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نبذة عن تأسيس شركة مطاحن القمح الذهبي
ت�أ�س�س ��ت �شركة مطاح ��ن القمح الذهبي امل�ساهم ��ة العامة عام ،1995
ك�شركة رائدة يف جمال �صناعة الطحني ،بهدف �إنتاج منتج وطني بديل
ع ��ن املنتج ��ات الإ�سرائيلية والأجنبي ��ة يف ال�س ��وق الفل�سطينية ،وتعترب
ال�شرك ��ة منذ �أن ب ��د�أت بالإنتاج يف �أواخر ع ��ام  ،1999واحدة من �أهم
امل�شاري ��ع الإ�سرتاتيجي ��ة يف فل�سطني ،والتي �أقيمت عل ��ى م�ساحة تقدر
بح ��وايل  32دومنا م ��ن �أرا�ضي قري ��ة برهام املج ��اورة ملدينة بريزيت.
وبلغ عدد موظفي ال�شركة يف نهاية عام  44 2008موظف موزعني على
ادارات واق�سام ال�شركة املختلفة.
وانطالق ًا من ر�ؤيتها امل�ستقبلية ،با�شرت �إدارة ال�شركة مع منت�صف عام
 2008بتنفي ��ذ م�شروع تو�سع ��ة طاقتها الإنتاجية وقدراته ��ا التخزينية،
وفتحت خطوط �إنتاج جديدة تلبية ملتطلبات واحتياجات ال�سوق ،وبذلك
�أ�صبح ��ت ال�شركة تتمتع بطاقة �إنتاجية كبرية� ،إذ ارتفعت من  300طن
قمح يوميا �إىل  450طنا وقدرة تناف�سية عالية� ،إ�ضافة �إىل �إدخال خط
�إنتاج جديد لإنت ��اج الطحني البلدي الكامل(دايت) الحتوائه على قيمة
غذائية عالية وفوائد �صحية كبرية� ،إىل جانب �إنتاجها الطحني الأبي�ض
الفاخر(اك�سرتا) وامل�ستخرج من �أجود �أنواع القمح ،ف�ضال عن �إنتاجها
مادة ال�سميد(فله) ذو اجلودة العالية ل�صناعة احللويات.

وبن ��اء على توجهه ��ا العلمي ال�سليم فان �شرك ��ة مطاحن القمح الذهبي
تربطه ��ا عالقات �شراك ��ة ا�سرتاتيجية م ��ع وزارات وم�ؤ�س�سات ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية وبخا�صة مع وزارات الزراعة وال�صحة واالقت�صاد
الوطني.
وتتمي ��ز خمترباته ��ا بتقنية عالية لتق ��دمي الأف�ضل يف جم ��ال الفح�ص
والتحليل املخربي ،كما �أنها ملتزمة بربنامج وزارة ال�صحة الفل�سطينية
اخلا� ��ص بتدعيم الطحني ،وبالتعليمة الفنية الإلزامية لتدعيم الطحني
ال ��ذي �ص ��ادق عليه جمل�س ال ��وزراء عام  ،2006ملا في ��ه �ضمانة ل�صحة
�أطفالنا وفائدة ل�صحة املواطن وامل�ستهلك.
وتعترب امل�س�ؤولية االجتماعية من �أهم �أولويات ال�شركة ،لإميانها ب�أهمية
دوره ��ا �إزاء جمتمعها ،وعليه ف�إنه ��ا تقوم برعاية ودعم ومتويل م�شاريع
جمتمعي ��ة ملا لها م ��ن فائدة تعود بالنف ��ع الكبري عل ��ى املجتمع يف كافة
املجاالت االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والتوعوية.
وتتمي ��ز �شركة مطاح ��ن القمح الذهب ��ي بالريادي ��ة وب�شمولية نظرتها
الثاقب ��ة واالنف ��راد بال�صدارة م ��ن �أج ��ل امل�ساهمة بنه�ض ��ة االقت�صاد
الوطن ��ي الفل�سطين ��ي ،من خ�ل�ال مثاب ��رة كادرها وطواقمه ��ا الإدارية
واملالي ��ة والفني ��ة يف العم ��ل ال ��دءوب واملثم ��ر امل�ستند خلط ��ط ال�شركة
اال�سرتاتيجية والإبداع يف تطبيقها.

ومعا و�سويا ن�صنع النجاح و�سنورث م�ستقبال �أف�ضل لأبنائنا و�أجيالنا القادمة.
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مطاحن القمح الذهبي في سوق فلسطين لالوراق المالية
يج ��ري ت ��داول �أ�سهم ال�شركة يف �سوق فل�سط�ي�ن للأوراق املالية حيث مت ادراج ا�سه ��م ال�شركة بتاريخ  2005/5/17وبد�أت عملي ��ة التداول على �أ�سهمها
بتاريخ  ، 2005/6/26وخالل ال�سنوات املا�ضية مت زيادة ر�أ�س املال لي�صل حاليا اىل  15مليون دينار �أردين بقيمة �إ�سمية  1دينار لل�سهم.
وح�س ��ب التقاري ��ر الت ��ي مت تزويدنا بها من �سوق فل�سطني ل�ل��أوراق املالية يتبني ان �أعلى �سعر تداول لل�شركة خالل ع ��ام  2008بلغ  ،1.06وان �أدنى �سعر
تداول ل�سهم ال�شركة لنف�س العام بلغ  ،0.75وفيما يلي جدول يو�ضح ذلك:
�سعر االغالق
�أدنى �سعر
�أعلى �سعر
عدد اال�سهم املتداولة
قيمة اال�سهم املتداولة $
عدد ال�صفقات

البند

2007
0.87
0.70
1.31
2,933,759
4,329,284
3,515

2008
0.84
0.75
1.06
2,685,980
3,479,367
2,326

وبنا ًء على ك�شف م�ساهمي ال�شركة بتاريخ  2008/12/31مرفق جدول يبني �أ�سماء امل�ساهمني الذين ميلكون اكرث من :5%
ا�سم امل�ساهم
�صبيح طاهر دروي�ش م�صري
�شركة امل�سرية لال�ستثمار
�صندوق ادخار موظفي �شركةاﻻت�صاﻻت الفل�سطينية
�شركة فل�سطني للتنمية واال�ستثمار املحدودة
�شركة فل�سطني لتطوير املناطق ال�صناعية قاب�ضة

عدد اال�سهم
1,898,320
1,883,415
1,860,000
1,410,000
1,322,448

ن�سبة امل�ساهمة
12.66%
12.56%
12.40%
9.40%
8.82%

وحر� ًصا منا على م�صلحة م�ساهمينا� ،أغلى ما منلك ،ميكنكم ال ّإطالع على التقرير ال�سنوي  2008وكل جديد عن ال�شركة على املوقع االلكرتوين اخلا�ص
بها www.gwmc.ps
مت ت�سلي ��م �س ��وق فل�سط�ي�ن ل�ل��أوراق املالية ن�سخة ع ��ن التقرير ال�سن ��وي  2008ليتم ن�شرها يف موق ��ع �سوق فل�سطني ل�ل��أوراق املالية .عل ��ى �أن يتم توزيع
التقريرال�سنوي على امل�ساهمني من خالل الربيد �أو احل�صول على ن�سخة باليد يف مقر ال�شركة يف مدينة رام اهلل-بلدة بريزيت –برهام.
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أعضاء مجلس اإلدارة
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د .عبد املالك اجلابر
رئي�س جمل�س الإدارة
ممثال عن نف�سه

ال�سيد �سامر عزيز �شحادة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
ممثال عن �شركة الت�أمني الوطنية

ال�سيد معن ب�سي�سو
ع�ضو جمل�س الإدارة
ممثال عن �شركة امل�سرية
لال�ستثمار

ال�سيد �إيهاب الأ�شقر
ع�ضو جمل�س الإدارة
ممثال عن �شركة تر�ست العقارية

ال�سيد كرمي البيطار
ع�ضو جمل�س الإدارة
ممثال عن �شركة فل�سطني
للتنمية واال�ستثمار
"باديكو"

ال�سيد مو�سى �شامية
ع�ضو جمل�س الإدارة
ممثال عن بنك االحتاد لالدخار
واال�ستثمار

ال�سيد مهند هيجاوي
ع�ضو جمل�س الإدارة
ممثال عن �صندوق ادخار
موظفي �شركة االت�صاالت

ال�سيد ن�ضال �إ�سماعيل
ع�ضو جمل�س الإدارة
ممثال عن �شركة فل�سطني لتطوير
املناطق ال�صناعية

الدكتور ب�سام حنانيا
ع�ضو جمل�س الإدارة
ممثال عن نف�سه

ال�سيد يعقوب رباح
ع�ضو جمل�س الإدارة
ممثال عن نف�سه

ال�سيد �سهيل حنانيا
ع�ضو جمل�س الإدارة
ممثال عن نف�سه
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

الأخوات والإخوة �أع�ضاء الهيئة العامة املحرتمني
امل�ساهمني الكرام
حتية طيبة وبعد:
حقق ��ت �شركة مطاحن القمح الذهبي خالل الع ��ام  2008منو ًا وتطور ًا
بالرغم من التحديات اجلبارة التي واجهتها .ومن امل�ؤكد �أن هذا النمو
والإجن ��از يعترب م�صدر فخ ��ر واعتزاز لكل م�ساه ��م .ال �سيما �إن مركز
ال�شركة املايل قوي �إذ �إنها حققت �صايف �أرباح قدره  1,948,578دينار
�أردين لل�سن ��ة املالي ��ة احلالية  2008مقارنة ب�ص ��ايف �أرباح العام 2007
والذي بلغ  386،941دينار �أردين قبل ال�ضريبة.
ويعت�ب�ر ه ��ذا العام ،ع ��ام التح ��ول النوع ��ي لل�شركة نح ��و الأف�ضل ،من
خ�ل�ال ما حققت ��ه من �إجن ��ازات جدية على كاف ��ة الأ�صع ��دة الإنتاجية
والإداري ��ة واملالية يف العام  2008بالرغم م ��ن التحديات العديدة التي
واجهتها ،من حيث ما �شهده من ارتفاع عال يف �أ�سعار احلبوب والغالل
والنق ��ل عاملي ًا والذي كان له �أث ��ر �سلبي على �أ�سعار كل �أ�صناف منتجات
�شركتنا.
وم ��ن بني �أهم العنا�صر االيجابية يف عملية حت ��ول �شركتنا �أنها متكنت
من رف ��ع قدرتها الإنتاجي ��ة بف�ضل التو�سعة الت ��ي �شهدتها يف خطوطها
الإنتاجي ��ة وتن ��وع منتجاته ��ا منذ مطلع الع ��ام  ،2008م ��ا �أدى �إىل رفع
قدرتن ��ا عل ��ى �إنتاج  450ط ��ن قمح يومي ��ا لن�صل �إىل تلبي ��ة احتياجات
ال�سوق املتزايدة.
ويف ظل التناف�سية العالي ��ة بني منتجات �شركتنا ،وغريها من املنتجات
الإ�سرائيلي ��ة والأجنبي ��ة يف �س ��وق الدقي ��ق� ،أطلقنا مب ��ادرات جديدة،
ت�سته ��دف زيادة قدرة �شركتنا التخزينية م ��ن القمح ،ورفع جودة كافة

�أ�صناف منتجاتنا ،وجار العمل ب�شدة علي تطوير ا�سرتاتيجيات منا�سبة
للمتابعة يف هذا املجال وغريه.
ويف نف� ��س ال�سي ��اق �شهد ع ��ام  ،2008حملة توعي ��ة �إعالمية جماهريية
بالتن�سي ��ق م ��ع وزارة ال�صحة حول تدعيم الطح�ي�ن ،والطحني البلدي،
والت ��ي ته ��دف �إىل ن�ش ��ر ثقافة طحني القم ��ح الكامل (داي ��ت)� ،ضمن
خط ��ط �إ�سرتاتيجي ��ة لتوعية املجتم ��ع بفوائد الطح�ي�ن املدعم ،بهدف
حماي ��ة �صحة امل�ستهلك ،وزي ��ادة ح�صة �شركتنا وتو�سي ��ع دائرة انت�شار
منتجاتها.

