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  15/02/2220التاريخ :
 السادة بورصة فلسطني  احملرتمني 

 حتية طيبة وبعد ،،،، 
 املوضوع :االفصاح عن البياانت اخلتامية االولية والتقرير السنوي لعام  2021  

مبايلي : ابإلشارة  اىل املوضوع اعاله ، نود اعالمكم   

.   02.202251.اخلتامية االولية واليت  مت اقرارها بتاريخ مرفق ابلكتاب صورة عن البياانت   -1  

2202/ 4يف النصف االول   من  شهر     2120من املتوقع ان يتم نشر التقرير السنوي لعام   -2  

من اجل اطالع اجلمهور عليه . سيتم نشرالتقرير السنوي يف املوقع االلكرتويت اخلاص بشركة املطاحن وذلك  -3  

WWW.GWMC.PS 

.  2.2025.020من املتوقع ان يتم عقد اجتماع اهليئة العامة بتاريخ     -4  

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ,,,,,,,,,,,,, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gwmc.ps/
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 املختصرة )غري املدققة( القوائم املالية املوحدة املرحلية 
 2021  كانون االول  31
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 أوال: نبذة تعريفية عن الشركة  ✓

 
- انشطة الشركة الرئيسية :  -1   

، كشركة  1995آب  29، يف سجل الشركات يف فلسطني بتاريخ  احملدودة سجلت شركة مطاحن القمح الذهيب املسامهة العامة 
،   1964مبقتضى قانون الشركات لسنة   562600544مسامهة عامة حمدودة حتت رقم   

.  املصدرةمليون دينار اردين وهو مساواي لعدد االسهم  15برأمسال وقدره   
والنخالة    نتجات اخرى مثل السميداىل م  حيث بدأت الشركة إبنتاج مادة الطحني بكافة انواعه ابإلضافة    
على تقدمي أفضل املنتجات من انحية اجلودة والسعر،    على التحدي واالصرار  كإشارة  السنبلةو محلت كافة املنتجات شعار  

حيث أثبتت منتجات شركة مطاحن القمح الذهيب جودهتا وقدرهتا التنافسية يف األسعار وقدرهتا اليت ال تدع جمال للشك أبن  
عن املنتج اإلسرائيلي ابلرغم من كافة االجراءات اليت تنتهجها املطاحن اإلسرائيلية يف زعزعة ثقة املستهلك   ون بدياًل مميزاً تك

 الفلسطيين ابملنتج. 
- مركز الشركة وفروعها :- 2     

تقع شركة مطاحن القمح الذهيب يف قرية برهام، إحدى قرى حمافظة رام هللا حيث تبلغ املساحة اإلمجالية لألرض املقامة عليها الشركة  
دومن تقريبا،واليوجد للشركة اية فروع اخرى.   91هلا حوايل   اجملاورةواالراضي   

 
- عدد االسهم الصادرة : -3  

مليون سهم بواقع دينار واحد لكل سهم .  15بلغ عدد االسهم املصدرة عن الشركة    
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- التغريات والتطورات : - 4  
اية تطورات او تغريات جوهرية  من شاهنا ان أتثر على املركز املايل للشركة، وفيما يلي اهم التغريات والتطورات   لفرتة ا مل حيدث خالل 

.    سنة الاليت حدثت خالل   
 

 : العادية  اهليئة العامة  

   01.06.2021يوم الثالاثء املوافق    2020عقد اجتماع اهليئة العامة عن عام    مت  -

   
 :   2020 العادية   قرارات اهليئة العامة 

 2020/ 12/ 31اعتماد تقرير جملس اإلدارة عن السنة املنتهية يف    -

 2020/ 31/12اعتماد تقرير مدقق حساابت الشركة للسنة املالية املنتهية يف   -

 . 2020/ 12/  31للسنة املالية املنتهية يف    البياانت املالية للشركة واملصادق عليها اعتماد  -

