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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات السادة المساهمين الكرام،
يســعدني باســمي ونيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة أن اقــدم لكــم التقريــر الســنوي لشــركة ســنيورة للصناعــات
الغذائيــة م.ع.م ،والــذي يتضمــن أهــم النشــاطات واإلنجــازات التــي تحققــت ،إضافــة إلــى تطلعــات وخطــط الشــركة
لعــام  2019والبيانــات الماليــة كمــا هــي فــي .2018/12/31
حافظــت شــركة ســنيورة علــى أداء جيــد فــي العــام  2018بالرغــم مــن التحديــات المحيطــة بالمنطقــة ،ومــع ذلــك فقــد
اســتطاعت مجموعــة شــركات ســنيورة االســتمرار فــي تحقيــق النتائــج اإليجابيــة والمحافظــة علــى حصتهــا الرياديــة فــي
الســوقين األردنــي والفلســطيني وتطويــر مبيعاتهــا فــي األســواق الخليجيــة واألســواق األخــرى ،حيــث بلغــت اإليــرادات
 55.560مليــون دينــار أردنــي بالمقارنــة مــع  55.815مليــون دينــار أردنــي فــي عــام  .2017فلقــد تمكنــت الشــركة مــن
تحقيــق نمــو بالمبيعــات تجــاوز  ،%2إ ّ
ال ّ
أن تطبيــق المعيــار الدولــي رقــم  15 IFRSألول مــرة ّأثــر ســلبًا علــى اإليــرادات بســبب
إعــادة توزيــع بعــض مصاريــف البيــع والتســويق ونقلهــا لصافــي المبيعــات ،حيــث بلــغ هــذا التأثيــر بحــدود المليــون دينــار
أردني.
كمــا أن الشــركة حافظــت علــى مســتوى صافــي أربــاح جيــد ،حيــث بلــغ صافــي ربحهــا للعــام  2018مبلغــً وقــدره 4.325
مليــون دينــار مقارنــة بمبلــغ  4.687مليــون دينــار للعــام  ،2017بانخفــاض نتيجــة ارتفــاع التكاليــف الصناعيــة فــي األردن
وارتفــاع أســعار المــواد الخــام فــي فلســطين فــي الربــع األخيــر مــن العــام .2018
لقــد قامــت الشــركة فــي العــام  2018بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى مســاهميها بقيمــة  2.2مليــون دينــار أردنــي ( %10مــن
رأس المــال) كمــا تــم خــال العــام  2018رفــع رأس المــال المدفــوع ليصــل إلــى  25مليــون دينــار أردنــي مــن خــال توزيــع
أســهم مجانيــة ،وبذلــك بلــغ مجمــل توزيعــات األربــاح النقديــة واألســهم المجانيــة  5.2مليــون دينــار ،أي مــا نســبته 23.6
 %مــن رأس المــال المدفــوع للشــركة.
أمــا بالنســبة للتوســع اإلقليمــي ،فقــد قامــت الشــركة باالســتحواذ الكامــل علــى شــركة الماســة لتصنيــع اللحــوم فــي
دبــي باإلمــارات العربيــة المتحــدة وذلــك بشــراء كامــل حصــة شــريكها  Emerging Investment Partnersفــي الشــركة
ونســبتها  %30فــي صفقــة بلغــت قيمتهــا  4.5مليــون دينــار أردنــي .وعليــه أصبحــت نســبة ملكيــة ســنيورة  ،%100علمــً
بــأن ســنيورة قامــت فــي العــام  2016باالســتحواذ علــى  %70مــن الشــركة فــي صفقــة بلغــت قيمتهــا  8.520مليــون
دينــار أردنــي فــي ذلــك الحيــن.
ولقــد جــاء هــذا االســتحواذ ليدعــم مكانــة الشــركة ورؤيتهــا لألعــوام القادمــة بزيــادة حصتهــا الســوقية وأرباحهــا
ولتخــدم مصانعهــا األخــرى فــي األردن وفلســطين ،حيــث تتوقــع إدارة الشــركة أن تكــون اإليــرادات لمصنــع الماســة
والعوائــد عليــه تفــوق األثــر الــذي تــم قيــده علــى حقـــوق الملكيـــة بمبـلـــغ  2.450مليــون دينــار تطبيقــً للمعاييــر
المحاســبية الدوليــة .وشــكلت مبيعــات الشــركة خــارج الســوقين األردنــي والفلســطيني  19مليــون دينــار أردنــي أي مــا
نســبته  %33مــن مبيعــات الشــركة.
أمــا فــي الســوق األردنــي ،فقــد تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق نمــو ملحــوظ فــي مبيعــات منتجــات اللحــوم المجمــدة
مقارنــة مــع العــام الماضــي وزيــادة انتشــارها فــي أســواق التجزئــة وقطــاع المطاعــم والفنــادق .كمــا نجحــت الشــركة
فــي توســيع قاعــدة عمالئهــا والتوســع فــي انتشــار مبيعــات منتجاتهــا فــي دول المنطقــة ،هــذا إلــى جانــب نمــو عالمــة
«ســنيورة» المتخصصــة فــي اللحــوم المبــردة فــي الســوق األردنــي بنســبة بلغــت  ،%7باإلضافــة إلــى نموهــا بنســبة %9
فــي الســوق الفلســطيني مقارنــة مــع العــام الســابق ،ممــا أدى إلــى نمــو حصتنــا الســوقية إلــى .%52
كمــا قامــت الشــركة برفــع عــدد أعضــاء مجلــس إدارتهــا إلــى ســبعة أعضــاء بــد ً
ال مــن خمســة أعضــاء ،وذلــك تماشــيًا مــع
تعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة بإضافــة أعضــاء مســتقلين ،حيــث
أضــاف األعضــاء الجــدد بعــدًا جديــدًا إلمكانيــات مجلــس اإلدارة نتيجــة خبرتهــم العلميــة والعمليــة.
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نتطلــع فــي العــام  2019إلــى المحافظــة علــى موقعنــا الريــادي كواحــدة مــن الشــركات القياديــة واألســرع نمــوًا فــي
مجــال الصناعــات الغذائيــة فــي األردن والمنطقــة ،كمــا نتطلــع إلــى مزيــد مــن اســتمرار نمــو مبيعــات المجمــدات فــي
الســوق األردنــي ،وإطــاق منتجــات اللحــوم المجمــدة فــي الســوق الفلســطيني ،كمــا وســنواصل ســعينا للمزيــد مــن
االنتشــار فــي أســواق جديــدة والتوســع فــي األســواق اإلقليميــة بالتركيــز علــى أســواق الخليــج مــن خــال شــركة الماســة
لتصنيــع اللحــوم.
ولقــد تمكنــت الشــركة مــن المحافظــة بنجــاح فــي مصانــع الشــركة فــي األردن وفلســطين علــى شــهادة اآليــزو 9001
للمواصفــات والجــودة ،وشــهادة  FSSC 22000لســامة الغــذاء ،وشــهادة آيــزو  22000للرقابــة الغذائيــة ،وشــهادتي
 OHSAS 18001: 2007إلدارة أنظمــة الســامة والصحــة المهنيــة و I SO14001: 2004إلدارة أنظمــة البيئــة ،وتقيّدهــا التــام
بأعلــى معاييــر الكفــاءة المهنيــة وشــروط الســامة الصحيــة .إضافــة إلــى شــهادة المواصفــات والمقاييــس الفلســطينية
وشــهادة وشــعار الحــال األردنــي الصــادرة مــن مؤسســة المواصفــات والمقاييــس األردنيــة.
كمــا تســعى الشــركة إلــى التعزيــز المســتمر للكفــاءات الفنيــة واإلداريــة لموظفيهــا ،وذلــك مــن خــال عقــد الــدورات
والبرامــج التدريبيــة واســتخدام األســاليب التكنولوجيــة .وقــد ارتفــع عــدد الموظفيــن فــي نهايــة العــام ليصــل إلــى 909
موظــف يعملــون فــي كافــة المواقــع نتيجــة لالســتثمارات الجديــدة التــي أوجــدت فــرص عمــل جديــدة ،وخاصــة فــي
الســوق األردنــي.
حضرات السادة المساهمين الكرام،
علــى صعيــد المســؤولية االجتماعيــة ،حافظــت الشــركة علــى دورهــا الفاعــل فــي المجتمعــات التــي تعمــل بهــا مــن
خــال االســتثمار المتواصــل فــي قطاعــات التعليــم والصحــة والمشــاريع الرياديــة والشــباب ،إضافــة إلــى دعــم ومســاندة
المؤسســات االجتماعيــة والخيريــة واإلنســانية والثقافيــة .وقــد بلــغ مجمــل االســتثمار فــي المســؤولية االجتماعيــة فــي
العــام  2018مــا يقــارب  101ألــف دينــار أردنــي.
وفــي الختــام ،وبالنيابــة عــن نفســي وعــن كافــة زمالئــي فــي مجلــس اإلدارة ،أعبــر عــن االمتنــان الكبيــر لكــم مســاهمينا،
لثقتكــم ودعمكــم المســتمر للشــركة .كمــا أشــكر اإلدارة التنفيذيــة وكامــل فريــق العمــل فــي الشــركة لجهودهــم
المخلصــة والدؤوبــة فــي مــا حققتــه الشــركة مــن نتائــج وإنجــازات.
أم ً
ال بمزيد من التقدم واالزدهار.
طارق عمر العقاد
رئيس مجلس اإلدارة
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أو ً
ال :أنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وعدد الموظفين وحجم االستثمار الرأسمالي
أ .أنشطة الشركة الرئيسية:
تعتبــر شــركة ســنيورة مــن أولــى وأكبــر شــركات إنتــاج اللحــوم المصنعــة فــي المنطقــة حيــث بــدأت عملهــا فــي مدينــة
القــدس منــذ العــام  .1920وتقــوم الشــركة بإنتــاج اللحــوم المصنعــة بكافــة أنواعهــا ،المجمــدة والمبــردة والمعلبــة،
باإلضافــة إلــى بيــع وتوزيــع اللحــوم ومنتجاتهــا ،إضافــة إلــى اســتيراد المــواد األوليــة المســتعملة فــي إنتــاج وتصديــر
منتجــات اللحــوم وغيرهــا مــن المــواد الغذائيــة.
تقــوم الشــركة بتصنيــع كافــة منتجاتهــا فــي مصانعهــا الواقعــة فــي األردن وفلســطين واإلمــارات مــن المرتديــا
والروســت والالنشــون والســامي والنقانــق المصنعــة مــن لحــوم األبقــار والدجــاج والحبــش بأصنــاف مختلفــة وبإضافــات
متنوعــة تشــمل الفلفــل والبهــارات والزيتــون والفســتق والخضــار ،والتــي تقدمهــا جميعهــا ضمــن محفظــة عالماتهــا
التجاريــة التــي تمتلكهــا وهــي« :ســنيورة القــدس» و«يونيــوم» ،والتــي أصبحــت المنتجــات المفضلــة علــى مائــدة كل
أســرة ،كمــا بــدBت الشــركة فــي إنتــاج وبيــع المنتجــات المجمــدة فــي مصنعهــا الكائــن فــي عمــان – ســحاب مدينــة الملــك
عبــداهلل الثانــي الصناعيــة .ونظــرًا للثقــة العاليــة التــي اكتســبتها الشــركة مــن قبــل المســتهلكين ،وتحقيــق غاياتهــا
وأهدافهــا باعتبارهــا الشــركة الرائــدة إقليميــً فــي صناعــة اللحــوم ،فقــد اســتحوذت الشــركة فــي العــام  2016علــى
شــركة الماســة لتصنيــع اللحــوم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وذلــك لتعزيــز تحقيــق تطلعاتهــا وزيــادة إيراداتهــا
وأرباحهــا للفتــرات القادمــة.
باإلضافــة إلــى فرعيهــا التجارييــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،اللــذان يلبيــان احتيــاج
الســوق الســعودي واإلماراتــي بشــكل مباشــر .كمــا يقــوم قســم التصديــر الخــاص بالشــركة بضــخ منتجاتهــا فــي األســواق
الخليجيــة األخــرى ومختلــف دول المشــرق العربــي ،حيــث بلغــت مبيعــات الشــركة فــي األســواق المجــاورة مــن خــال
قســم التصديــر وفروعهــا التجاريــة فــي الســعودية واإلمــارات وشــركة الماســة لتصنيــع اللحــوم  19مليــون دينــار أردنــي،
وشــكلت مــا نســبته  % 33مــن مبيعــات الشــركة.
ب .أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:
تقــع مكاتــب إدارة الشــركة ،باإلضافــة إلــى المصنــع ،فــي مدينــة الملــك عبــد اهلل الثانــي الصناعيــة فــي ســحاب ،وعنــوان
الشــركة هــو:
ص .ب 191 :الرمز البريدي11512 :
سحاب – األردن
هاتف 0096264023772
فاكس0096264023773 :
وعــدد موظفــي الشــركة لنهايــة عــام  2018هــو  476موظــف .ويوجــد للشــركة مركــز توزيــع فــي مدينــة إربــد ،تــم
افتتاحــه فــي عــام  ،2010كمــا تــم افتتــاح مركــز توزيــع للشــركة فــي العقبــة فــي عــام  ،2014واالنتهــاء مــن تســجيله
لــدى ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة كفــرع رســمي خــال عــام .2018
ج .حجم االستثمار الرأسمالي للشركة:
بلغ مجموع حجم االستثمار الرأسمالي  30.545.988دينار أردني للموجودات الثابتة للشركة لعام .2018