امل�ساهمني الأعزاء:

ومالي ��ا ،كان العام  2008جي ��د ًا لل�شرك ��ة �إذ �أن �شركتكم حققت �صايف
رب ��ح قيا�سي ب�سبب التخطيط امل�سبق من قب ��ل جمل�س الإدارة ،والإدارة
التنفيذي ��ة ،حي ��ث زاد �صايف �أرباحها م ��ن  386،941للع ��ام � 2007إىل
 1,948,578للع ��ام  ،2008بينم ��ا زاد العائ ��د على ال�سه ��م الواحد من
 0,023يف � 2007إىل  0,130يف .2008
�إنن ��ا نتطلع �إىل م�ستقبل م�شرق لنمو وتو�سع ال�شركة يف العام  2009وما
يليه من �أعوام .ونوا�صل متابعة مبادراتنا لتح�سني معدالت الإنتاج.
ومع ��ا و�سوي ��ا جتاوزن ��ا مرحلة م ��ن التحدي ��ات ومتكنا م ��ن التكيف مع
املتغريات التي ت�شهدها فل�سطني ب�شكل خا�ص واملنطقة ب�شكل عام.
رئي�س جمل�س الإدارة
د .عبد املالك اجلابر
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اإلدارة التنفيذية

ب�سام ولويل
املدير العام

رائد عواد
مدير الت�سويق واملبيعات

ع�صام الكخن
املدير املايل

عبد اهلل داود
املدير الإداري

ع�صام حرب
مدير الإنتاج

حممد قاللوه
مدير اجلودة
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جدول أعمال الهيئة العامة العادية
لل�سنة املالية املنتهية بتاريخ  31كانون الأول2008/
يقرتح جمل�س الإدارة على الهيئة العامة العادية النظر يف جدول الأعمال التايل:
 /1تالوة تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املنتهية يف 2008/12/31
 /2تالوة تقرير مدقق ح�سابات ال�شركة لل�سنة املالية املنتهية يف 2008/12/31
 /3مناق�شة البيانات املالية لل�شركة وامل�صادق عليها لل�سنة املالية املنتهية يف . 2008/12 /31
� /4إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف .2008 /12/31
/5انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة للدورة القادمة .
 /6انتخاب مدقق ح�سابات ال�شركة لل�سنة املالية . 2009
�/7إقرار تو�صية جمل�س الإدارة بخ�صو�ص توزيعات الإرباح عن ال�سنة املنتهية يف . 2008/12/31
� /8أي �أمور �أخرى تقرتح الهيئة العامة �إدراجها يف جدول الأعمال وتدخل يف نطاق �أعمال االجتماع العادي للهيئة العامة.
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تقرير مجلس اإلدارة
ا�ستهلت �شركة مطاحن القمح الذهبي امل�ساهمة العامة عامها الثالث ع�شر  ،ب�إدارة جديدة ور�ؤيا وا�ضحة من اجل حتقيق الإرباح لل�شركة وعائدها على
ال�سهم  ،فقد كان تفكري جمل�س الإدارة تفكريا علميا مدرو�سا للنهو�ض بال�شركة ومتيزها و�إبداعها .
رغم التحديات التي واجهت االقت�صاد العاملي والوطني من �أزمات اقت�صادية وت�ضخم يف الأ�سعار فقد كان لتكاتف �أع�ضاء جمل�س الإدارة وعمل الإدارة
التنفيذية الد�ؤوب  ،الأثر يف حتقيق الإرباح وو�صولها �إىل �أرقام قيا�سية.
وفيما يلي �أهم امل�ؤ�شرات واملعطيات املالية للعام :2008

�أو ً
ال :حقق ��ت ال�شرك ��ة يف العام  2008ربحا مق ��داره 1,948
ملي ��ون دين ��ار �أردين ،مقارن ��ة مع � 386أل ��ف دين ��ار �أردين للعام
 ،2007بع ��د �أن كان ��ت حققت ربح ��ا مقداره � 538أل ��ف دينار يف
العام .2006

ثاني�� ًا :ا�ستطاع ��ت ال�شركة يف ع ��ام  2008تو�سي ��ع قاعدتها
التجارية من خالل تبني ا�سرتاتيجية االنت�شار مبنتجاتها لت�شمل
جميع حمافظات الوطن.

ثالث ًا :باجلهود املمي ��زة وبتكاتف موظفي ال�شركة مت االنتهاء
يف �شه ��ر حزيران  2008من �أعم ��ال التو�سعة ،فبالرغم من كافة
ال�صعوب ��ات والتحديات التي مرت به ��ا ال�شركة خالل عام 2007
ا�ستطعن ��ا �أن ننفذ التو�سعة ،ف�أ�صبح ��ت ال�شركة تنتج  450طن/
قم ��ح يومي ��ا بدال م ��ن  300ط ��ن ،لت�صب ��ح �شركتكم م ��ن �أحدث
املطاحن املنت�شرة يف ال�شرق الأو�سط.

رابع�� ًا :جنحت ال�شركة من خ�ل�ال التو�سع يف قاعدة مندوبي
مبيعاته ��ا واحلمالت الإعالمية التي قامت بها بتعريف امل�ستهلك
الفل�سطيني عن ماهي ��ة منتج ال�شركة،ورفع �شعار خلي زادك من
طحني بالدك.

خام�س�� ًا :جت�سي ��دا ملبد�أ ال�شفافية ن�ضع بني �أيديكم املوازنة املتوقعة للع ��ام  2009والتي �سنعمل جاهدين على حتقيقها ،فمن املتوقع �أن حتقق
ال�شرك ��ة �أرباح ��ا يف العام  2009ما يق ��ارب  1.576مليون دينار �أردين قب ��ل املخ�ص�صات و�ضريبة الدخل .وبهذه املنا�سب ��ة ي�سعد جمل�س الإدارة
�أن يتق ��دم بخال� ��ص ال�شكر والتقدير جلمي ��ع امل�ساهمني والعاملني يف ال�شركة الذي ��ن �شاركوا وي�شاركون يف بنائها ،ون�شكر لك ��م ثانية ثقتكم التي
�أوليتمون ��ا �إياه ��ا ،ون�س� ��أل اهلل �أن نكون دائما ممن ي� ��ؤدون الأمانة و�أن نوفق يف خدمة �شركتنا ووطننا مبا ير�ض ��ي اهلل وي�ساعد على حتقيق الرفاه
ل�شعبنا العظيم.
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قائمة الدخل المتوقعة للعام  2009بالدينار االردني

البيان (دينار اردين)

الربع االول

الربع الثاين

الربع الثالث

الربع الرابع

االجمايل
املتوقع 2009

املبيعات
تكلفة املبيعات

4,039,648
3,478,205

4,709,526
3,893,549

3,242,880
2,708,861

4,828,408
3,962,922

16,820,462
14,043,537

هام�ش الربح %

14%

17%

16%

18%

17%

اجمايل الربح

561,443

815,977

534,019

865,486

2,776,925

امل�صاريف االدارية والعمومية
امل�صاريف البيعية والت�سويقية

163,792
87,531

162,342
117,834

107,780
123,378

173,146
130,061

607,060
458,804

اجمايل امل�صاريف الت�شغيلية
�صايف الربح الت�شغيلي

251,323
310,120

280,176
535,801

231,158
302,861

303,207
562,279

1,065,864
1,711,061

امل�صاريف املالية

34,455

37,152

23,312

39,927

134,846

�صايف الربح املتوقع

275,665

498,649

279,549

522,352

1,576,215

رسم بياني للمبيعات بالدينار االردني
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المبيعات،هامش الربح،صافي الربح

رسم بياني لالرباح بالدينار االردني
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مشاريع تم انجازها
التوسعة
�أن النظ ��رة امل�ستقبلي ��ة الدائم ��ة التي يتمتع به ��ا جمل�س �إدارة �شركة مطاح ��ن القمح الذهبي من اجل مواكب ��ة التقدم العلمي
واالنف ��راد بالتمي ��ز وال�ص ��دارة  ،فقد مت بحم ��د اهلل اجناز م�شروع التو�سعة بجه ��ود مميزه وبتكاتف جمل� ��س الإدارة والإدارة
التنفيذي ��ة وموظف ��ي ال�شركة  ،حيث مت اجناز ه ��ذا امل�شروع يف ال�شه ��ر ال�ساد�س من العام  2008وبه ��ذا ف�إننا حققنا الهدف
الرئي�س ��ي م ��ن امل�شروع بزيادة الطاقة الإنتاجية للمطحنة من  300طن �إىل  450طن قم ��ح يوميا بالإ�ضافة �إىل حتقيق الأمور
الهامة التالية :
� 1إ�ضافة خط �إنتاج طحني ا�سود ذات ن�سبة ا�ستخراج مرتفعة.� 2إ�ضافة خط نقل لل�سميد  ،مما يعني زيادة قدره �إنتاجه. 3بناية �صومعة �صهريج للطحني  ،مما يعني زيادة قدرة ال�شركة على توريد طحني ال�صوبة بكفائه عاليه وبكميات كبريه مع�ضمان توفريه يف الوقت وال�سعر املنا�سب للمخابز.
� 4إ�ضافة خط جديد من اجل تعبئة ال�شواالت  ،مما ي�سهل عملية التعبئة ويقل�ص الوقت.� 5إ�ضافة �صومعة تعبئه جديدة اي رفع كفاءة نظام التعبئة القدمي من خالل التحول بني تعبئة �صنفني دون انتظار ال�شاحنات. 6تغيري نظام التحويالت ،F2-F1و ماكينة الرتطيب ،مما يعني رفع الكفاءة مبا يتنا�سب مع القدرة الإنتاجية اجلديدةللمطحنة.
� 7إ�ضافة نظام �آيل حل�ساب ن�سب اال�ستخراج ،اي زيادة ال�سيطرة على الإنتاج و�ضبط الكميات ب�شكل �آيل ودقيق . 8عمل ناقالت ل�شواالت الطحني من اخلط اجلديد.� 9صيانة �شبكة الكهرباء وتعديل لوحات الكهرباء الرئي�سية ال�ستيعاب التو�سعة.� 10-إعادة ت�أهيل املن�شات املرافقة (الهناجر) لتتنا�سب مع املعدات اجلديدة.
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تكلفة مشروع التوسعة