 .2020/ 12/ 31ابراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف   -

 . 2020مدقق حساابت الشركة للسنة املالية    اختيار السادة شركة ارنست ويونغ  -
 
 : الغري العادية  اهليئة العامة  

   05.08.2021املوافق    اخلميس  مت  عقد اجتماع اهليئة العامة الغري العادية يوم  -
 

 :   1202العادية  الغري قرارات اهليئة العامة 
 

 أواًل: تعديل عقد أتسيس الشركة
 ( من عقد أتسيس الشركة واليت تنص على:7وافق احلضور على تعديل املادة ) .1

دارة  "يتوىل إدارة الشرررررركة وتصرررررريف شرررررموهنا جملس إدارة مملف من أحد عشرررررر عضرررررواً تنتخبهم اهليئة العامة ملدة ثالث سرررررنوات تنتهي إبنتخاب جملس إ
 لتصبح على النحو اآليت:جديد"، 

سرررنوات من قبل اهليئة العامة وفقاً للقانون ونظام ( عضرررواً يتم إنتخاملم ملدة أربعة 11-7"يتوىل إدارة الشرررركة وتصرررريف شرررموهنا جملس إدارة مملف من  
 الشركة الداخلي".

 

 ( من عقد أتسيس الشركة إبضافة بند جديد عليها على النحو األيت: 10وافق احلضور على تعديل املادة ) .2
فة أشرررررركاله والشررررررعري والذرة واي حبوب . املتاجرة والشررررررراء والبيع ابجلملة والتجزئة للحبوب مبا يشررررررمل على سرررررربيل املثال ال ا صررررررر القمح بكا20" 

 اخرى".
 

 

 اثنياً: تعديل النظام الداخلي للشركة
 ( من النظام الداخلي للشركة واليت تنص على:15/1وافق احلضور على تعديل املادة )

( أحد عشرررر عضرررواً يتم إنتخاملم ملدة ثالث سرررنوات من قبل اهليئة العامة ابإلقرتاع السرررري 11" يتوىل إدارة الشرررركة وتصرررريف شرررموهنا جملس إدارة مملف من  
 لتصبح على النحو اآليت:وفقاً للقانون ولنظام الشركة"، 
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اً يتم إنتخاملم ملدة أربعة سررنوات من قبل اهليئة العامة وفقاً للقانون ونظام الشرركة  ( عضررو 11-7" يتوىل إدارة الشررركة وتصررريف شررموهنا جملس إدارة مملف من  
 الداخلي".

 

 اثلثاً: ابراء ذمة اعضاء جملس االدارة احلاليني
 .صادقت اهليئة العامة على ابراء ذمة اعضاء جملس االدارة ا اليني

 

 رابعاً: إنتخاب جملس إدارة جديد للشركة
 مام أعضاء اهليئة العامة لعضوية جملس إدارة الشركة، حيث ترشح السادة التالية أمساءهم لعضوية جملس اإلدارة على النحو األيت: فتح ابب الرتشح أ

 الدكتور عبد املالك جابر. .1
 السيد بسام سامل خليل حنانيا.  .2
 السيد زهري عطعوط. .3
 السيد فضل محاد. .4
 شركة االرز للتنمية  مقعد واحد(.  .5
 للتطبيقات  مقعدين(. شركة مينا  .6
 شركة املستقبل لإلستثمارات العامة م.خ.م  مقعد واحد(  .7
 الشركة العربية للتموين والتجارة  مقعد واحد(.  .8

 
 2021خامساً: انتخاب مدقق حساابت للشركة للسنة املالية للعام 

حساابت للشركة، حيث وافق ا ضور ابالمجاع على انتخاب السادة اقرتح الدكتور عبد املالك جابر تعيني السادة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدقق  
 وقد مت تفويض جملس االدارة ابلتفاوض معهم لتحديد اتعاملم.  2021برايس ووتر هاوس كوبرز كمدقق حساابت الشركة اخلارجي للعام  شركة

 
 
 :   االفصاح عن االحداث اجلوهرية 

بورصة فلسطني عن االاثر اليت قد تلحق ابلشركة نتيجة  من خالل    26.04.2020افصحت الشركة بتاريخ  
    انتشار جائحة الكوروان واثره على اعمال الشركة . 