ثانيًا :الشركات التابعة للشركة:
أ .شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة  -فلســطين :تمتلــك الشــركة  %100مــن رأســمال هــذه الشــركة والبالــغ
 5.206.791دوالر .وهــي شــركة مســاهمة خاصــة محــدودة تأسســت عــام  1996فــي فلســطين ،ويقــع المصنــع فــي
مدينــة القــدس لتصنيــع جميــع أنــواع اللحــوم المبــردة والمعلبــة ،و تقــوم الشــركة بتســويق المــواد الغذائيــة فــي كافــة
مــدن مناطــق الســلطة الفلســطينية وبيــن فلســطين والــدول األخــرى ،ويبلــغ عــدد موظفــي الشــركة لنهايــة عــام 2018
 211موظــف ،وعنــوان الشــركة هــو:
شركة سنيورة للصناعات الغذائية
العيزرية – فلسطين
ص.ب132 :
هاتف079004086972 :
فاكس079008809972 :
وال يوجد للشركة أيّة فروع أخرى داخل فلسطين أو خارجها.
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ب.شــركة ســنيورة فــود هولدينــغ ليمتــد  :وتمتلــك الشــركة األم (شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة م.ع.م) %100
مــن رأســمالها البالــغ  1,000درهــم إماراتــي ،وهــي مســجلة فــي منطقــة جبــل علــي ( )JAFZAفــي اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،حيــث تــم تســجيل الشــركة لــدى الجهــات الرقابيــة بتاريــخ  ،2016/02/25علمــً بـ ّ
ـأن مجلــس اإلدارة وافــق فــي
جلســته المنعقــدة بتاريــخ  2016/12/29علــى تنظيــم العالقــة بيــن الشــركة األم (شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة
م.ع.م) وشــركاتها التابعــة ،حيــث وافــق المجلــس علــى نقــل كل مــن شــركة ســنيورة الســعودية للتجــارة و شــركة
الماســة لتصنيــع اللحــوم و ســنيورة جلــف للتجــارة العامــة الــى شــركة ســنيورة فــود هولدينــج ليمتــد ،والتــي يقــع مقرهــا
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملوكــة بالكامــل لشــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة م.ع.م ،وعنــوان الشــركة
هو:
دبي – اإلمارات العربية المتحدة – إعمار سكوير – مبنى رقم  – 3الطابق رقم  – 5داون تاون دبي
ص.ب371172 :
وال تملك الشركة عدد موظفين العتبارها شركة قابضة ،والشركات التابعة لها كما يلي:
 .1شــركة ســنيورة الســعودية للتجــارة وتمتلــك الشــركة  %100مــن رأســمالها البالــغ  500,000ريـــال ســعودي ،وهــي
شــركة ذات مســؤولية محــدودة ،تأسســت عــام  2009فــي الريــاض .وتقــوم الشــركة بتجــارة الجملــة والتجزئــة فــي
المــواد الغذائيــة المجمــدة والمبــردة والمعلبــة .تمتلــك الشــركة مبنــى مســتودعات فــي الريــاض بمســاحة  3,500متــر
مربــع .كمــا تــم افتتــاح فــرع فــي مدينــة جــدة وفــرع فــي مدينــة الدمــام .وقــد تــم انتقــال مكاتــب اإلدارة الجديــدة
خــال عــام  2018إلــى العنــوان التالــي:
الرياض – حي المنار -طريق خريص الفرعي
ص .ب 2256 :الرمز البريدي11451 :
هاتف0096612448424 :
فاكس0096612442181 :
وعدد موظفي الشركة لنهاية العام  2018هو  41موظف.
 .2شــركة ســنيورة جلــف للتجــارة العامــة  :وتمتلــك الشــركة  %100مــن رأســمالها البالــغ  1.000.000درهــم إماراتــي،
وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة فــي دبــي – اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وعنوانهــا هــو:
دبي – اإلمارات العربية المتحدة – الخليج التجاري – شارع األبراج  -برج كلوفرباي
ص.ب413025 :
هاتف0097145538529 :
وعدد موظفي الشركة  19موظف.
 .3شــركة الماســة لتصنيــع اللحــوم :وتمتلــك الشــركة  %100مــن رأســمالها البالــغ  300.000درهــم إماراتــي ،وهــي
شــركة ذات مســؤولية محــدودة فــي دبــي – اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،حيــث تــم االنتهــاء مــن تســجيل االســتحواذ
علــى الشــركة لــدى الجهــات الرقابيــة بتاريــخ  ،2016/04/05وخــال النصــف الثانــي مــن العــام  ،2018اســتحوذت
الشــركة علــى الـــ  %30المتبقيــة مــن حصــة الشــريك  EIPبصفقــة بلغــت  4.3مليــون دينــار ،حيــث أصبحــت الشــركة
تمتلــك  %100مــن رأس المــال .ويقــع مقــر الشــركة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وعنوانهــا:
دبي – اإلمارات العربية المتحدة – أم رمول
ص.ب20754 :
هاتف0097142860382 :
فاكس0097142860384 :
وعدد موظفي الشركة  162موظف.
ج  .شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة – الجزائــر :وهــي تحــت التصفيــة ،تمتلــك الشــركة  %94مــن رأســمالها البالــغ
 10.000.000دينــار جزائــري وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تأسســت عــام  2009فــي الجزائــر ،وقــرر مجلــس اإلدارة
فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  2012/09/05تصفيــة الشــركة ،وتــم االنتهــاء مــن إجــراءات شــطب تســجيل الشــركة لــدى
الجهــات المختصــة فــي جمهوريــة الجزائــر بتاريــخ .2018/05/16
عنوان الشركة:
 40شارع بوجمعة مغني ،حسين داي
الجزائر – الجزائر
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ثالثًا :أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية ونبذه تعريفية عن كل واحد منهم:
أ .أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ومؤهالتهم وخبراتهم العملية :