البيان

املبلغ (دينار �أردين )

�آالت ومعدات املطاحن

1,932,267

�أدوات الت�صنيع املحلي

89,124

بناية ال�صوامع

55,573

تكاليف �صناعية

449،004

م�ستلزمات و�أدوات

18,284

�أعمال الكهرباء

46,703

م�صاريف اخلرباء

13,610

م�صاريف الإ�شراف والتامني

100,950

املجموع

2,705,516
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منتجاتنا

إكسترا ( Extra) 1كغم
عمل ��ت �إدارة ال�شرك ��ة على توحي ��د منتجات الطحني الأبي� ��ض  1كغم حتت
ا�س ��م اك�سرتا  ،حي ��ث كانت ال�شركة تنتجه ب�أكرث من ا�سم جتاري وبناء علية
ف ��ان و�ض ��ع جميع امل�سمي ��ات من املنتجات حت ��ت ا�سم واح ��د وتقدميه بحلة
جدي ��دة وت�صمي ��م �أدى �إىل الرتكي ��ز العلمي على ت�سويق ه ��ذا املنتج وعدم
ت�شتي ��ت امل�ستهل ��ك واملواطن الفل�سطين ��ي ب�أ�سماء منتجات كث�ي�رة  ،كما انه
ا�ستطاع ��ت �إدارة ال�شرك ��ة بفتح عالقة �إ�سرتاتيجية م ��ع م�ؤ�س�سات ووزارات
ال�سلط ��ة الوطني ��ة ذات ال�صلة وح�صولنا على املوافق ��ات الالزمة من وزارة
ال�صحة الفل�سطينية بو�ضع ر�سائل و�إر�شادات �صحية موثقة وم�صادق عليها
م ��ن قبلهم مع و�ضع ا�س ��م وزارة ال�صحة على عب ��وات منتجاتنا  ،حيث كان
من �أه ��م ا�سرتاتيجي ��ات الإدارة ن�شر الوعي ال�صح ��ي ال�ستهالك االك�سرتا
(الطح�ي�ن املدعم ) ملا له من فوائد تدر بالنفع على �صحتنا و�صحة �أطفالنا
حي ��ث �أن الطحني املدعم غن ��ي بالفيتامينات والأم�ل�اح املعدنية ال�ضرورية
الحتوائ ��ه عل ��ى احلديد الذي ي�ساعد عل ��ى تقليل خطر الإ�صاب ��ة بفقر الدم
وعل ��ى فيتامني  B6الذي ي�ساعد على منو الأطفال ويقوي مناعة �أج�سامهم
وعل ��ى فيتام�ي�ن  ،B12الذي ي�ساعد يف بناء وجتدي ��د خاليا الدم احلمراء
 ،كم ��ا ان ��ه غني بفيتام�ي�ن  Dالذي ي�ساعد عل ��ى امت�صا� ��ص الكال�سيوم يف
اجل�سم و�أ�سا�سي لبناء العظام والأ�سنان .
ويعترب االك�سرتا غني بحام�ض الفوليك الذي له �أهمية كربى يف �صحة املراه
احلام ��ل حيث يعت�ب�ر �ضروري لنمو اجلن�ي�ن � ،أما فيتام�ي�ن النيا�سني الذي
يح�س ��ن م�ستوى الذكاء وي�ساهم يف رفع الن�شاط العقلي واجل�سدي يعترب من
�أهم مكونات الطحني املدعم ( االك�سرتا ) .
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طحين دايت ( Diet) 1كغم
لقد كان توجه �إدارة ال�شركة منذ بداية هذا العام بو�ضع وت�سخري
جمي ��ع �إمكانياته ��ا م ��ن اج ��ل اخل ��روج مبنت ��ج جدي ��د يف ال�سوق
الفل�سطيني والتفرد به  ،وذلك لنظرتها ال�شمولية وتطلعها للتميز
وتقدمي الأف�ضل دائما ل�صحة امل�ستهلك واملواطن الفل�سطيني .
فق ��د ا�ستطاع ��ت الإدارة �إنت ��اج طح�ي�ن القم ��ح الكام ��ل وتعبئته
وت�سويق ��ه يف الأ�سواق الفل�سطينية بالكميات التي تلبي احتياجات
ال�س ��وق  ،وكان لت�سمي ��ة ه ��ذا املنت ��ج با�سم ( الداي ��ت ) اثر كبري
ووق ��ع م�ؤثر فقد مت ترويجه �ضم ��ن حملة �إعالمية مركزه خاطبت
عق ��ل امل�ستهلك من خ�ل�ال ن�شر و�إظهار الفوائ ��د ال�صحية الذي
يحتوي ��ه هذا املنتج  ،وقد مت احل�صول على موافقة وزارة ال�صحة
الفل�سطيني ��ة عل ��ى و�ض ��ع ا�سمها على عب ��وات منتج ��ات ال�شركة
وخا�صة
( الدايت ) .
ويعترب ه ��ذا املنتج من املنتجات الغذائي ��ة ذات الفوائد ال�صحية
الكب�ي�رة الحتوائ ��ه عل ��ى الألياف املفي ��دة للجه ��از اله�ضمي التي
حت�سن من عملية اله�ضم  ،كما �أن ا�ستهالك طحني القمح الكامل
( الداي ��ت ) ي�ساع ��د يف تخفي�ض امت�صا� ��ص اجل�سم للدهون وله
�صفة ا�شباعية ت�ساعد يف املحافظة على الوزن املثايل

19

منتجاتنا

سميد فلة ( Fulla) 1كغم
عمل ��ت �إدارة ال�شركة منذ بداي ��ات هذا العام على و�ضع �إ�سرتاتيجية
خا�ص ��ة لن�ش ��ر منتجاته ��ا يف جمي ��ع مراك ��ز البي ��ع يف املحافظات ،
ولتحقي ��ق هذا الهدف فق ��د ركزت على جمي ��ع منتجاتها ولي�س على
م ��ادة الطحني فق ��ط  ،فكان ملادة ال�سميد ح�ص ��ة كبرية من التفكري
الرتويج ��ي والإعالم ��ي  ،فق ��د مت الرتكي ��ز على ال�سمي ��د بطريقتني
منف�صلت�ي�ن �أولهم ��ا الرتكيز على ج ��ودة املنتج و�سع ��ره خللق فر�صة
تناف�سي ��ة ل ��ه  ،وثانيهم ��ا العم ��ل على تغيري �ص ��ورة ه ��ذا املنتج عند
امل�ستهلك من خالل تغري �شكل وت�صميم التعبئة و�إطالق ا�سم جتاري
جدي ��د ل ��ه  ،وو�ضع ا�س ��م وزارة ال�صح ��ة الفل�سطيني ��ة على الغالف
اخلارجي .
مما �أو�صلنااىل حتقيق الهدف املو�ضوع لذلك من ن�شر هذا ال�صنف
من منتجاتنا وانت�شاره يف جميع مراكز البيع .
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الرؤيا واألهداف
ت�سع ��ى �شرك ��ة مطاحن القمح الذهبي �إىل توطيد �أوا�صر عالقة الثقة مع كل من التاجر وامل�ستهلك الفل�سطيني من خالل قدرتها على
التمي ��ز والإب ��داع يف تلبية متطلبات ال�سوق وامل�ساهمة يف تعزيز بن ��اء القاعدة االقت�صادية امل�ستقلة لدول ��ة فل�سطني العتيدة .لذا فقد
عملت الإدارة التنفيذية على تعزيز النواحي التالية :
 1حت�سني ال�صورة الذهبية ( )Imageللمنتج وال�شركة من حيث اجلودة وال�سعر و�شكل املنتج .Branding 2رفع ح�صة ال�شركة يف ال�سوق مبا يتنا�سب مع القدرة الإنتاجية من خالل االنت�شار الأفقي والعمودي. - 3تطوير �سيا�سات بيعية تتنا�سب مع احتياجات ال�سوق ور�ؤية و�أهداف ال�شركة.
 - 4ا�ستغالل املوارد املتوفرة :خطوط �إنتاج /خمازن /موارد ب�شرية /موارد ر�أ�سمالية (.)Resource Mobilization
 - 5الو�صول �إىل م�ستوى مر�ضي من املناف�سة للمنتج الإ�سرائيلي.
 - 6تطوير نظام فاعل لالت�صال والتوثيق ودرا�سة ال�سوق و�إعداد وتقدمي التقارير .