  
 االجراءات القانونية والقضااي:  - 6

استمرت ادارة الشركة يف اجراءاهتا القانونية ضد التجار املتعثرين ماليا. -  

اية قضااي ترتب التزامات   دال يوجاىل انه  ابإلضافةهناك قضااي اخرى ذات طابع غري جوهري، -  
.  1.20212.13جوهرية مالية متوقعة على الشركة حىت اتريخ    
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 اثنيا : جملس االدارة واالدارة العامة   ✓
- نبذة تعريفية عن اعضاء جملس االدارة : - 1  

اعضاء تفاصيلهم كمايلي :    تسعة يبلغ عدد اعضاء جملس االدارة    
   

الدكتور عبد املالك اجلابر   * .1 انئب  /رئيس جملس اإلدارة   ممثل عن نفسه  

زهري عطعوط  السيد *. 2 رئيس جملس االدارةانئب /   ممثل عن نفسه   

فضل محاد  . السيد 3  ممثل عن نفسه   عضو جملس إدارة 

الدكتور بسام حنانيا    . 4  ممثل عن نفسه  عضو جملس إدارة 

زاهي عنبتاوي   . السيد 5 شركة االرز للتنمية ممثل عن  عضو جملس إدارة   

السيد معن عدانن ملحم  . 6 شركة املستقبل  لالستثمارات العامة ممثل عن  عضو جملس إدارة   

السيد هشام ظافر املصري    . 7  الشركة العربية للتموين والتجارةممثل عن  عضو جملس إدارة 

.السيد بسام عبد الرحيم حامد 8  مينا للتطبيقات شركة ممثل عن  عضو جملس إدارة 

 مينا للتطبيقات شركة ممثل عن  عضو جملس إدارة     *السيد حممد القوامسي   . 9

 
ويف اجتماع جملس االدارة تقرر مايلي :   01.02.2022*بتاريخ    

  . السيد زهري العطعوط رئيس جملس االدارةمت انتخاب    -
  .خاب الدكتور عبد املالك اجلابر انئب رئيس جملس االدارةت مت ان  -
. لسيد حممد القوامسي ممثال عن شركة مينا للتطبيات بدال من االستاذه رانية غوشة تسمية ا-  
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- نبذة تعريفية عن االدارة التنفيذية  :  -2  

 العمل ا ايل واخلربة  الشهادة اجلامعية  املنصب  االسم
 بكالوريس ادارة اعمال  املدير العام  **سامي حسونة  

 EMBAماجستري ادارة اعمال  
مدير عمليات التسويق  يف شركة االتصاالت اخللوية الفلسطينية جوال  

2006-2009 
الفلسطينية  مدير مبيعات احلساابت االسرتاتيجية يف شركة االتصاالت اخللوية  

 2015-2009جوال   
- 2015مدير مبيعات التجزئة يف شركة االتصاالت الفلسطينية ابلتل  

2019 
   08.07.2019مدير عام مطاحن القمح الذهيب  

بكالوريس  يف احملاسبة وادارة   املدير املايل واالداري  عصام فتحي رشيد الكخن 
 1999أالعمال،  

ماجستري يف احملاسبة 
 2006والضرائب،

 2002-1999حماسب رئيسي يف شركة مصانع الزيوت النباتية، انبلس   
 2004-2002رئيس قسم احملاسبة يف جمموعة املنارة لالستثمار، رام هللا  

حىت   2004مدير مايل واداري  يف شركة مطاحن القمح الذهيب ، رام هللا  
 االن

اتكيد اجلودة مدير   نضال امحد حممود عطاونة 
 وخدمة مابعد البيع

بكالوريوس يف اهلندسة الزراعية  
 . 2006)تغذية وتكنولوجيا غذاء  

 

 2009-2006مدير اتكيد اجلودة يف شركة البينار ملنتجات االلبان من  
 مدير اجلودة  وخدمات مابعد البيع  يف شركة مطاحن القمح الذهيب

بكالوريوس يف اهلندسة كهرابئية،  مدير املصنع  عصام طلعت انصيف حرب
1995 

ماجستري يف ادارة  
 2009االعمال، 

 1997-1996منسق فين يف شركة وكالء وموزعي مرتوال، رام هللا  
حىت    1998مدير مصنع  يف شركة مطاحن القمح الذهيب ،رام هللا  