السيد طارق عمر عبد الفتاح العقاد – رئيس مجلس اإلدارة
يشــغل الســيد طــارق العقــاد منصــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة العربيــة الفلســطينية لالســتثمار (أيبــك) المســاهمة
العامــة ،وهــي شــركة اســتثمارية رياديــة فــي فلســطين ،وهــو عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي لشــركة العقــاد لالســتثمار
 AICOفــي الريــاض – المملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث يتولــى عضويــة مجلــس إدارة العديــد مــن شــركاتها .كمــا أنــه
عضــو مجلــس إدارة فــي كل مــن صنــدوق االســتثمار الفلســطيني وشــركة كهربــاء فلســطين وبنــك فلســطين.
الســيد طــارق العقــاد عضــو فــي مجلــس أمنــاء ومجلــس إدارة مؤسســة الملــك الحســين للســرطان وKing’s Academy
فــي األردن.
الســيد العقــاد مــن مواليــد  1971/01/24وقــد تخــرج بدرجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة هارفــارد فــي مدينــة
كامبريــدج بالواليــات المتحــدة األمريكية.
السيد نشـأت طاهر المصري – نائب رئيس مجلس اإلدارة بصفته الشخصية اعتبارًا من 2018/04/09
مواليــد  ،1971/05/18الســيد نشــأت مؤســس وشــريك فــي مجموعــة فرســان .التحــق الســيد نشــأت بمجمـــوعـــــة فرســــــان
مـــــن  ،J.P. Morganحيــث كان يعمــل كنائــب رئيــس فــي المجموعــة االســتثمارية للبنــك متخصصًا في المؤسســات المالية.
خبرتــه تشــمل عمليــات الدمــج واالســتحواذ وتقديــم االستشــارات فــي الواليــات المتحــدة وأوروبــا وأمريــكا الالتينيــة.
الســيد نشــأت هــو عضــو مجلــس إدارة لفرســان كابيتــال بارتنــرز  ،1وشــركة القصــر لالســتثمارات الســياحية ،وأكاديميــة
الطيــران الملكيــة األردنيــة ،وشــركة نافــذ للخدمــات اللوجســتية .وهــو نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة ســنيورة
للصناعــات الغذائيــة ،كمــا ُ
أنــه عضــو فــي مجلــس أمنــاء مؤسســة الملــك الحســين للســرطان.
نشأت حاصل على شهادة بكالوريوس اقتصاد وشهادة ماجستير سياسة عامة من جامعة هارفرد.
السيد علي «محمد علي» حسن العقاد عضو مجلس إدارة
مواليــد  1972/09/13وهــو مستشــار إداري مهتــم بالعلــوم والعمليــات اإلداريــة ،ويشــغل منصــب مستشــار لمجلــس إدارة
الشــركة العربيــة الفلســطينية لالســتثمار (أيبــك) والشــركة الوطنيــة لأللمينيــوم (نابكــو).
وقبــل ذلــك كان يشــغل الســيد علــي منصــب الرئيــس التنفيــذي للعمليــات فــي شــركة أيبــك ،والــذي كان دوره بمثابــة
الرقابــة علــى عمليــات الشــركات التابعــة والمســؤول عــن أداء الرؤســاء التنفيذييــن وعــن عمليــة تطويــر االســتراتجيات
ونشــرها.
ومــن خــال عملــه مــع مجموعــة أيبــكّ ،
مثــل المجموعــة فــي مجالــس مختلفــة ،فقــد شــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة
الشــركة العربيــة الفلســطينية لمراكــز التســوق بيــن عامــي  2005و  ،2017وشــركة يونيبــال الوســطى وغــرب إفريقيــا بيــن
عامــي  2010و .2015
وهــو أيضــً الرئيــس التنفيــذي الســابق فــي شــركة يونيبــال مــن العــام  2001إلــى  ،2007كمــا تسـ ّلم أيضــً منصــب المديــر
العــام لشــركة ســنيورة فلســطين مــن العــام  1999إلــى .2001
يُذكــر ّ
أن الســيد العقــاد قــد بــدأ حياتــه المهنيــة فــي شــركة بروكتــال أنــد جامبــل كمهنــدس للعمليــات ومديــر للمصنــع،
وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الكيميائيــة مــن جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة ،ويــدرس
حاليــً الماجســتير التنفيــذي إلدارة األعمــال فــي كليــة لنــدن لألعمــال.
السيد نصري منير نصري قسيسية  -عضو مجلس إدارة
مواليــد  ،1962/08/19نجــح الســيد نصــري قسيســية بتطويــر العمــل العائلــي الــذي تــم تأسيســه منــذ ثمانــون عامــً مــن
شــركة محليــة صغيــرة إلــى منظمــة قويــة تخــدم أســواق األردن وســوريا ولبنــان والعــراق .حيــث يعتبــر الســيد نصــري
قسيســية مــن أول المنافســين فــي بــاد الشــام فــي تقديــم خدمــة صناعــة األغذيــة ،وبخبــرة ودرايــة تقنيــة.
عمــل الســيد قسيســية قبــل االنضمــام إلــى العمــل العائلــي فــي شــركة (إم إم آي إس) لالستشــارات اإلداريــة ،حيــث كان
واحــدًا مــن الشــركاء المؤسســين للشــركة ،ففــي ذلــك الوقــت كانــت شــركة (إم إم آي إس) أول شــركة رائــدة فــي األردن
لالستشــارات اإلدارية.
خبــرة الســيد قسيســية فــي مجــال االستشــارات الصناعيــة تتمثــل فــي إعــادة تنظيــم اإلدارة الصناعيــة ،ولــه خبــرة طويلــة
فــي إعــادة تنظيــم أكبــر مصانــع األردن الدوائيــة.
يحمل السيد قسيسية درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية ،ودرجة الماجستير في الهندسة اإلدارية.
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السيد شهم منيب الور – عضو مجلس إدارة – بصفته الشخصية اعتبارًا من 2018/04/09
شــهم مــن مواليــد عمــان  ،1976/12/28شــهم شــريك فــي مجموعــة فرســان .قبــل التحاقــه بمجموعــة فرســان ،عمــل
شــهم فــي شــركة  Debevoise & Plimptonفــي نيويــورك ،إحــدى مؤسســات المحامــاة الرياديــة فــي العالــم ،وقــد
أمضــى شــهم ســت ســنوات مركــزًا عملــه علــى عمليــات االندمــاج واالســتمالك فــي الواليــات المتحــدة والشــرق األوســط
وأعمــال االستشــارات والصفقــات الخاصــة باألســواق االســتثمارية.
شــهم عضــو فــي مجلــس السياســات االقتصاديــة الــذي يترأســه جاللــة الملــك المعظــم ،وعضــو فــي مجلــس إدارة
البنــك المركــزي األردنــي.
شــهم عضــو مجلــس إدارة شــركة فرســان كابيتــال بارتنــرز  Iوشمســنا للطاقــة وشــركة حلويــات زالطيمــو وعضــو فــي
اللجنــة التنفيذيــة للمصــرف األهلــي العراقــي .شــهم رئيــس فخــري لجمعيــة خريجــي هارفــارد العــرب وعضــو المجلــس
االستشــاري لمؤسســة بيــروت ،وعضــو المجلــس االستشــاري واللجنــة التنفيذيــة لمؤسســة الملــك الحســين وعضــو مجلــس