االستراتيجية والنظرة المستقبلية
تتطلع �شركة مطاحن القمح الذهبي �إىل زيادة ح�صتها يف ال�سوق املحلي ،وك�سب ثقة املواطن وامل�ستهلك من خالل جودة وموا�صفات
ونوعي ��ة منتجاته ��ا وب�أ�سع ��ار مناف�سة مبا يلبي احتياجات ال�س ��وق ورغبات املواطن .وبل ��ورة و�إعداد م�شاريع وبرام ��ج ت�سويقية جاذبة
للم�ستهلك ،عرب التعريف بال�شركة ومنتجاتها.
لذا فان ال�شركة يحذوها الأمل من �أجل:
عقد اتفاقيات مع كبار التجار يف ال�سوق.
درا�سة ال�سوق وحتليل املناف�سة وفهم املنتجات الأخرى من خالل الدرا�سة امليدانية.
اال�ستفادة من البيئة الت�شريعية والتنظيمية للرقابة على جودة وموا�صفات املنتجات الأخرى يف ال�سوق.
عالقات ا�سرتاتيجية مع امل�ؤ�س�سات املحلية والدولية الداعمة لرغيف اخلبز كربنامج الغذاء العاملي  ،WFPووكالة الغوث الدولية
لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني  ،UNRWAووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية واجلمعيات اخلريية.
�سيا�سة ائتمان من �أجل توفري �سيولة نقدية و�ضمان حق ال�شركة .
�سيا�سات ت�سعري مدرو�سة ومناف�سة.
�إطالق حمالت جتارية وعرو�ض م�ستمرة ذات جدوى جتارية.
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خطة عمل ومشاريع 2009
�إن نظرتن ��ا �إىل الواق ��ع االقت�صادي يف املنطقة  ،ومراقبتن ��ا للتطورات املحيطة بنا  ،جعلت تفكرينا على التط ��ور والإبداع امل�ستمرمن
اجل خلق ميزه تناف�سية لنا ت�ساعدنا لتحقيق الأهداف التي قامت عليها فكرة �إن�شاء هذه ال�شركة ،مما اوجد لدينا عقيدة النظر �إىل
امل�ستقبل والعمل من اجله وو�ضع اخلطط امل�ستقبلية وتنفيذها ،حيث �أننا ب�صدد اجناز الأمور التالية :
�إن�شاء م�ستودع لتخزين مادة النخالة على م�ساحة تقدر بنحو  900مرت مربع ،وارتفاع يرتاوح ما بني  6ـ  8مرت .بهدف تخزين مادة
النخالة �أوقات ال�ضغط يف مبيعات الطحني لتوفريها مل�صانع الأعالف وللمزارعني ومربي املوا�شي ب�أ�سعار تناف�سية .
بن ��اء � 6صوام ��ع جدي ��دة للقم ��ح ب�سع ��ة �إجمالي ��ة قدرها  9.000ط ��ن ،مبعدل  1500ط ��ن لكل �صومع ��ة ،من �أجل ف�ص ��ل املخزون
اال�سرتاتيجي( ،)4×5000عن ال�صوامع املقرتحة ذات ال�صفقات ال�سريعة.
امل�ساهمة مع احلكومة وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف بناء �صوامع مركزية للتخزين اال�سرتاتيجي للقمح.
تطوير خمترب ال�شركة وزيادة فاعليته من خالل جلب و�شراء �أجهزه متطورة .
�إدخ ��ال نظ ��ام مبيعات طح�ي�ن ال�صوبة ( ) Bulkوذلك من اجل رب ��ط املخابز بهذا النظام و�سيكون امل�ش ��روع الأول من نوعه يف
فل�سطني .
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المسؤولية االجتماعية للشركة
�أ�صبح مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية جزء �أ�سا�سي من فل�سفة وا�سرتاتيجية �شركة مطاحن القمح الذهبي  ،ومل يعد مرتبط بتوزيع م�ساعدات �إن�سانية هنا
وهن ��اك ،بل �أ�صبح �إط ��ار قائم بذاته مرتبط بعملية التنمية ودميومتها ،وبتطور ال�شركة ومنوها وتوطي ��د عالقاتها بالبيئة املحلية املحيطة بها والذي هو
منبثق من �إمياننا العميق والرا�سخ ب�أهمية امل�س�ؤولية االجتماعية اجتاه جمتمعنا الفل�سطيني .
وبن ��ا ًء علي ��ه ف�إننا نقوم برعاية ودع ��م ومتويل بع�ض امل�شاريع املجتمعية ملا لها م ��ن فائدة تعود بالنفع الكبري على املجتم ��ع يف كافة املجاالت االقت�صادية
واالجتماعي ��ة والثقافي ��ة .حي ��ث قامت ال�شركة خ�ل�ال عام  2008بالعديد م ��ن الرعايات للنوادي والفعالي ��ات الريا�ضية ،وتق ��دمي م�ساعدة من الطحني
لتجمعات كبرية من املواطنني وال�سكان يف الكثري من القرى واملخيمات خا�صة املهم�شة منها وتعبيد �أجزاء من ال�شوارع فيها ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف
رعاية بع�ض املعار�ض واملهرجانات.
وتتطل ��ع ال�شرك ��ة �إىل تو�سيع ن�شاطها االجتماعي وم�شاركاتها الإن�سانية يف ن�شاط ��ات املجتمع من اجل تخفيف العبء عن كاهل املواطن الفل�سطيني الذي
عانى وال يزال يعاين الكثري
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني
�إىل م�ساهمي
�شركة مطاحن القمح الذهبي امل�ساهمة العامة املحدودة
التقريـر حـول البيانـات املاليـة
لقد دققنا البيانات املالية املجمعة املرفقة ل�شركة مطاحن القمح الذهبي امل�ساهمة العامة املحدودة (يف ما يلي " ال�شركة") والتي تتكون من امليزانية العمومية
املجمعة كما يف  31كانون الأول  2008وبيان الأرباح واخل�سائر املجمع ،بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع وبيان التدفقات النقدية املجمع لل�سنة املنتهية يف ذلك
التاريخ وملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية والإي�ضاحات الأخرى .مل نقم بتدقيق البيانات املالية ل�شركة اجلنوب للتجارة والتوزيع امل�ساهمة اخل�صو�صية املحدودة
(�شركة تابعة) لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2008والتي ت�شكل موجوداتها و�إيراداتها ما ن�سبته  % 0.6و 0%من جمموع املوجودات والإيرادات على التوايل من
البيانات املالية املجمعة ل�شركة مطاحن القمح الذهبي امل�ساهمة العامة املحدودة كما يف  31كانون الأول  ،2008حيث مت تدقيق تلك البيانات املالية من قبل مدققي
ح�سابات �آخرين مت تزويدنا بتقريرهم غري املتحفظ و�إن ر�أينا يعتمد ب�شكل كامل على تقرير املدققني الآخرين فيما يتعلق بالبيانات املالية اخلا�صة ب�شركة اجلنوب
للتجارة والتوزيع.
م�س�ؤوليـة الإدارة عـن البيانـات املاليـة
�إن جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �إعداد هذه البيانات املالية وعر�ضها ب�صورة عادلة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية .ت�شمل هذه امل�س�ؤولية ت�صميم وتطبيق واملحافظة
على نظام رقابة داخلي ذي �صلة ب�إعداد وعر�ض البيانات املالية ب�صورة عادلة خالية من الأخطاء اجلوهرية �سواء تلك الناجتة عن احتيال �أو خط�أ وكذلك اختيار
وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املالئمة والقيام بتقديرات حما�سبية معقولة ح�سب الظروف.
م�س�ؤوليـة مدقـق احل�سابـات
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء الر�أي حول هذه البيانات املالية ا�ستنادا �إىل تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايري الدولية للتدقيق ،وتتطلب هذه املعايري منا الإلتزام
بقواعد ال�سلوك املهني وتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول ب�أن البيانات املالية خالية من الأخطاء اجلوهرية.
يت�ضمن التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على �أدلة م�ؤيدة للمبالغ والإي�ضاحات الواردة يف البيانات املالية� .إن اختيار تلك الإجراءات ي�ستند �إىل اجتهاد مدقق
احل�سابات مبا يف ذلك تقييم الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية �سواء تلك الناجتة عن االحتيال �أو اخلط�أ .عند تقييم مدقق احل�سابات للمخاطر ي�أخذ يف االعتبار
نظام الرقابة الداخلي لل�شركة ذي ال�صلة ب�إعداد وعر�ض البيانات املالية ب�صورة عادلة وذلك لت�صميم �إجراءات تدقيق مالئمة للظروف ولي�س بهدف �إبداء الر�أي
حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي لل�شركة .ويت�ضمن التدقيق كذلك تقييم مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة ومعقولية التقديرات املحا�سبية التي قامت بها
الإدارة �إ�ضافة �إىل تقييم العر�ض العام للبيانات املالية املجمعة.
يف اعتقادنا �إن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر �أ�سا�سا لإبداء الر�أي.
الـر�أي
يف ر�أينا ،بناءا على تدقيقنا وعلى تقرير املدققني الأخرين� ،إن البيانات املالية املجمعة تظهر ب�صورة عادلة ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل ل�شركة مطاحن
القمح الذهبي امل�ساهمة العامة املحدودة كما يف  31كانون الأول  2008و�أداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا ملعايري التقارير املالية
الدولية.
�أمور �أخرى
دون التحفظ يف �إبداء ر�أينا ،نود �أن ن�شري �إىل �أنه مت �إعداد البيانات املالية ل�شركة اجلنوب للتجارة والتوزيع امل�ساهمة اخل�صو�صية املحدودة (ال�شركة التابعة)
با�ستخدام �أ�س�س املحا�سبة للمن�ش�آت امل�ستمرة على الرغم من �أن ن�شاط ال�شركة يقت�صر حاليا على حت�صيل الذمم امل�ستحقة من العمالء وكما هو مبني يف �إي�ضاح
رقم (. )2
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البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31كانون �أول 2008

امليزانية العمومية املجمعة
(جميع املبالغ بالدينار الأردين)

املوجودات
املوجودات غري متداولة
عقارات و�آالت ومعدات
موجودات مالية متوفرة للبيع
م�ساهمات يف �شركات زميلة
ممتلكات ا�ستثمارية ،بال�صايف
جمموع املوجودات غري املتداولة

�إي�ضاح

2008

)(4
)(5
)(6
)(7

9,683,369
442,998
212,700
26,460
10,365,527

6,882,203
505,266
177,250
27,000
7,591,719

املوجودات املتداولة
املخزون
ذمم مدينة ،بال�صايف
موجودات متداولة �أخرى
النقد و�أ�شباه النقد
جمموع املوجودات املتداولة
جمموع املوجودات

)(8
)(9
)(10
)(11

4,581,292
2,387,280
1,907,093
1,290,421
10,166,086
20,531,613

4,432,451
3,963,020
2,073,004
1,580,164
12,048,639
19,640,358

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق ملكية حملة الأ�سهم
ر�أ�س املال املدفوع
عالوة �إ�صدار
�إحتياطي �إجباري
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
�أرباح (خ�سائر) مرتاكمة
حقوق امللكية قبل حقوق الأقلية
حقوق الأقلية
�صايف حقوق امللكية

)(13
)(14

املطلوبات
املطلوبات غري املتداولة
قرو�ض طويلة الأجل
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
جمموع املطلوبات غري املتداولة
املطلوبات املتداولة
�أق�ساط قرو�ض طويلة الأجل ت�ستحق خالل عام
ذمم دائنة
مطلوبات متداولة �أخرى
جمموع املطلوبات املتداولة
جمموع املطلوبات
جمموع حقوق امللكية واملطلوبات
� -إن الإي�ضاحات املرفقة للبيانات املالية ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ منها.
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)(12