31.05.2021 

 
 قدم السيد سامي حسونه استقالته  من منصبه كمدير عام للشركه    4.2021بشهر ** 
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    لإلداءاثلثا : ملخص   ✓

 
إىل مايلي:    12.202113.حىت هناية تشري بياانت الشركة   

دينار   99,644  مبقدارربح   مقارنة مع صايف قبل الضريبة  دينار اردين    1,302,659بلغ     31.12.2021حىت  بح الر  صايف    -
. 2020لعام    قبل الضريبة  اردين  

 
دينار اردين     25,503,823ما مقداره    31.12.2021جمموع موجودات الشركة قد بلغ يف   -   

. 02031.12.2يف  دينار     18,258,547  بعد أن كان   
 
دينار اردين    8,315,229ما مقداره     31.12.2021بلغ جمموع املطلوابت يف   -  
.    2031.12.20دينار اردين يف   2,348,284بعد أن كان     
 
دينار اردين    17,188,594ما جمموعه    31.12.2021بلغ جمموع حقوق امللكية يف  -  
.  2031.12.20دينار اردين  يف هناية العام 5,910,2631بعد أن كان     
 
 

 حتليل مايل الهم املؤشرات املالية :  -
  0.196  املبيعاتامجايل الربح من العمليات اىل 

 0.12 اىل املبيعات  لربحصايف ا

  

 0.326 معدل املديونية 

 0.674 نسبة امللكية 

  

 7,304,350 رأس املال العامل 
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 شركة مطاحن القمح الذهيب املسامهة العامة احملدودة ابعا: ر 
 املدققة(القوائم املالية املوحدة املرحلية املختصرة )غري 

 2021   كانون االول   31
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 شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة 
 قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية المختصرة  

 2021  كانون    31كما في  
 2020كانون االول    31  2021كانون االول    31 ايضاح 

 املوجودات 
    

 7,647,517 1 عقارات واالت ومعدات 
 

7,853,813 

 498,587 2 استثمارات يف اوراق مالية 
 

336,524 

 653,057 1 استثمارات عقارية 
 

640,537 

 1,575,270 3 ذمم مدينة طويلة االجل 
 

1,346,142 
 جمموع املوجودات غري املتداولة

 
10,374,431 

 
10,177,016 

 املخزون 
 

4,089,407 
 

1,392,991 

 7,813,290 3 ذمم مدينه 
 

5,108,603 

 2,714,871 4 موجودات متداوله اخرى 
 

541,847 

 511,824 5 النقد والنقد املعادل 
 

1,038,090 

 جمموع املوجودات املتداولة
 

15,129,392 
 

8,081,531 
 جمموع املوجودات 

 
25,503,823 

 
18,258,547 

 حقوق امللكية واملطلوابت
    

 رأس املال املدفوع 
 

15,000,000 
 

15,000,000 

 عالوة اصدار 
 

27,254 
 

27,254 

 احتياطي اجباري 
 

1,006,812 
 

894,564 

 احتياطي فروقات ترمجة عمالت اجنبية 
 

 -26,850 
 

 -20,634 

 احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع 
 

30,996 
 

 -131,067 

 ارابح مدورة  خسائر مدورة ( 
 

1,174,882 
 

164,646 
 امللكية قبل حقوق االقلية حقوق  

 
17,213,094 

 
15,934,763 

 حقوق االقلية
 

 -24,500 
 

 -24,500 
 صايف حقوق امللكية 

 
17,188,594 

 
15,910,263 

 مطلوابت غري متداوله
    

 خمصص تعويض هناية اخلدمة 
 

490,187 
 

540,781 

 جمموع املطلوابت الغري متداولة
 

490,187 
 

540,781 

 وتسهيالت ائتمانية قروض  
 

6,946,445 
 

825,385 

 878,597 6 ذمم وارصدة دائنة  أخرى 
 

982,118 

 جمموع املطلوابت املتداولة
 

7,825,042 
 

1,807,503 
 جمموع املطلوابت 

 
8,315,229 

 
2,348,284 

 جمموع حقوق امللكية  واملطلوابت
 

25,503,823 
 

18,258,547 
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 المساهمة العامة المحدودة شركة مطاحن القمح الذهبي  