أمنــاء مدرســة البكالوريــا عمــان .شــهم محــام منتســب فــي نقابــة محامــي نيويــورك.
حصــل شــهم علــى درجــة الدكتــوراه فــي القانــون مــن كليــة القانــون فــي جامعــة فرجينيــا ودرجــة البكالوريــوس فــي
علــم السياســة بدرجــة الشــرف مــن جامعــة هارفــارد.
السيدة النا يوسف غانم – عضو مجلس إدارة – اعتبارًا من 2018/04/19
النــا غانــم هــي المديــر العــام لشــركة حكمــة فينشــرز التــي ســاهمت فــي تأسيســها فــي عــام  .2015بــدأت النــا غانــم
مســيرتها المهنيــة فــي شــركة أدويــة الحكمــة م.ع.م .عــام  2012كمســاعد للمديــر التنفيــذي ومديــر اســتراتيجيات
وتطويــر الشــركات ،وقامــت بتنفيــذ مشــاريع اســتراتيجية فــي مختلــف المجــاالت منهــا االســتراتيجيات وعمليــات االندمــاج
واالســتحواذ وقســم العمليــات والماليــة .وقبــل انضمامهــا إلــى شــركة الحكمــة ،عملــت كمحلــل مالــي فــي قســم
عمليــات االندمــاج واالســتحواذ لــدى بنــك  Dresdner Kleinwortفــي لنــدن ،حيــث أشــرفت علــى العمليــات الخاصــة بالعمــاء
فــي مختلــف القطاعــات.
تــرأس النــا حاليــً مجلــس االبتــكار والقيــادة فــي شــركة الحكمــة المؤ َّلــف مــن موظفــي شــركة الحكمــة مــن الشــباب
المهتميــن بتطويــر الشــركة والمحافظــة علــى مكانــة الشــركة فــي الصــدارة مــن حيــث االبتــكار .النــا غانــم تحمــل
شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن  Harvard Business Schoolوشــهادة البكالوريــوس فــي التجــارة مــن
جامعــة .McGill
السيد أمين محمد عبد الرحيم – عضو مجلس إدارة – اعتبارًا من 2018/04/19
الســيد أميــن مــن مواليــد  ،1962/10/12وهــو حاصــل علــى بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال ،ولــه خبــرات عديــدة فــي مجــال
المحاســبة والتســويق .كمــا لــه خبــرة أكثــر مــن  20ســنة فــي مجموعــة  Perfetti Van Melleكمديــر لتطويــر األعمــال وبنــاء
العالمــات التجاريــة لمنتجــات الحلويــات فــي دول الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.
كمــا عمــل الســيد أميــن ولمــدة  7ســنوات كمديــر لتطويــر األعمــال فــي مجموعــة الدجانــي والمتخصصــة فــي التوزيــع
.FMCG
وبــدأ الســيد أميــن عملــه فــي مجموعــة البطايــن فــي الكويــت كمديــر لتطويــر األعمــال والتســويق ،خاصــة تســويق
الســيارات.
ب .أسماء اإلدارة التنفيذية ومؤهالتهم العلمية:
السيد مجدي كاظم الشريف – الرئيس التنفيذي
مــن مواليــد  ،1956/03/10ابتــدأ حياتــه المهنيــة فــي عــام  ،1980وألكثــر مــن  25عامــً متواصلــة مــن الخبــرة ،شــغل
الشــريف عــدة مناصــب ومســؤوليات مرموقــة فــي عــدة شــركات.
فــي العــام  1984بــدأ الشــريف عملــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــع شــركة بروكتــر وجامبــل األمريكيــة وألكثــر
مــن  18عامــً متواصلــة مــن الخبــرة شــغل عــدة مناصــب هنــاك كمســؤول إداري وتنفيــذي فــي مجــال العمليــات واإلدارة
والتخطيــط .فــي العــام  ،2002انتقــل الســيد مجــدي الشــريف إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة ليصبــح مديــرًا لتأســيس
مركــز أعمــال ومديــر لمصنــع فــي دبــي إلحــدى شــركات بروكتــر وجامبــل.
منــذ تشــرين أول/أكتوبــر  2005وحتــى اآلن ،وبعــد  25ســنة مــن الخبــرة فــي مجــال العمليــات واإلدارة والتخطيــط المعــززة
بالخلفيــة الهندســية ،التحــق بالشــركة العربيــة الفلســطينية لالســتثمار (أيبــك) كرئيــس تنفيــذي لشــركة ســنيورة
للصناعــات الغذائيــة فــي األردن وفلســطين ،الشــركة الرائــدة فــي مجــال صناعــة اللحــوم فــي المنطقــة ،ويتولــى إدارة
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بشــكل عــام ،إضافــة إلــى مهمــة تحديــد األهــداف الســنوية واالســتراتيجية .الســيد الشــريف رئيــس مجلــس
الشــركة
ٍ
اإلدارة للشــركة التابعــة؛ شــركة الماســة لتصنيــع اللحــوم فــي دبــي ،وهــو عضــو فــي منتــدى االســتراتجيات األردنــي،
المصدريــن األردنييــن ،عضــو نقابــة المهندســين االردنييــن.
عضــو جمعيــة األعمــال األردنيــة األوروبيــة ،عضــو جمعيــة
ّ
الســيد الشــريف حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي مجــال الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة غــازي  -تركيــا.
السيد حاتم أسامة محمد العفيفي – رئيس الدائرة المالية  -أمين سر مجلس اإلدارة
مــن مواليــد القــدس بتاريــخ  ،1971/07/17تخــرج الســيد حاتــم عفيفــي مــن جامعــة اليرمــوك فــي األردن عــام 1995
بتخصــص ماليــة ومحاســبة ،وقــد بــدأ حياتــه العمليــة فــي بنــك القاهــرة عمــان فــي فلســطين كمديــر خدمــة العمــاء،
وفــي عــام  2002التحــق الســيد عفيفــي بالشــركة كمديــر مالــي ،وفــي عــام  2007تــم تعييــن الســيد حاتــم رئيــس الدائــرة
الماليــة فــي األردن وفلســطين .الســيد حاتــم أميــن ســر مجلــس اإلدارة وعضــو مجلــس اإلدارة فــي الشــركة التابعــة؛
شــركة الماســة لتصنيــع اللحــوم فــي دبــي.
السيد خالد بشير المحتسب  -رئيس دائرة توريد المنتج
مــن مواليــد القــدس ســنة  ،1978تخــرج الســيد خالــد محتســب مــن جامعــة بيرزيــت فــي فلســطين ســنة  2001بتخصــص
هندســة كهربائيــة .عمــل فــي عــدة شــركات فــي مجــال الهندســة و الصناعــات كان آخرهــا شــركة بروكتــر وجامبــل
األمريكيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية لمــدة  7ســنوات ،عمــل خاللهــا كمســؤول عــن قســم المشــاريع الصناعيــة
ومــن ثــم مديــر سلســلة اإلمــداد لمجموعــة ســوائل التنظيــف فــي الشــركة ،باإلضافــة إلــى إدارة فريــق تطويــر اإلنتاجيــة
لمصانــع الشــركة فــي منطقــة أوروبــا الشــرقية والشــرق األوســط .التحــق الســيد محتســب بشــركة ســنيورة فلســطين