15,000,000
27,254
331,194
)(686,988
1,060,594
15,732,054
)(24,500
15,707,554

2007

15,000,000
27,254
132,915
)(624,720
)(723,908
13,811,541
)(24,500
13,787,041

)(15
)(16

85,080
129,891
214,971

430,638
113,377
544,015

)(15
)(17

3,463,571
671,657
473,860
4,609,088
4,824,059
20,531,613

4,358,479
538,862
411,961
5,309,302
5,853,317
19,640,358

�شركة مطاحن القمح الذهبي امل�ساهمة العامة املحدودة

البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31كانون �أول 2008

بيان الأرباح واخل�سائر املجمع
(جميع املبالغ بالدينار الأردين)

�إي�ضاح

2007

2008

املبيعات
تكلفة املبيعات
الربح الإجمايل

()18

11,609,360
9,076,924
2,532,436

14,588,746
13,517,991
1,070,755

امل�صاريف
امل�صاريف الإدارية والعمومية
م�صاريف البيع والتوزيع
خم�ص�ص ذمم م�شكوك يف حت�صيلها
الربح (اخل�سارة) من عمليات الت�شغيل

()19
()20
()9

574,158
246,164
386,566
1,325,548

444,311
500,014
200,000
)(73,570

18,390
57,880
723,210
()188,563
12,113
623,030
1,948,578
()1,817
1,946,761

20,666
25,948
585,804
()189,741
17,834
460,511
386,941
)(46,527
340,414

0.130

0.023

�إيرادات (م�صاريف) �أخرى ،بال�صايف
توزيعات �أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
�إيرادات فوائد بنكية
فروقات عمله
م�صاريف متويل
�إيرادات �أخرى
ربح ال�سنة قبل �ضريبة الدخل
�ضريبة الدخل
�صايف ربح ال�سنة

()21

احل�صة الأ�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم من ربح ال�سنة

()22

� -إن الإي�ضاحات املرفقة للبيانات املالية ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ منها.
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15,000,000

15,000,000
15,000,000

ر�أ�س املال املدفوع

� -إن الإي�ضاحات املرفقة للبيانات املالية ت�شكل جزءا ال يتجز�أ منها.

الر�صيد كما يف 2008 /12/31

التغريات خالل العام :2008
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
تعديالت �سنوات �سابقة
جمموع م�صروفات الفرتة املثبتة مبا�شرة يف حقوق
امللكية
�صايف ربح ال�سنة
جمموع م�صروفات و�إيرادات ال�سنة
املحول للإحتياطي الإجباري

الر�صيد كما يف 2007 /1/1
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
جمموع م�صروفات ال�سنة املثبتة مبا�شرة يف حقوق
امللكية
�صايف ربح ال�سنة
جمموع م�صروفات و�إيرادات ال�سنة
املحول للإحتياطي الإجباري
الر�صيد كما يف 2007 /12/31

بيان التغريات يف حقوق امللكية املجمع
(جميع املبالغ بالدينار الأردين)

البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31كانون �أول 2008

�شركة مطاحن القمح الذهبي امل�ساهمة العامة املحدودة

27,254

27,254
27,254

عالوة �إ�صدار

3,603
3,603
3,603
194,676
198,279
331,194

احتياطي
�إجباري
94,221
38,694
132,915

()62,268
()62,268
()62,268
()62,268
()686,988

التغري املرتاكم يف
القيمة العادلة
()576,179
()48,541
()48,541
()48,541
))624,720

32,417
32,417
1,946,761
1,979,178
()194,676
1,784 ,502
1,060,594

�أرباح (خ�سائر)
مرتاكمة
()1,025,628
340,414
340,414
()38,694
()723,908

))62,268
36,020
()26,248
1,946,761
1,920,513
1,920,513
15,732,054

13,519,668
()48,541
()48,541
340,414
291,873
13,811,541

املجموع

()24,500

حقوق
الأقلية
()24,500
()24,500

))62,268
36,020
()26,248
1,946,761
1,920,513
1,920,513
15,707,554

�صايف حقوق
امللكية
13,495,168
()48,541
()48,541
340,414
291,873
13,787,041
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البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31كانون �أول 2008

بيان التدفقات النقدية املجمع

(جميع املبالغ بالدينار الأردين)

2008
الأن�شطة الت�شغيلية
ربح ال�سنة
ت�سويات
ا�ستهالكات
خم�ص�ص الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
تعديالت �سنوات �سابقة

2007

1,946,761

340,414

التغريات يف ر�أ�س املال العامل
الإنخفا�ض (الزيادة) يف الذمم املدينة
الزيادة يف املخزون
الإنخفا�ض (الزيادة) يف املوجودات املتداولة الأخرى
الزيادة (الإنخفا�ض) يف الذمم الدائنة
الزيادة يف املطلوبات املتداولة الأخرى
تعوي�ض نهاية خدمة مدفوع
�صايف التدفقات النقدية الناجتة عن (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة الت�شغيلية

179,808
386,566
45,584
36,020
2,594,739

201,960
200,000
30,193
772,567

1,189,174
()148,841
165,911
132,795
61,899
()29,070
3,966,607

()352,867
()2,275,642
()588,129
()317,745
287,555
()17,658
()2,491,919

الأن�شطة الإ�ستثمارية
م�ساهمات يف �شركات زميلة
�شراء ممتلكات �إ�ستثمارية
�شراء عقارات و�آالت ومعدات
بيع �سيارات
�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة الإ�ستثمارية

()35,450
()2,984,875
4,441
()3,015,884

()177,250
()27,000
()32,976
()237,226

الأن�شطة التمويلية
الزيادة يف القرو�ض
ت�سديدات القرو�ض
�صايف التدفقات النقدية (امل�ستخدمة يف) الناجتة عن الأن�شطة التمويلية

()1,240,466
()1,240,466

3,309,159
()340,320
2,968,839

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

()289,743
1,580,164
1,290,421

239,694
1,340,470
1,580,164

� -إن الإي�ضاحات املرفقة للبيانات املالية ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ منها.
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الإي�ضاحات للبيانات املالية

(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 �إ�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 املجمعة
ت�شمل البيانات املالية املجمعة كما يف  31كانون �أول  2008البيانات املالية ل�شركة مطاحن القمح الذهبي و�شركتها التابعة "�شركة اجلنوب للتجارة
والتوزيع امل�ساهمة اخل�صو�صية املحدودة" .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 را�س مال �شركة اجلنوب للتجارة والتوزيع كما يلي:

�شركة اجلنوب للتجارة والتوزيع

ن�سبة امللكية %
2007
2008
51
51

را�س املال
املكتتب به
50,000

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 .حقوق الأقلية متثل
اجلزء غري اململوك من قبل ال�شركة من حقوق امللكية يف ال�شركة التابعة.
متت املوافقة على البيانات املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ � 28شباط .2009
�إي�ضاح (� - )3أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة
�أ�س�س �إعداد البيانات املالية
ً
مت �إعداد البيانات املالية املجمعة لل�شركة وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية.
·
مت �إعداد البيانات املالية بالدينار الأردين.
·
ً
مت �إعداد البيانات املالية املجمعة وفقا ملبد�أ الكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية املتوفرة للبيع 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.
التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية مطابقة لتلك التي مت �إ�ستخدامها يف ال�سنة ال�سابقة.
معايري وتف�سريات التقارير املالية الدولية ال�صادرة حديث ًا
�أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية معايري تقارير مالية جديدة وتف�سريات وتعديالت على معايري املحا�سبة الدولية القائمة ولكنها ال تزال غري نافذة
املفعول ومل يتم تبنيها بعد من قبل ال�شركة.
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 )1معيار التقارير املالية الدولية رقم  8القطاعات الت�شغيلية
مت �إ�صدار معيار التقارير املالية الدولية رقم " 8القطاعات الت�شغيلية" من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية خالل �شهر ت�شرين ثاين ،2006
و�سيكون هذا املعيار نافذ املفعول ابتداء ًا من  1كانون ثاين  ،2009قد يتطلب هذا املعيار اجلديد تغيريات على طريقة عر�ض ال�شركة ملعلومات قطاعاتها
الت�شغيلية.
 )2معيار التقارير املالية الدويل املعدل رقم " 23م�صاريف التمويل"
مت �إ�صدار معيار التقارير املالية الدولية املعدل رقم " 23م�صاريف التمويل"
 )3تف�سري رقم ( )13برنامج الوالء للعمالء
�إعطاء حمفزات للعمالء ل�شراء منتجات ال�شركة.
حتقق الإيرادات
تتحقق �إيرادات املبيعات عند �إ�صدار الفاتورة و�إنتقال 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 لإ�ستالمها.
النقد و�أ�شباه النقد
لغر�ض بيان التدفقات النقدية ي�شمل النقد و�أ�شباه النقد :النقد يف ال�صندوق� ،أر�صدة لدى البنوك وودائع ق�صرية الأجل.
حتقق امل�صاريف
ً
يتم حتقق امل�صاريف وفقا ملبد�أ الإ�ستحقاق.
الذمم املدينة
تظهر 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.
موجودات مالية متوفرة للبيع
ً
ً
يتم ت�سجيل املوجودات املالية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة م�ضافا �إليها م�صاريف الإقتناء عند ال�شراء ويعاد تقييمها الحقا بالقيمة العادلة ،ويظهر
التغري يف القيمة العادلة يف بند م�ستقل �ضمن حقوق امللكية .ويف 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 الأرباح واخل�سائر مبا يف ذلك املبالغ املقيدة �سابق ًا يف حقوق امللكية والتي تخ�ص هذه املوجودات
القيمة 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 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 بالكلفة بعد تنزيل �أي تدين يف قيمتها.
ال�شركات الزميلة
ً
ال�شركات الزميلة هي ال�شركات التي ت�ستطيع ال�شركة الت�أثري عليها ب�شكل ملمو�س دون ال�سيطرة الكاملة عليها وغالبا تكون ن�سبة متلك ال�شركة يف
هذه ال�شركات ما بني  20%-50%من �إجمايل حقوق الت�صويت .لقد مت ت�سجيل الإ�ستثمار يف ال�شركات الزميلة ح�سب طريقة حقوق امللكية .ت�سجل هذه
الإ�ستثمارات عند �شرائها بالتكلفة ويتم تعديل التكلفة يف نهاية كل عام بح�صة ال�شركة من �أرباح وخ�سائر هذه ال�شركات ويتم �إظهارها يف بيان الأرباح
واخل�سائر املجمع .ويتم �إ�ستخدام �أخر بيانات مالية مدققة لل�شركة الزميلة لتعديل التكلفه .مل يتم تعديل التكلفه وذلك لعدم توفر بيانات مالية مدققة
كما بتاريخ البيانات املالية.
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املمتلكات اال�ستثمارية
يتم �إظهار املمتلكات الإ�ستثمارية ح�سب معيار املحا�سبة الدويل رقم " "40وذلك ح�سب التكلفه ويتم �إ�ستهالكها ح�سب طريقة الق�سط الثابت وفق ًا للعمر
الإنتاجي املتوقع وذلك بن�سبة � 2%سنوي ًا .مل يتم تقييم هذه املمتلكات كما يف نهاية العام وذلك لعدم وجود �سوق نا�شط وفاعل لتقييم مثل هذه املمتلكات.
مت االحتفاظ بها وذلك لبيعها عند توفر �سعر منا�سب يف امل�ستقبل.
تقوم �إدارة ال�شركة بفح�ص فيما �إذا كان هنالك دليل مو�ضوعي يعطي م�ؤ�شر على التدين يف قيمة هذه املمتلكات ويتم عك�س هذا الأثر يف بيان الأرباح
واخل�سائر .جتدر الإ�شارة �إىل �إنه اليوجد هنالك دليل مو�ضوعي يعطي م�ؤ�شر على التدين والإنخفا�ض يف قيمة هذه املمتلكات كما يف بتاريخ البيانات
املالية.
املخزون
ً
ً
· يتم ت�سعري املواد اخلام بالكلفة ب�إ�ستخدام طريقة الوارد �أوال �صادر �أوال �أو القيمة ال�سوقية �أيهما �أقل .ت�شمل الكلفة �سعر ال�شراء وكافة امل�صاريف
املبا�شرة ال�ضرورية لتو�صيل املواد �إىل خمازن ال�شركة.
· يتم ت�سعري الب�ضاعة اجلاهزة بالكلفة �أو �صايف القيمة البيعية �أيهما �أقل .تت�ضمن الكلفة ،كلفة املواد اخلام ورواتب و�أجور مبا�شرة والإ�ستهالكات
وامل�صاريف ال�صناعية غري املبا�شرة.
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
للإ�ستعمال ،مطروح ًا منها الإ�ستهالك املرتاكم (با�ستثناء الأرا�ضي) و�أية خ�سائر تدين مرتاكمة يف القيمة الدفرتية.
ً
· يتم �إ�ستهالك الآت ومعدات املطحنة بطريقة وحدات الإنتاج الفعلي على �إعتبار �أن العمر الإنتاجي املتوقع لآالت املطحنة هو  30عاما ومتوقع �أن
تنتج  162,000طن ًا �سنوي ًا.
ً
· يتم �إ�ستهالك بنود العقارات والآالت واملعدات الأخرى ح�سب طريقة الق�سط الثابت وفقا للعمر الإنتاجي املتوقع .فيما يلي ن�سب الإ�ستهالك
امل�ستخدمة:
�إن�شاءات ومباين
�آالت ومعدات
�أثاث و�أجهزة مكتبية
�سيارات و�آليات
�آالت ومعدات �أخرى