 قائمة الدخل الموحدة المرحلية المختصرة
 2021  كانون االول  31المنتهية في    للسنة  

 
 للسنة  املنتهية 

 2020كانون االول     31   2021كانون االول   31 ايضاح  

 االيرادات 
    

 االيرادات من العقود مع العمالء    
 

                   
9,378,407  

 
                          

6,182,734  
 كلفة املبيعات 

 
-7,544,786  

 
-5,327,815  

 جممل الربح  
 

1,833,621   854,919  

 املصاريف  
    

   587,792- 7 مصاريف ادارية وعمومية 
 

-412,552   

   238,697- 7 مصاريف تسويق وبيع وتوزيع 
 

-78,517   
 الربح )اخلسارة ( من عمليات التشغيل 

 
1,007,132   363,850  

 ايرادات )مصاريف ( اخرى 
    

   -  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة  
 

-234,365   
 عوائد توزيعات موجودات مالية  

 
26,568  

 
35,424  

 ايرادات فوائد بنكية 
 

14,527  
 

14,247  
 ارابح  خسائر( فروقات تقييم عمالت اجنبية 

 
129,003  

 
448,932  

 ارابح  خسائر( عقود عمالت اجنبية  
 

80,163  
 

-506,234   
 مصاريف متويل 

 
-144,498   

 
-53,696   

  189,764  ايرادات  مصاريف( اخرى ابلصايف 
 

31,486  
 جمموع ايرادات )مصاريف( اخرى 

 
295,527  

 
-264,206  

 ربح السنة  قبل ضريبة الدخل  
 

1,302,659  
 

99,644  

 مصروف ضريبة الدخل  
 

180,175   34,575  

 صايف ربح )خسارة ( السنة   
 

1,122,484   65,069  
 ويعود اىل: 

    

 مسامهي الشركة االم  
 

1,122,484   65,069  
 حقوق جهات غري مسيطرة 

 
-   

 
-   

  

1,122,484   65,069  
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 شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة 

 قائمة الدخل الشامل الموحدة المرحلية المختصرة 
 2021  كانون االول  31المنتهية في    للسنة  

 
 2020كانون االول   31  2021كانون االول   31 

 
 

 
 

 1,122,484 لسنة  صايف ربح ا
 

65,069 
 162,063 التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية   

 
-35,424 

 6,216- فروقات ترمجة عمالت  
 

-7,020 

 155,847 جمموع بنود الدخل الشامل  
 

-42,444 

 1,278,331 صايف بنود الدخل الشامل  
 

22,625 

    

    

    ويعود إلى: 

 22,625  1,278,331 مساهمي الشركة

 -  - المسيطرة الحقوق غير 

 22,625  1,278,331 صافي الدخل الشامل 
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 شركة مطاحن القمح الذهيب املسامهة العامة احملدودة 

 2021كانون االول     31املنتهية البياانت املالية املرحلية اجملمعة   غري املدققة(  للسنة املالية 
  ابلدينار االردين  قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة 

 
 

     

 
   

 
      

  صايف حقوق امللكية  حقوق األقلية اجملموع أرابح )خسائر( مرتاكمة  احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع  احتياطي فروقات ترمجة عمالت اجنبية  احتياطي إجباري  عالوة إصدار  رأس املال املدفوع  

  15,910,263 24,500- 15,934,763 164,646 131,067- 20,634- 894,564 27,254 15,000,000 2021كانون الثاين   1الرصيد كما يف 

           التغريات خالل السنة  : 

 الدخل الشامل للسنة  ويشمل 
          

  1,122,484 0 1,122,484 1,122,484 0 0 0 0 0 ربح )خسارة ( السنة  

  155,847 0 155,847 0 162,063 6,216- 0 0 0 بنود الدخل الشامل االخرى  

  1,278,331 0 1,278,331 1,122,484 162,063 6,216- 0 0 0 صايف بنود الدخل الشامل للسنة  

  0 0 0 112,248- 0 0 112,248 0 0 المحول لإلحتياطي اإلجباري 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 احملول ملخصص ارابح معدة للتوزيع  