فــي حزيــران  2012كرئيــس العمليــات التشــغيلية لفــرع فلســطين ،وفــي آذار  2013تســلم مهــام رئيــس توريــد المنتجــات
للشــركة ككل.
السيد إسماعيل محمد ازحيمان  -رئيس دائرة التسويق والمبيعات
مــن مواليــد  ،1974/05/09تخــرج الســيد إســماعيل ازحيمــان مــن جامعــة بغــداد  -العــراق عــام  1997بتخصــص علــوم
تســويق ،وقــد بــدأ حياتــه العمليــة فــي مكتــب والــده لتدقيــق الحســابات .وفــي عــام  1999عمــل فــي شــركة ســنيورة
فــي األردن حيــث شــغل عــدة مناصــب؛ بــدأ كمشــرف للمبيعــات ثــم تــدرّج فــي مناصــب عــدة ،منهــا مديــر للمبيعــات
ومديــر للتصديــر ،حيــث قــام بتطويــر أعمــال الشــركة فــي األســواق العربيــة وخاصــة دول الخليــج ،وفــي عــام  2009انتقــل
إلــى فلســطين ليصبــح مديــرًا للمبيعــات والتســويق للشــركة ،وتــم تحقيــق نقلــة نوعيــة للمبيعــات حيــث كان لــه الــدور
الرئيســي لتحقيــق نتائــج غيــر مســبوقة .قــام الســيد إســماعيل بتطبيــق العديــد مــن االســتراتيجيات الصعبــة وتطويــر
األفــراد وأســس فريــق قــوي جــدًا بخبــرة جيــدة قــادر علــى مجــاراة التغيّــرات فــي الســوق وتقلباتــه .وفــي  2013تــم
تســليم الســيد إســماعيل منصــب رئيــس دائــرة المبيعــات والتســويق فــي األردن وفلســطين.
السيد محمد محمود احمد الخالد – رئيس العمليات فرع السعودية
مواليــد عمــان  ،1977/01/28حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي التســويق مــن جامعــة الزيتونــة عــام  ،1999عمــل
منــذ  2000إلــى  2004لــدى مجموعــة نقــل  -شــركة فايــن لصناعــة الــورق الصحــي كمنــدوب ومشــرف مبيعــات ،مــن 2004
إلــى  2007عمــل فــي شــركة لينــا لصناعــة الــورق الصحــي كمديــر مبيعــات ونائــب المديــر العــام ،وبعدهــا عمــل مــن 2007
إلــى  2008/11لــدى شــركة مرمريــس للــوكاالت التجاريــة والتوزيــع كمديــر المبيعــات ،والتحــق بشــركة ســنيورة كمديــر
للمبيعــات فــي األردن فــي .2008/11
السيدة ناهد عبداهلل صبري – مديرة دائرة الموارد البشرية
ولــدت ناهــد فــي مدينــة القــدس ،وهــي مــن مواليــد ســنة  ،1977حيــث أنهــا تخرجــت بشــهادة بكالوريــوس فــي الهندســة
الصناعيــة مــن كليــة الهندســة والتكنولوجيــا مــن الجامعــة األردنيــة فــي ســنة  .2000ومنهــا بــدأت حياتهــا المهنيــة
فــور تخرجهــا مــع شــركة  MMISكمستشــارة مبتدئــة فــي مجــال الجــودة ،والتــي مــن خاللهــا شــاركت فــي تطويــر
المشــاريع الخاصــة بأنظمــة الجــودة وآيــزو .9001وفــي عــام  2001انضمــت ناهــد إلــى شــركة ســنيورة فــي قســم الجــودة
كمدققــة داخليــة ،ومــن ثــم عملــت فــي وظائــف مختلفــة .وفــي عــام  2009حصلــت علــى شــهادة دبلــوم مهنــي
عالــي فــي مجــال إدارة األعمــال مــن جامعــة بيــت لحــم ( )Profession Diploma for E-Businessوخــال فتــرة عملهــا
كمديــرة التخطيــط والجــودة تمكنــت مــن تطويــر وبنــاء نظــام الســامة الغذائيــة العالميــة  22000وتحديــث نظــام
آيــزو  .9001وفــي عــام  2011انتقلــت مســيرتها المهنيــة إلــى دائــرة المــوارد البشــرية ،حيــث أنهــا اآلن تعمــل كمديــرة دائــرة
المــوارد البشــرية فــي شــركة ســنيورة عمــان وفلســطين ودبــي.
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السيد رأفت نعيم علي أبو خيزران – رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات
مواليــد عمــان بتاريــخ  ،1978/08/23تخــرج الســيد رأفــت أبــو خيــزران مــن جامعــة الزرقــاء األهليــة عــام  2002بتخصــص علــم
الحاســوب ،حيــث بــدأ حياتــه العمليــة بالعمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية لــدى شــركة التعليــم المســتمر ،حيــث
عمــل بهــا لمــدة عاميــن اســتلم خاللهمــا منصــب رئيــس قســم الحاســب اآللــي ،ثــم فــي عــام  2006التحــق الســيد
أبــو خيــزران بشــركة ســنيورة كمديــر دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات فــي الشــركة ،وفــي عــام  2016أصبــح الســيد رأفــت أبــو
خيــزران رئيــس دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات لكافــة فــروع الشــركة.
السيد اروب راتان روي – المدير العام لشركة الماسة لتصنيع اللحوم حتى تاريخ 2018/09/30
مواليــد  ،1963/07/09تخــرج الســيد اروب مــن جامعــة بــارودا مــن الهنــد بتخصــص الهندســة الميكانيكيــة ،ولديــه أكثــر مــن
 33ســنة مــن الخبــرة الصناعيــة فــي العديــد مــن المجــاالت الهندســية ومجــال النفــط والغــاز ومجــال تصنيــع اللحــوم،
حيــث بــدأ الســيد روي عملــه فــي شــركة الرســن أنــد توبــرو المحــدودة فــي الهنــد كمهنــدس ميكانيــك ،ثــم عمــل فــي
مجــال النفــط والغــاز فــي مجموعــة شــل لــدول جنــوب شــرق آســيا وشــبه القــارة الهنديــة ودول الشــرق األوســط ،ومنــذ
العــام  2007يعمــل الســيد اروب بوظيفــة المديــر العــام للمصنــع حيــث لعــب دورًا رئيســيًا فــي النمــو الســريع للشــركة
حتــى اآلن.
الســيد مــازن بهــاء ممــدوح النابلســي – مديــر عــام شــركة الماســة لتصنيــع اللحــوم وشــركة ســنيورة الخليــج
للتجــارة العامــة حتــى تاريــخ 2018/06/30
مواليــد  ،1967/03/10الســيد مــازن حاصــل علــى البكالوريــوس والماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ســانت مــاري –
كاليفورنيــا – الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
الســيد مــازن لديــه خبــرة أكثــر مــن  20ســنة كمديــر عــام فــي عــدة شــركات فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وســوريا ،وكان
آخرهــا وظيفــة المديــر العــام لشــركة  Signature Snacks L.T.Dالمتخصصــة فــي مجــال بيــع الســلع االســتهالكية.
وقــد شــغل الســيد مــازن وظيفــة المديــر العــام لشــركة الماســة لتصنيــع اللحــوم وشــركة ســنيورة الخليــج للتجــارة
ابتــداء مــن شــهر  2018/1إلــى شــهر .2018/6
العامــة
ً