ن�سب الإ�ستهالك
2%
2%
7%-25%
20%
10%-15%

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 الأرباح واخل�سائر.
خم�ص�صات
يتم �إثبات املخ�ص�صات �إذا كان على ال�شركة �أي التزام (قانوين �أو متوقع) ناجت عن حدث �سابق و�إنﱠ كلفة ت�سوية الإلتزام حمتملة وميكن قيا�سها
مبوثوقية.
ذمم دائنة وم�ستحقات
يتم �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.
التقديرات
�إن �إعداد البيانات املالية املجمعة وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من �إدارة ال�شركة القيام بتقديرات و�إجتهادات ت�ؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات
املالية والإف�صاح عن الإلتزامات املحتملة  .كما �أن هذه التقديرات والإجتهادات ت�ؤثر 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 �إ�صدار �أحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية
امل�ستقبلية و�أوقاتها� .إن التقديرات املذكورة مبنية بال�ضرورة على فر�ضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم اليقني و�أن النتائج
الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن �أو�ضاع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل.
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يف �إعتقاد �إدارة ال�شركة ب�أن تقديراتها �ضمن البيانات املالية معقولة ومف�صلة على النحو التايل:
خم�ص�ص الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها :ت�ستخدم ال�شركة تقديرات معينة ،بناء ًا على خربات �سابقة ،لتحديد مبالغ الديون امل�شكوك يف
·
حت�صيلها.
تقوم الإدارة ب�إعادة تقديرالأعمارالإنتاجية للموجودات امللمو�سة ب�شكل دوري لغايات �إحت�ساب الإ�ستهالكات ال�سنوية �إعتماد ًا على احلالة
·
العامة لتلك املوجودات وتقديرات الإنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل .ويتم �أخذ خ�سارة التدين (�إن وجدت) على بيان الأرباح واخل�سائر.
العمالت الأجنبية
يتم 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 الأردين وفق ًا لأ�سعار ال�صرف
ال�سائدة يف تاريخ امليزانية .تظهر فروقات التحويل من ربح �أو خ�سارة يف بيان الأرباح واخل�سائر املجمع.
بلغت �أ�سعار �صرف العمالت الرئي�سية التي تتعامل بها ال�شركة مقابل الدينار الأردين كما يف تاريخ امليزانية:
0.188
0.71

�شيكل �إ�سرائيلي واحد
دوالر �أمريكي واحد

2008

0.183
0.71

2007

يتم حتويل موجودات ومطلوبات ال�شركة التابعة ،التي ت�صدر بياناتها املالية بعملة غري الدينار الأردين� ،إىل الدينار الأردين وفقا لأ�سعار ال�صرف
ال�سائدة يف تاريخ امليزانية املجمعة .ويتم حتويل بنود بيان الأرباح واخل�سائر لهذه ال�شركة على الدينار الأردين وفقا ملعدل �أ�سعار ال�صرف خالل ال�سنة.
يتم قيد الفروقات الناجتة عن التحويل يف بند خا�ص �ضمن حقوق امللكية.

�إدارة املخاطر
 )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 � 30إىل  60يوم من تاريخ عملية البيع وعملت ال�شركة خالل عام  2008على تطوير �سيا�سة االئتمان لديها
من خالل تقلي�ص فرتة حت�صيل ذمم املبيعات �إىل  45يوم عمل.تقوم ال�شركة بدفع ديونها ب�شكل دوري و عند �إ�ستحقاقها دون �أي ت�أخري �أو تق�سيط ،و
تقد الإدارة املبالغ التي �سيتم دفعها نقد ًا عن الأر�صدة الدائنة يف العام  2008ح�سب اجلدول التايل:
البيـــــــان

�أق�ساط قرو�ض طويلة الأجل ت�ستحق خالل عام
قر�ض طويل اجل
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة
�شيكات �أجلة للموردين
ذمم دائنة
م�ستحق للموظفني
رديات �إكتتاب ر�أ�س املال
مطلوبات متداولة �أخرى
املجموع

العمــــــــــــــــــــــــر

� 12-6شهر

� 24-12شهر

�أكرث من 24
�شهر

3,463,571
85,080
129,891
131,722
487,270
48,497
4,168
481,351

3,117,214
12,989
127,228
453,161
12,124
208
408,251

346,357
12,989
4,494
8,704
12,124
417
56,808

85,080
38,967
25,405
24,249
2,084
-

64,946
1,459
16,292

4,831,550

4,131,175

441,893

175,785

82,697

املبلغ

� 6-0شهر

ويالحظ من اجلدول �أعاله �أن:
· املبالغ املتوقع ت�سديدها خالل الن�صف الأول من عام  2009حوايل ( )4,131,175دينار �أردين .
· املبالغ املتوقع ت�سديدها خالل الن�صف الثاين من عام  2009حوايل ( )441,893دينار �أردين .
· املبالغ املتوقع ت�سديدها خالل العام القادم حوايل ( )175,785دينار �أردين .
· املبالغ املتوقع ت�سديدها خالل �أكرث من عامني حوايل ( )82,697دينار �أردين.
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.
كما ويالحظ �أن معظم الإلتزامات هي عبارة عن قرو�ض مت توظيفها من قبل ال�شركة لتمويل �شراء �صفقات القمح من �أجل احلفاظ على ثبات �أ�سعار
الطحني مقابل االرتفاع املتزايد يف �أ�سعار القمح.
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 )2خماطــر االئتمـــــان
تتمثل يف عدم قدرة الغري على ت�سديد �إلتزاماتهم لل�شركة وتق�سم هذه املخاطر �إىل ما يلي:
�أوال :الأ�صول امل�ؤكد �إ�سرتدادها وال يوجد خطر �إئتمان عليها:
البيان

ال�ضمان مقابل الأ�صول

املبلغ
4,581,292
2,387,280

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

-----

1,907,093

1,290,421

جودة
االئتمان
عايل
عايل
عايل

ملواجهة هذه املخاطر ،مت �إتخاذ الإجراءات التالية:
 املخزون:متثل مبالغ دفعتها ال�شركة مقابل احل�صول على خمزون �إ�سرتاتيجي من القمح ،وذلك للمحافظة على ثبات �أ�سعار الطحني 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 ،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 حمافظه ،ومت طلب �ضمانات منهم وكفاالت مقابل ذممهم .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�إرجعات 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 �إ�سرتدادها ومل ت�سرتد بعد وال يوجد خطر ائتمان عليها وهي كما يلي:
البيـــــــان
ذمم مدينة

املبلغ
1,487,021

التعمري
0-90يوم
-

180يوم91-
-

يوم 181-360
745,510

�أكرث من  361يوم
741,511

القيمة العادلة
لل�ضمان
--

ميثل هذا الر�صيد الذمم املرفوع عليها ق�ضايا يف املحاكم وهي عبارة ديون متعرثة لتجار لأكرث من �سنة ،وقد مت �أخذ 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.
 )3خماطــر ال�ســــوق
متثل يف املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�صرف� ،أ�سعار الفائدة و�أ�سعار اال�ستثمارات يف الأ�سواق املالية.
�أوال� :أ�سعار ال�صرف
ميثل هذا اخلطر التذبذب الكبري يف �أ�سعار ال�صرف يف الأ�سواق وملواجهة ذلك تقوم ال�شركة بعمل مايلي :
 توقيع عقود القمح بالدوالر ،وعند الإنتهاء من توريد القمح يتم الدفع بال�شيكل الإ�سرائيلي حيث يتم الأخذ بعني الإعتبار �سعر ال�صرف يف تاريخ�إ�ستحقاق الدفعة.
 �شراء دينار �أردين ودوالر �أمريكي من عملة ال�شيكل الإ�سرائيلي ب�إ�سعار �صرف منخف�ضة والإحتفاظ بها يف البنوك املحلية كودائع �آجله .وقد مت درا�سة املبالغ املوجودة لدى ال�شركة بال�شيكل الإ�سرائيلي والتي كانت بحدود ( )5.7مليون دينار �أردين يف جانب الأ�صول و (� )569ألف دينار
يف جانب اخل�صوم ،حيث مت درا�سة ح�سا�سية �أثر العملة على هذه املبالغ ،من خالل مقارنة �سعر �إغالق ال�سنة املالية البالغ (� )5.31شيكل �إ�سرائيلي
لكل دينار �أردين باالفرتا�ضات التالية:
 بقاء �سعر ال�صرف كما هو يف  2007/12/31والبالغ (� )5.45شيكل �إ�سرائيلي لكل دينار �أردين. �إن يكون �سعرال�صرف (� )5.04شيكل �إ�سرائيلي لكل دينار �أردين وهوعبارة عن متو�سط �سعر �صرف ال�شيكل مقابل الدينار للعام . 2008ومن خالل ذلك تبني لنا ما يلي :
 )1يف حال بقاء �سعر �صرف الدينار مقابل ال�شيكل كماهو يف � )5.45( 2007/12/31سعر �إغالق ال�سنة املالية لعام ( )2007ف�إن ذلك يعني تخفي�ض
�أرباح ال�شركة مببلغ  130,862دينار �أردين.
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 )2يف حال كان �سعر �صرف الدينار مقابل ال�شيكل (  5.04ال�سعر الو�سطي لعام  ) 2008ف�إن ذلك يعني زيادة �أرباح ال�شركة مببلغ  282,618دينار
�أردين.
 فيما يلي �صايف املركز املايل بالعمالت الأجنبية (معادلة بالدينار الأردين) كما يف  31كانون �أول  2008و:20072008

