئي�سيني� ،أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة
العليا و�أية �شركات ي�سيطرون عليها �أو لهم القدرة على الت�أثري بها .يتم اعتماد �سيا�سات الأ�سعار وال�شروط املتعلقة باملعامالت مع اجلهات
ذات العالقة من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة.
فيما يلي الأر�صدة واملعامالت مع اجلهات ذات العالقة:
رواتب ومنافع الإدارة العليا
رواتب ومنافع جمل�س الإدارة
مبيعات
ذمم مدينة

2012
179,240
15,244
114,708
27,551

2011
185,328
14,889
109,484
27,065

�إي�ضاح ( - )28القيمة العادلة للأدوات املالية
تت�ألف الأدوات املالية من موجودات ومطلوبات مالية .تتكون املوجودات املالية من النقد و�أ�شباه النقد والذمم املدينة وموجودات متوفرة
للبيع .تتكون املطلوبات املالية من الذمم الدائنة واملخ�ص�صات والقرو�ض واملطلوبات املتداولة الأخرى� .إن القيمة العادلة للأدوات املالية
ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

�إي�ضاح ( - )29التزامات حمتملة
تفا�صيل البند –
عقود م�شرتيات مواد خام
كفاالت بنكية

2012
190,585

2011
3,242,058
-
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