رابعًا :أسماء كبار مالكي األسهم وعدد األسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة الماضية:

الرقم

االســــم

عدد األسهم كما
في 2018/12/31

عدد األسهم
كما في
2017/12/31

النسبة

النسبة

1

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

16.408.370

%65.63

13.459.765

%61.18

2

شركة أسواق للمحافظ االستثمارية

6.475.020

%25.90

5.675.000

%25.79

3

شركة آرام لالستثمارات المالية

-

-

989.527

%4.49

خامسًا :الوضع التنافسي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية ضمن قطاعها:
أسواق الشركة الداخلية:
تشمل جميع القنوات التوزيعية من محالت كبرى وتجار الجملة والمفرّ ق ومحالت البقالة.
أسواق الشركة الخارجية:
وتشــمل معظــم األســواق العربيــة مثــل :الســعودية وفلســطين ولبنــان واإلمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت وقطــر وعُ مــان
والبحريــن والعــراق ،علمــً بزيــادة عــدد األســواق المســتقبلية المســتهدفة.
حصة الشركة السوقية في السوق المحلي:
بنــاء علــى تدقيقــات دوريــة ودراســات مدققــة للســوق األردنــي حصــول شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة وخــال عــام
ً
 2018علــى مــا نســبته  %55مــن قيمــة الســوق األردنــي فــي جميــع الفئــات المدققــة مــن طــرف ثالــث معتمــد فــي
المملكــة ،وتشــمل المنتجــات المبــردة والمعلبــة مــن كال العالمتيــن التجاريتيــن.
حصة الشركة السوقية في أسواق التصدير:
تشــكل حصــة شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة مــا معــدل نســبته  %35-30مــن األســواق الخارجيــة وتختلــف مــن دولــة
إلــى أخــرى ومــن قنــاة توزيعيــة إلــى أخــرى.
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سادسًا :درجة االعتماد على موردين محددين أو عمالء رئيسين محليًا وخارجيًا:
الموردين:
الرقم

اسم المورد

نسبة التعامل من إجمالي المشتريات

شركة كبكو داماكو  /بلجيكا

%12

العمالء :
الشركة العربية الحديثة تشكل ما نسبته  %19من إجمالي المبيعات المحلية األردنية.

سابعًا :امتيازات الشركة:
• تتمتــع الشــركة باالمتيــازات التاليــة مــن مؤسســة تشــجيع االســتثمار علــى شــكل إعفــاءات علــى معــدات االلكتروميكانيــك
وشــبكة المقــاوالت والمعــدات األساســية لتأســيس المصنــع (حديــد ،تبريــد ،خطــوط إنتــاج).
أي براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت الشركة عليها.
• ال يوجد ّ

ثامنًا:
• ال يوجــد أي قــرارات صــادرة عــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة أو غيرهــا لهــا أثــر مــادي علــى عمــل الشــركة أو
منتجاتهــا أو قدرتهــا التنافســية.
• تحافــظ مصانــع شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة فــي فلســطين واألردن علــى أعلــى شــهادة دوليــة فــي ســامة
الغــذاء ).Food Safety System Certificate FSSC: 22000 (ISO/TS22002-1
ويُعــد الحفــاظ علــى هــذه الشــهادة تأكيــدًا علــى أن شــركة ســنيورة تعمــل وفــق أعلــى معاييــر الجــودة والســامة
الغذائيــة العالميــة ،خصوصــً ّ
أن هــذه الشــهادة معتمــدة مــن أبــرز الهيئــات الدوليــة ،ومــن أهمهــا جمعيــة األغذيــة
والمشــروبات األوروبيــة ،ورابطــة التصنيــع األمريكيــة ،والمبــادرة العالميــة لســامة األغذيــة ،إضافــة إلــى شــهادة
المواصفــات والمقاييــس الفلســطينية وشــهادة وشــعار الحــال األردنــي الصــادرة مــن مؤسســة المواصفــات
والمقاييــس األردنيــة ودائــرة اإلفتــاء .كمــا تحافــظ مصانــع الشــركة فــي األردن وفلســطين علــى شــهادة
 OHSAS 18001: 2007إلدارة أنظمــة الســامة والصحــة المهنيــة و I SO14001: 2004إلدارة أنظمــة البيئــة منــذ
العــام .2014