  1,278,330 0 1,278,331 1,010,236 162,063 6,216- 112,248 0 0 جمموع التغريات خالل السنة : 

           
  17,188,594 24,500- 17,213,094 1,174,882 30,996 26,850- 1,006,812 27,254 15,000,000 2021كانون االول   31الرصيد كما يف 

 
          

  15,990,594 24,500- 16,015,094 272,421 85,016- 6,104- 806,539 27,254 15,000,000 2020كانون الثاين   1الرصيد كما يف 

           التغريات خالل السنة : 

           الدخل الشامل للسنة ويشمل : 

  815,181 0 815,181 815,181 0 0 0 0 0 ربح )خسارة ( السنة  

  18,137- 0 18,137- 0 10,627- 7,510- 0 0 0 بنود الدخل الشامل االخرى  

  797,044 0 797,044 815,181 10,627- 7,510- 0 0 0 صايف بنود الدخل الشامل للسنة 

  0 0 0 81,518- 0 0 81,518 0 0 المحول لإلحتياطي اإلجباري 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 توزيعات  ارابح  نقدية 

  797,044 0 797,044 733,664 10,627- 7,510- 81,518 0 0 جمموع التغريات خالل السنة : 

           
  16,787,638 24,500- 16,812,138 1,006,084 95,643- 13,614- 888,057 27,254 15,000,000  2020كانون االول  31الرصيد كما يف 
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 شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة 

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية المختصرة 
 بالدينار االردني   2021  كانون االول    31المنتهية في    للسنة المنتهية  

 
 2020كانون االول   31  2021كانون االول   31 

  االنشطه التشغلية
 

 
 1,302,659 ربح  خسارة( السنة قبل ضريبة الدخل  

 
99,644 

 تسوايت  
   

 313,354 استهالك عقارات واالت ومعدات  
 

317,889 
 6,142 استهالك استثمارات عقارية  

 
6,142 

 48,765 خمصص تعويض هناية اخلدمه 
 

75,253 
 0 ائتمانية متوقعة خمصص خسائر 

 
234,365 

 26568- عوائد توزيعات موجودات مالية  
 

-35424 
 144,498 مصاريف التمويل  

 
53,696 

 14,527- ايرادات فوائد  
 

-17,247 
 180,175- ضريبة الدخل  

 
-34,575 

 2,481 بنود اخرى غري نقدية  
 

223,065  
1,596,629 

 
922,808 

 العامل تغريات يف رأس املال 
   

    
 2,933,815- النقص  الزايدة( يف الذمم املدينه 

 
21,056 

 2,696,416- النقص  الزايدة( يف املخزون  
 

790,333 
 2,117,983- النقص  الزايدة(يف املوجودات املتداوله االخرى 

 
232,707 

 103,521-   النقص( الزايدة يف الذمم الدائنه وأرصدة دائنة اخرى  
 

-201,782 
 101,840- دفعات تعويض هناية خدمة مدفوع  

 
-50,877 

 55,041- دفعات ضريبة الدخل  
 

-51,541 
 6,411,987- صاىف النقد الناتج عن انشطة التشغيل 

 
1,662,704 

 االنشطه االستثماريه 
   

 125,721- شراء عقارات واالت ومعدات وسيارات  
 

-4,058 
 14,527 ايرادات فوائد مقبوضة  

 
17,247 

 26,568 عوائد توزيعات مقبوضة 
 

35,424 
 48,613   84,626- صايف النقد املستخدم يف انشطة االستثمار

 االنشطه التمويليه 
   

 6,121,060 تسهيالت أئتمانية  
 

251,635 
 0 التغري يف النقد مقيد السحب  

 
-113,208 

 0 توزيعات ارابح  
 

-829,313 
 144,498- مصاريف متويل مدفوعة  

 
-53,696 

 5,976,562 صايف النقد املستخدم يف انشطة التمويل 
 

-744,582 
 520,050- صايف الزايدة )النقص ( يف النقد والنقد املعادل 

 
966,735 

 6,216- فروقات ترمجة عمالت اجنبية  
 

-7,020 
 1,038,090   السنة النقد والنقد املعادل بداية ا

 
-974,264 

 511,824 لسنة  النقد والنقد املعادل يف هناية  ا
 

-14,549 
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 مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة شركة  