2007

املوجودات
موجودات مالية متوفرة للبيع
م�ساهمات يف �شركات زميلة
ذمم مدينه
موجودات متداولة �أخرى
النقد و�أ�شباه النقد
جمموع املوجودات

72,063
213,409
3,873,592
1,887,417
507,417
6,553,898

132,810
177,250
5,063,475
1,619,337
1,559,041
8,551,913

املطلوبات
قرو�ض
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة �أخرى
جمموع املطلوبات
�صايف املركز املايل

3,548,651
741,495
4,290,146
2,263,752

4,789,117
747,175
5,536,292
3,015,621

ثانيا� :أ�سعار الفائدة
ميثل هذا اخلطر التذبذب يف �أ�سعار الفوائد على الودائع  ،ول�ضمان ذلك مت ربط جميع ودائع ال�شركة على �أ�سعار فائدة مقارنه  ،مع العلم �أن متو�سط
�سعر الفائدة التي حققته ال�شركة خالل عام  2008هو  5.25%على الدينار و 2.75%على ال�شيكل الإ�سرائيلي.
ودائع لأجل لدى البنوك
القرو�ض

البيان

2008
847,566
3,548,651

2007
1,008,776
4,789,117

ثالثا� :أ�سعار الأ�سهم
ميثل هذا اخلطر التذبذب يف �أ�سعار الأ�سهم يف الأ�سواق املحلية ،مع العلم �أن ال�شركة توقفت عن اال�ستثمار يف الأ�سهم من الن�صف الثاين لعام 2006
واحتفظت يف الأ�سهم التي مت اال�ستثمار بها يف عام  .2006/2005و بلغت قيمة �إ�ستثماراتها ح�سب �سعر ال�سوق كما يف  2008/12/31ما يقارب
 442,998دينار �أردين  .ومت درا�سة ح�سا�سية �أ�سعار الأ�سهم يف  ، 2008/12/31ومبقارنة عام  2008كما يف عام  2007ف�إن ال�شركة تكبدت خ�سائر مببلغ
( )43,878دينار �أردين مت عك�س �أثرها املحا�سبي يف بند حقوق امللكية ،بعد الأخذ بعني الإعتبار التوزيعات النقدية التي متت خالل عام  2008نتيجة
الإ�ستثمار يف �شركات وزعت �أرباح خالل عام 2008عن عام .2007
رابعا :تركز املخاطر يف املنطقة اجلغرافية
متار�س ال�شركة و�شركتها التابعة ،كافة �أن�شطتها يف فل�سطني� .إن عدم ا�ستقرار الو�ضع ال�سيا�سي واالقت�صادي يف املنطقة يزيد من خطر ممار�سة
ال�شركات لأن�شطتها وقد ي�ؤثر �سلب ًا على �أدائها.
الربح لكل �سهم
يتم �إحت�ساب الن�صيب الأ�سا�سي لل�سهم يف الأرباح من خالل ق�سمة 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) 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.
�إدارة ر�أ�س املال
�إن الهدف الأ�سا�سي من �إدارة ر�أ�س مال ال�شركة هو الإبقاء على ر�أ�س مال مالئم يدعم الن�شاط الأ�سا�سي لل�شركة .وتقوم ال�شركة 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.
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�صايف القيمة الدفرتية
كما يف  31كانون �أول 2008
كما يف  31كانون �أول 2007

الإ�ستهالك املرتاكم
الر�صيد يف �أول كانون ثاين 2008
الإ�ستهالك لل�سنة
الإ�ستبعادات
الر�صيد يف  31كانون �أول 2008

الكلفة
الر�صيد يف �أول كانون ثاين 2008
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
الر�صيد يف  31كانون �أول 2008

796,134
796,134

-

796,134
796,134

�أرا�ضي

1,873,504
1,881,061

457,862
54,074
511,936

2,338,923
46,517
2,385,440

�إن�شاءات
ومباين

6,327,037
3,725,724

430,778
46,911
477,689

4,156,502
2,648,224
6,804,726

�ألآت ومعدات
املطاحن

�إي�ضاح ( - )4عقارات و�آالت ومعدات
فيما يلي ملخ�ص احلركات التي متت على العقارات والآالت واملعدات خالل ال�سنة والر�صيد كما يف  31كانون الأول 2008

341,508
294,142

58,881
8,208
67,089

353,023
55,574
408,597

�ألآت ومعدات
ال�صوامع

82,846
52,959

84,508
19,857
104,365

137,467
49,744
187,211

�أثاث و�أجهزة
مكتبية

147,223
99,205

61,850
36,421
))5,950
92,321

161,055
88,880
()10,391
239,544

�سيارات واليات

115,117
32,978

30,210
13,797
44,007

63,188
95,936
159,124

9,683,369
6,882,203

1,124,089
179,268
))5,950
1,297,407
-

8,006,292
2,984,875
()10,391
10,980,776

�ألآت ومعدات
�أخرى

املجموع
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�إي�ضاح ( )5موجودات مالية متوفرة للبيع
تفا�صيل البند –
442,998

�إ�ستثمارات يف �أ�سهم مدرجة يف �سوق فل�سطني للأوراق املالية
وفيما يلي �أ�سماء ال�شركات امل�ستثمر بها وعدد الأ�سهم:
�أ�سم ال�شركة
�شركة فل�سطني للتنمية واال�ستثمار
�شركة االت�صاالت الفل�سطينية
امل�ؤ�س�سة العربية للفنادق

عدد الأ�سهم
84,000
73,559
9,809
167,368

2008

2008

القيمة العادلة
72,063
363,382
7,553
442,998

505,266

عدد الأ�سهم
84,000
73,559
9,809
167,368

2007

2007

القيمة العادلة
132,810
362,647
9,809
505,266

�إي�ضاح ( )6م�ساهمات يف �شركات زميلة
ميثل هذا البند تكلفة الإ�ستثمار يف �شركة الأرا�ضي املقد�سة للإ�ستثمار والت�سويق الزراعي .متلك ال�شركة � 300,000سهم بقيمة �إ�سمية دوالر �أمريكي
واحد لل�سهم .حتى تاريخ هذه البيانات املالية مت دفع مبلغ 300,000دوالر �أمريكي �أي ما يعادل  212,700دينار �أردين .مل يتم تعديل تكلفة الإ�ستثمار
ح�سب ن�سبة �أرباح �أو خ�سائر ال�شركة يف �شركة الأرا�ضي املقد�سة وذلك لعدم توفر بيانات مالية مدققة لل�شركة حتى تاريخ هذه البيانات.
�إي�ضاح ( )7ممتلكات ا�ستثمارية ،بال�صايف
ميثل هذا البند قيمة عقار (ت�سوية) 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 اقتنائه .وقد مت الإحتفاظ بهذا العقار من �أجل بيعه عند توفر �سعر بيع منا�سب يف امل�ستقبل.
فيما يلي تفا�صيل البند-
التكلفة
الإ�ستهالك املرتاكم

27,000
540
26,460

2008

2007
27,000
27,000

�إي�ضاح ( )8املخزون
تفا�صيل البند –
قمح
ب�ضاعة جاهزة للبيع
لوازم ومواد تعبئة
�أخرى

2008
4,111,314
89,197
369,116
11,665
4,581,292

2007
4,127,923
60,249
232,614
11,665
4,432,451

�إي�ضاح () 9ذمم مدينة ،بال�صايف
تفا�صيل البند –
�شيكات بر�سم التح�صيل
ذمم جتارية
خم�ص�ص ذمم م�شكوك يف حت�صيلها

2008
1,181,484
2,692,817
3,874,301
()1,487,021
2,387,280

2007
2,049,758
3,013,717
5,063,475
()1,100,455
3,963,020
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لقد كانت احلركة على ح�ساب خم�ص�ص الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها خالل ال�سنة كما يلي:
ر�صيد بداية ال�سنة
�إ�ضافات خالل ال�سنة
ر�صيد نهاية ال�سنة
�إي�ضاح () 10موجودات متداولة �أخرى
تفا�صيل البند –
م�ستحق من �ضريبة القيمة امل�ضافة
دفعات مقدمة للموردين
م�صاريف مدفوعة مقدما
�أخرى
�ضرائب م�ؤجلة
م�ستحق من �شركة و�ساطة مالية
م�ستحق من جهة ذات عالقة
دفعات مقدمة لتو�سعة املطحنة *

2008
1,100,455
386,566
1,487,021

2008
1,775,847
59,650
39,924
31,672
1,907,093

2007
900,455
200,000
1,100,455

2007
1,119,734
378,707
55,805
34,697
21,254
1,408
42,983
418,416
2,073,004

* ميثل هذا البند دفعات مقدمة من قبل ال�شركة من �أجل تو�سيع املطحنة خالل عام .2007
�إي�ضاح () 11النقد و�أ�شباه النقد
تفا�صيل البند –
نقد يف ال�صندوق وح�سابات جارية لدى البنوك
ودائع لأجل لدى البنوك

2008

442,855
847,566
1,290,421

2007
568,113
1,012,051
1,580,164

الودائع لأجل لدى البنوك هي بالدينارالأردين و بال�شيكل الإ�سرائيلي و ت�ستحق خالل �شهر من تاريخ ربطها ومبعدل فائدة  5.25%و 3%على التوايل.
�إي�ضاح ( )12ر�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