21

تاسعًا  :الهيكل التنظيمي وعدد الموظفين وفئات مؤهالتهم وبرامج التأهيل والتدريب للشركة.
أ .الهيكل التنظيمي لشركة سنيورة األردن (الشركة األم):

ﻣﺠﻠﺲ
ا دارة

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة
اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

رﺋﻴﺲ
اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

رﺋﻴﺲ داﺋﺮة
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

رﺋﻴﺲ داﺋﺮة
ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻨﺘﺞ

ﻟﺠﻨﺔ إدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

رﺋﻴﺲ داﺋﺮة
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﻣﺪﻳﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺼﻨﻊ

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻣﺪﻳﺮ
ﺿﺒﻂ
اﻟﺠﻮدة

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

ﻣﺸﺮف
ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ب .الهيكل التنظيمي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية  -فلسطين

اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة
اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

رﺋﻴﺲ
اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

رﺋﻴﺲ داﺋﺮة
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

رﺋﻴﺲ داﺋﺮة
ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻨﺘﺞ

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻣﺪﻳﺮ
ﺿﺒﻂ
اﻟﺠﻮدة
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رﺋﻴﺲ داﺋﺮة
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

الهيكل التنظيمي للشركات التابعة التي تملكها سنيورة فود هولدنج ليمتد وهي كالتالي:
 .1الهيكل التنظيمي لشركة سنيورة السعودية للتجارة (تابعة):

اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

رﺋﻴﺲ
اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

رﺋﻴﺲ داﺋﺮة
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

رﺋﻴﺲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﺤﺎﺳﺐ
رﺋﻴﺴﻲ
ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺮﻳﺎض

إداري
ﻣﻮارد
ﺑﺸﺮﻳﺔ

ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﺒﻴﻌﺎت
ﺟﺪة

 .2الهيكل التنظيمي لشركة الماسة لتصنيع اللحوم:

ﻣﺠﻠﺲ
ادارة

اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﺪﻳﺮ
داﺋﺮة
اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

رﺋﻴﺲ
اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺴﺆول
ﻣﻮارد
ﺑﺸﺮﻳﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

رﺋﻴﺲ داﺋﺮة
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

رﺋﻴﺲ داﺋﺮة
ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻤﻨﺘﺞ

رﺋﻴﺲ داﺋﺮة
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺼﻨﻊ

ﻣﺪﻳﺮ ﺿﺒﻂ
اﻟﺠﻮدة

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

ﻣﺪﻳﺮ
اﻧﺘﺎج

ﻣﺪﻳﺮ
ﻣﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

23

 .3الهيكل التنظيمي لشركة سنيورة جلف للتجارة العامة:

اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

رﺋﻴﺲ
داﺋﺮة
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺪﻳﺮ
ﺗﻄﻮﻳﺮ
أﺳﻮاق
اﻟﺨﻠﻴﺞ

ﻣﺤﺎﺳﺐ
رﺋﻴﺴﻲ
ﻣﺸﺮف
ﻣﺒﻴﻌﺎت

ﻣﻨﺴﻖ
ﻣﺒﻴﻌﺎت

ﻣﻨﺪوب
ﻣﻘﺒﻼت

• شركة سنيورة للصناعات الغذائية  /األردن

عدد الموظفين عام 2018

المؤهل العلمي
دكتوراه

ال يوجد

ماجستير

4

البكالوريوس

88

الدبلوم

55

الثانوي

185

اإلعدادي واالبتدائي

144

مجموع الموظفين

476
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• شركة سنيورة للصناعات الغذائية  /فلسطين  -شركة تابعة
عدد الموظفين عام 2018

المؤهل العلمي
دكتوراه

ال يوجد

ماجستير

3

البكالوريوس

99

الدبلوم

16

الثانوي

32

اإلعدادي واالبتدائي

61

مجموع الموظفين

211

• شركة سنيورة فود هولدنج ليمتد  /اإلمارات  -وتمتلك الشركات التابعة التالية :
 .1شركة سنيورة السعودية للتجارة:
عدد الموظفين عام 2018

المؤهل العلمي
البكالوريوس

18

الدبلوم

8

الثانوي

10

اإلعدادي واالبتدائي

5

مجموع الموظفين

41

 .2شركة الماسة لتصنيع اللحوم  /اإلمارات
عدد الموظفين عام 2018

المؤهل العلمي
ماجستير

14

بكالوريوس

30

دبلوم

24

ثانوي

30

اإلعدادي واالبتدائي

64

المجموع

162
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 اإلمارات/  شركة سنيورة جلف للتجارة العامة.3
2018 عدد الموظفين عام

المؤهل العلمي

7

بكالوريوس

2

دبلوم

10

الثانوي واإلعدادي

19

المجموع
: برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة.ب

 ومــن أهــم هــذه الــدورات التــي،تــم عقــد دورات تدريبيــة لتأهيــل وتدريــب الموظفيــن داخــل الشــركة وخارجهــا
:تــم عقدهــا
عدد
المشاركين

اسم الدورة

12

Food Allergy Training

1

Smart Recruitment & Selections

1

Quantity Surveying

1

Lean Six Sigma

14

Team Working Training

2

Iso 22000:2018 Awareness

1

Board Of Directors Certification Program

1

ROI قياس العائد من االستثمار في التدريب

11

ISO 45001

14

ISO 9001

1

Financial Modelling Using Excel Course

2

ISO 17025

2

Excel Advance

12

Good Manufacturing Practices & Hazards Analysis Critical Control Points (GMP&HACCP(