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة
 2021  كانون االول   31

 الشركة ونشاطها  -
سجلت شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة )الشركة( ومقرها الرئيسي في قرية برهام قضاء مدينة رام هللا في سجل 

( بمقتضى قانون الشركات لسنة 562600544، كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم )1995آب    29الشركات في فلسطين بتاريخ 
 دينار أردني بقيمة اسمية دينار أردني واحد لكل سهم. 15,000,000. بلغ رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع  1964

 حاليًا في إنتاج وتسويق عدة أنواع من الطحين والسميد والنخالة.يتركز نشاط الشركة الرئيسي  

 من قبل إدارة الشركة    15.02.2022تم إقرار القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة للشركة كما في  

 

 القوائم المالية الموحدة  -
. 2021 ايلول    30ن القمح الذهبي وشركتها التابعة كما في  تشمل القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة القوائم المالية لشركة مطاح

 سهم بقيمة اسمية دوالر واحد للسهم.  50,000% من رأس مال الشركة التابعة والبالغ  51تملك الشركة ما نسبته  

 الشركة التابعة هي شركة فلسطينية ال تقوم بأية أعمال تجارية في الوقت الحالي.



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

15/02/2022اتريخ االفصاحشركة مطاحن القمح الذهيب

GMC31/12/2021دورة االفصاح
2021السنة املاليةدينار اردين

احلساب#
تالية : بنود ال يشمل ال

 JOD 12,346,669.  عدات امجايل العقارات واالت وم
)JOD 4,699,152( .  االستهالك املرتاكم

ومتثل قيمة عقار "هنجر صناعي" مت اتجريه من قبل الشركة JOD 297,380 استثمارات عقارية
 JOD 355,677 ومتثل قيمة عقار "اراضي" صنفت كاستثمارت عقارية

تالية : بنود ال يشمل ال
 JOD 498,587.  استثمارات يف اسهم شركة االتصاالت الفلسطينية

 JOD 5,839,154. شيكات برسم التحصيل
 JOD 6,768,027.  ذمم مدينة

خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها حىت 31.12.2020 .
تهاء من مراجعة مدى كفاية املخصص لعام 2021 حسب املعيار   مل يتم زايدة خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها بسبب عدم االن
IFRS9-املدقق اخلارجي، وعند تزويدان ابلتقرير سيتم  دراسته واعتماد مبلغ املخصص من قبل جملس االدارة وعكس قيمة املخصص 

على البياانت املالية لعام 2021

االيضاحاتاجملموعة الرئيسية للحساب

االيضاحات
اسم الشركة

توقيع اخلتم وال رمز الشركة
عملة ال

ية العمومية1 امليزان
عدات عقارات واالت وم

ية العمومية2 استثمارات يف اوراق عقاريةامليزان

)JOD 3,218,621(
ية العمومية3 الذمم املدينةامليزان



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

15/02/2022اتريخ االفصاحشركة مطاحن القمح الذهيب

GMC31/12/2021دورة االفصاح
2021السنة املاليةدينار اردين

احلساب#
تالية : بنود ال يشمل ال

 JOD 183,854. نقد يف الصندوق ولدى البنوك
 JOD 327,970 ع نقد مقيد السحب وودائ

تالية : بنود ال يشمل ال
 JOD 239,017. شيكات اجلة للموردين
 JOD 199,167.  مستحقات املسامهني
 JOD 440,413 نة خمتلفة ارصدة دائ

تالية : بنود ال يشمل ال
)JOD 405,575(.  مصاريف ادارية
)JOD 182,217(.  مصاريف عمومية
)JOD 238,697(. مصاريف تسويقية

املصاريفقائمة الدخل7

ية العمومية5 النقد واشباه النقدامليزان

ية العمومية6 مطلوابت متداولة اخرىامليزان

االيضاحاتاجملموعة الرئيسية للحساب

االيضاحات
اسم الشركة

توقيع اخلتم وال رمز الشركة
عملة ال