2008
15,000,000
15,000,000
15,000,000

2007
15,000,000
15,000,000
15,000,000

بناء ًا على قرار الهيئة العامة غري العادية بتاريخ  30ت�شرين �أول  ،2006مت تخفي�ض ر�أ�س املال امل�صرح به لي�صبح � 15,000,000سهم وبقيمة �إ�سمية
دينار �أردين واحد لكل �سهم.
�إي�ضاح (� )13إحتياطي �إجباري
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله خالل ال�سنوات بن�سبة  % 10من الأرباح ال�سنوية وفق ًا لقانون ال�شركات وهو غري قابل للتوزيع على
امل�ساهمني.
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�إي�ضاح ( )14التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
تفا�صيل البند –
الر�صيد يف بداية ال�سنة
خ�سائر غري متحققة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2008
()624,720
()62,268
()686,988

2007
()576,179
()48,541
()624,720

�إي�ضاح ( )15قرو�ض طويلة الأجل
تفا�صيل البند –
قرو�ض طويلة الأجل
يطرح� :أق�ساط قرو�ض طويلة الأجل ت�ستحق خالل عام

2008
3,548,651
()3,463,571
85,080

فيما يلي جدول ا�ستحقاقات �أر�صدة القرو�ض طويلة الأجل كما يف  31كانون الأول :2008

2008
3,463,571
85,080
3,548,651

ما ي�ستحق خالل عام 2009
ما ي�ستحق خالل عام 2010
·
·
·
·
·
·

2007
4,789,117
()4,358,479
430,638

وقعت ال�شركة بتاريخ � 11أيلول  2000اتفاقية مع بنك حملي للح�صول على قر�ض مببلغ  2,700,000دوالر �أمريكي ،يتم ت�سديده دفعة واحدة بتاريخ
� 30أيلول  .2001مت �إعادة جدولة ر�صيد القر�ض عدة مرات كان �آخرها خالل عام  ،2005حيث مت ت�سديد مبلغ  540,000دوالر �أمريكي بتاريخ
التوقيع على �أن ي�سدد باقي ر�صيد القر�ض والبالغ  2,190,000دوالر �أمريكي على النحو التايل:
�أق�ساط ربع �سنوية بقيمة  77,500دوالر �أمريكي تدفع �إعتبارا من تاريخ � 31آب  2005وهكذا يف نهاية كل ثالثة �أ�شهر وحتى تاريخ � 28شباط
.2006
�أق�ساط ربع �سنوية بقيمة  120,000دوالر �أمريكي تدفع اعتبارا من � 31أيار  2006وهكذا يف نهاية كل ثالثة �أ�شهر با�ستثناء الق�سط الأخري الذي
ميثل قيمة باقي ر�صيد القر�ض مببلغ  127,500دوالر �أمريكي وي�ستحق بتاريخ � 28شباط  ،2010ي�ستحق على القر�ض فائدة �سنوية مبعدل �سعر
الإقرا�ض يف �أ�سواق لندن ( ليبور) م�ضافا �إليه  % 1,75حتت�سب �شهريا.
وقعت ال�شركة بتاريخ  28ت�شرين ثاين  2005اتفاقية مع بنك حملي للح�صول على قر�ض م�ستندي ب�سقف مبلغ  1,000,000دوالر �أمريكي ي�ستحق
عرب الطلب بفائدة مبعدل �سعر الإقرا�ض يف �أ�سواق لندن (ليبور) م�ضافا �أليه  % 1,75حتت�سب �شهريا مقابل �إيداع �شيكات بر�سم التح�صيل تغطى
ما ن�سبته  % 50من الر�صيد امل�ستغل.
مت بتاريخ � 13آذار  2007فتح اعتماد م�ستندي بقيمة  1,783,440فرنك �سوي�سري من �أجل زيادة الطاقة الإنتاجية للمطحنة من  300طن �إىل 450
طن يوميا .
مت بتاريخ  14متوز  2008زيادة القر�ض امل�ستندي لي�صبح  5,000,000دوالر ي�ستحق عليه فائدة �سنوية مبعدل �سعر الإقرا�ض يف �أ�سواق لندن
ً
م�ضاف �إليه  2%حتت�سب �شهري ًا.
(ليبور)

�إي�ضاح ( )16خم�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 ال�سنة:
ر�صيد بداية ال�سنة
الإ�ضافات
املبالغ املدفوعة
ر�صيد نهاية ال�سنة

2008

113,377
45,584
()29,070
129,891

2007
100,842
34,124
()21,589
113,377
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�إي�ضاح ( ) 17ذمم دائنة
تفا�صيل البند –
�شيكات �آجلة للموردين
ذمم دائنة
رديات اكتتاب ر�أ�س مال
م�ستحق للموظفني

2008

131,721
487,271
4,168
48,497
671,657

2007
106,117
394,468
12,040
26,237
538,862

�إي�ضاح ( )18تكلفة املبيعات
تفا�صيل البند –
مواد مبا�شرة
�أجور مبا�شرة
تكاليف غري مبا�شرة

2008
8,178,575
177,926
720,423
9,076,924

2007
12,293,227
220,068
1,004,696
13,517,991

�إي�ضاح (  )19امل�صاريف الإدارية والعمومية
تفا�صيل البند –
رواتب ومنافع متعلقة بها
�صندوق توفرياملوظفني
ا�ستهالكات
قرطا�سية ومطبوعات
ت�أمينات
بريد ،فاك�س وهاتف
كهرباء ومياه
�أتعاب مهنية وا�ست�شارات
تربعات
�سفر وتنقالت
ر�سوم وا�شرتاكات وتراخي�ص
تدريب ودورات
م�صاريف �أخرى

2008

268,787
16,281
43,036
5,079
23,649
23,210
5,558
52,171
19,729
25,878
19,974
2,240
68,566
574,158

2007
222,601
18,500
34,291
3,145
17,091
17,331
7,103
18,430
2,328
17,751
22,561
2,747
60,432
444,311

قامت ال�شركة خالل عام  2006ب�إن�شاء "�صندوق توفري موظفي �شركة مطاحن القمح الذهبي"وفقا لنظام ال�صندوق تقوم ال�شركة باقتطاع � 5%شهريا
من الراتب الإجمايل لكل موظف وت�ساهم ال�شركة بن�سبة  5%من راتب املوظف الإجمايل ال�شهري .تدار ح�سابات هذا ال�صندوق ب�شكل م�ستقل عن
ال�شركة.
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�إي�ضاح () 20م�صاريف البيع والتوزيع
تفا�صيل البند –
م�صاريف �شحن ونقل
رواتب ومنافع متعلقة بها
م�صاريف �إ�ست�شارات بيعية
دعاية و�إعالن
م�صاريف دورات
م�صاريف نقل ب�ضاعة
عموالت بيع
م�صاريف �سيارات
�أخرى

2008

114,568
55,998
26,942
24,351
10,030
6,965
6,201
1,109
246,164

2007
361,853
70,222
51,867
14,480
1,292
300
500,014

�إي�ضاح (� ) 21ضريبة الدخل
منحت ال�شركة بتاريخ  21حزيران  2000ال�شهادة النهائية للإ�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 ،تخ�ضع ال�شركة ل�ضريبة دخل مبعدل
� % 7.5سنويا 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�شغيلة لل�شركة "من بيع الدقيق" وبذلك مت عك�س قيمة خم�ص�ص ال�ضريبة الذي مت �إحت�سابة خالل عام  2007عن �أرباح بيع الدقيق كما
هو مبني يف �إي�ضاح رقم " 26نعديالت �سنوات �سابقة".
يف ما يلي تفا�صيل م�صروف �ضريبة الدخل لل�سنة:
�ضريبة الدخل عن �أرباح ال�سنة
يطرح� :ضرائب م�ؤجلة
ي�ضاف� :ضرائب �سنوات �سابقة
م�صروف �ضريبة الدخل لل�سنة

1,817
1,817

2008

2007

59,948
21,254
7,833
46,527

�إي�ضاح ( ) 22احل�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

2008
1,946,761
15,000,000
0.130

2007
340,414
15,000,000
0.023
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�إي�ضاح ( )23معامالت مع جهات ذات عالقة
ميثل هذا البند العمليات 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:
�أر�صدة وودائع بنكية
ذمم مدينة
قرو�ض
مبيعات
فوائد دائنة على الودائع
فوائد بنكية على القرو�ض
رواتب ومنافع الإدارة العليا

2008
1,201,148
21,984
3,548,651
72,416
57,902
180,378
106,174

2007
1,504,240
26,086
4,789,117
48,800
26,044
168,202
89,730

�إي�ضاح ( )24القيمة 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 ( )25التزامات تعاقدية
على ال�شركة بتاريخ البيانات املالية �إلتزامات تعاقدية ناجتة عن عقود م�شرتيات موقعة مع املوردين .ميثل مبلغ االلتزامات التعاقدية الفرق بني القيمة
الإجمالية للعقد وقيمة املواد التي مت توريدها كما بتاريخ البيانات املالية .فيما يلي ملخ�ص لتلك االلتزامات التعاقدية:
عقود م�شرتيات قمح

772,101

2008

2007
1,292,598

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،على ال�شركة بتاريخ البيانات املالية التزامات حمتملة تتمثل يف كمبياالت غب الطلب مببلغ  9,922,000دوالر �أمريكي (�أي ما يعادل
 7,034,698دينار �أردين) مت توقيعها ل�صالح بنك حملي مقابل القرو�ض التي ح�صلت عليها ال�شركة (كما هو يف �إي�ضاح .)13
�إي�ضاح ( )26تعديالت �سنوات �سابقة
ميثل هذا البند املبلغ الناجت عن عك�س قيمة م�ستحقات ال�ضريبة الذي مت �إحت�سابه خالل عام  2007عن الأرباح التي مت حتقيقها وذلك نتيجة ح�صول
ال�شركة على متديد الإعفاء من �ضريبة الدخل خالل العام  2008عن �سنتان �إ�ضافيتان ( 2007و )2008عن الأرباح الت�شغيلية لل�شركة كما هو مبني يف
�إي�ضاح رقم " "21املتعلق ب�ضريبة الدخل ،وما لذلك من ت�أثري على قيمة الإحتياطي الإجباري املحت�سب للعام .2007
�إي�ضاح (� )27أرقام املقارنة
مت �إعادة تبويب بع�ض �أر�صدة البيانات املالية املجمعة كما يف  31كانون الأول  2007لتتنا�سب مع عر�ض �أر�صدة البيانات املالية املجمعة كما يف  31كانون
الأول � .2008إن هذه التبويبات ال ت�ؤثر على �أرباح ال�سنوات ال�سابقة �أو حقوق امللكية.
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