3

HVAC

5

Impeccable Leadership

2

International Digital Marketing Training

2

ISO 45001

1

Security+

1

إدارة الصيانة

1

إدارة المشتريات والعطاءات

26

إدارة الملف الضريبي

2

اإلشراف على تنفيذ األعمال الكهربائية في المشاريع اإلنشائية

1

التحليل الجذري للمشكلة

7

الصحة والسالمة في المشاريع اإلنشائية حسب OSHA

1

المهارات القيادية واإلشرافية في العمل البيعي

3

تقييم األثر البيئي

2

قانون الضمان االجتماعي

1

مشرف سالمة وصحة مهنية

1

معايرة األوزان والموازين الغير أوتوماتيكية

6

مهارة االتصال والتواصل

15

نظام إدارة البيئة وتطبيق مواصفات اآليزو 14001,14040,14044

2

Vat Training

6

Basic Food Hygiene

93

PIC training

1

Fire & Safety
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عاشــرًا :ال يوجــد مخاطــر تعرضــت لهــا الشــركة أو مــن الممكــن أن تتعــرض الشــركة لهــا خــال الســنة
الالحقــة ولهــا تأثيــر مــادي عليهــا.
أحد عشر :حققت الشركة خالل عام  2018عدة إنجازات من أهمها:
• تمكنــت الشــركة مــن المحافظــة علــى مســتوى المبيعــات فــي العــام  ،2018حيــث بلغــت  55.660مليــون دينــار
أردنــي وذلــك بالرغــم مــن الظــروف االقتصاديــة المحيطــة الصعبــة بالمنطقــة.
• تمكنــت شــركة ســنيورة مــن االســتحواذ الكامــل علــى مصنــع الماســة لتصنيــع اللحــوم فــي دبــي ،حيــث قامــت
بشــراء الحصــة المتبقيــة للشــريك  EIPوالتــي تمثــل  ،%30حيــث بلغــت قيمــة الصفقــة  4.3مليــون دينــار أردنــي.
• اســتطاعت شــركة ســنيورة تحقيــق صافــي ربــح فــي العــام  2018بمبلــغ  4.325مليــون دينــار أردنــي مقارنــة مــع
 4.687مليــون للعــام .2017
• المحافظــة علــى حصــة الشــركة الســوقية فــي الســوق األردنــي والفلســطيني ونمــو مبيعــات المجمــدات فــي
الســوق األردنــي بنســب جيــدة مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.
• تجــاوزت مبيعــات الشــركة خــارج الســوقين األردنــي والفلســطيني مــن خــال قســم التصديــر إلــى األســواق
المجــاورة وفروعهــا التجاريــة فــي الســعودية واإلمــارات وشــركة الماســة  19مليــون دينــار أردنــي ،شــكلت مــا
نســبته  %33مــن مبيعــات الشــركة.
• تمكنــت الشــركة مــن المحافظــة بنجــاح فــي مصانــع الشــركة فــي األردن وفلســطين علــى شــهادة اآليــزو 9001
للمواصفــات والجــودة ،وشــهادة  FSSC 22000لســامة الغــذاء ،وشــهادة آيــزو  22000للرقابــة الغذائيــة وشــهادتي
 OHSAS 18001: 2007إلدارة أنظمــة الســامة والصحــة المهنيــة و ISO14001: 2004إلدارة أنظمــة البيئــة ،وتقيدهــا
التــام بأعلــى معاييــر الكفــاءة المهنيــة وشــروط الســامة الصحيــة .إضافــة إلــى شــهادة المواصفــات والمقاييــس
الفلســطينية وشــهادة وشــعار الحــال األردنــي الصــادرة مــن مؤسســة المواصفــات والمقاييــس األردنيــة.
• االســتمرار فــي دعــم الشــركة بالكفــاءات المهنيــة واإلداريــة وتدريــب الــكادر علــى أحــدث التقنيــات فــي اإلدارة
والقيــادة.
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إثنــى عشــر :ال يوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــال الســنة الماليــة وال
تدخــل ضمــن نشــاط الشــركة الرئيســي.
ثالثــة عشــر :السلســلة الزمنيــة لألربــاح أو الخســائر المتحققــة واألربــاح الموزعــة وصافــي حقــوق
المســاهمين وأســعار األوراق الماليــة:
2012
األرباح والخسائر 2.849.319
المحققة
(دينار)

2013

2015

2014

2016

2018

2017

3.351.215

5.448.834

4.904.813

2.361.298

4.687.623

4.325.013

مبلغ األرباح
النقدية
الموزعة (دينار)

0

630.000

1.500,000

750.000

1.080.000

2.200.000

3.000.000
مقترح
توزيعها

نسبة األرباح
النقدية
الموزعة من
رأس المال

0

%5

%10

 %5نقدية،
%20أسهم
مجانية

 %6نقدية،
% 22
أسهم
مجانية

 %10نقدية،
%13.63
أسهم
مجانية

 %12نقدية
مقترح
توزيعها

صافي حقوق
المساهمين
(دينار)

25.312.762 20.493.928 17.138.302

28.717.575

33.659.969 30.159.410

سعر إغالق
السهم

3.3

1.75

4.24

3.95

2.85

3.56

33.310.007

2.85

أربعة عشر :تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية:
الرقم

عام 2018

النسب المالية

عام 2017

1

نسبة التداول (مرة)

1.73

1.79

2

نسبة السيولة السريعة (مرة)

1.14

1.25

3

معدل دوران الذمم المدينة

5.72

5.85

4

معدل دوران المخزون

4.38

4.52

5

نسبة مجمل الربح %

35.25

36.18

6

نسبة صافي الربح %

7.77

8.39

7

العائد إلى الموجودات%

7.05

7.62

8

العائد إلى حقوق الملكية %

12.98

13.92
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خمسة عشر:
نتطلــع فــي العــام  2019إلــى المحافظــة علــى موقعنــا الريــادي كواحــدة مــن الشــركات القياديــة واألســرع نمــوًا فــي
مجــال الصناعــات الغذائيــة فــي األردن والمنطقــة ،كمــا نتطلــع إلــى مزيــد مــن اســتمرار نمــو مبيعــات المجمــدات فــي
الســوق األردنــي والســعودي واإلماراتــي وإطــاق منتجــات اللحــوم المجمــدة فــي الســوق الفلســطيني ،كمــا وســنواصل
ســعينا للمزيــد مــن االنتشــار فــي أســواق جديــدة والتوســع فــي األســواق اإلقليميــة بالتركيــز علــى أســواق الخليــج مــن
خــال شــركة الماســة لتصنيــع اللحــوم.

ســتة عشــر :مقــدار أتعــاب التدقيــق للشــركة والشــركات ومقــدار األتعــاب التــي يتلقاهــا المدقــق عــن
خدمــات أخــرى و/أو مســتحقة لــه.
 مدققي حسابات الشركة – ديلويت أند توتش – ( الشرق األوسط) – األردن بلغــت األتعــاب لمدققــي الحســابات الســادة ديلويــت أنــد توتــش لفــرع األردن عــن العــام  2018كام ـ ًا مبلــغ 40.200
دينــار أردنــي.
 بلغ مقدار األتعاب لمدقق الحسابات السادة ديلويت أند توتش للشركة التابعة في فلسطين  16.400دينار أردني. بلغــت األتعــاب لمدققــي الحســابات الســادة ديلويــت أنــد توتــش لشــركة ســنيورة فــود هولدنــج ليميتيــد مبلــغ 96.789دينــار أردنــي (وتشــمل تدقيــق ســنيورة جلــف للتجــارة العامــة ومصنــع الماســة لتصنيع اللحوم وشــركة ســنيورة الســعودية
للتجارة).

29

ســبعة عشــر :عــدد األوراق الماليــة المملوكــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة وأشــخاص اإلدارة العليــا
التنفيذية وأقارب أعضاء اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا.
أ .عدد األوراق المملوكة من قبل أي من أعضاء مجلس اإلدارة:

الرقم

االسم

المنصب

الجنسية

عدد األسهم
كما في
2017/12/31

عدد األسهم
كما في
2018/12/31

1

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
ويمثلها السيد طارق عمر عبد الفتاح
العقاد

بريطانية
رئيس مجلس
سعودي
اإلدارة

16.408.370
0

13.459.765
0

2

شركة آرام لالستثمارات املالية
ويمثلها السيد نشأت طاهرالمصري
حتى تاريخ 2018/04/09

أردنية
نائب رئيس
مجلس اإلدارة أردني

0
11.363

989.527
0

3

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
ويمثلها السيد علي «محمد علي»
حسن العقاد

عضو مجلس بريطانية
أردني
اإلدارة

16.408.370
126.751

13.459.765
111.541

4

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
ويمثلها السيد نصري منير قسيسية

عضو مجلس بريطانية
أردني
اإلدارة

16.408.370
250.000

13.459.765
209.597

5

FCP Fund
ويمثلها السيد شهم منيب الور حتى
تاريخ 2018/04/09

عضو مجلس بريطانية
أردني
اإلدارة

0
11.363

101.180
0

6

السيد نشأت طاهر المصري اعتبارًا من
2018/04/90

عضو مجلس
اإلدارة

أردني

11.363

0

7

السيد شهم منيب الور اعتبارًا من
2018/04/09

عضو مجلس
اإلدارة

أردني

11.363

0

8

السيدة النا يوسف غانم اعتبارًا من
2018/04/19

عضو مجلس
اإلدارة

أردني

11.363

0

9

السيد أمين محمد عبد الرحيم اعتبارًا
من 2018/04/19

عضو مجلس
اإلدارة

أردني

11.363

0
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ب.عدد األوراق المالية المملوكة من أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية:

االسم

الرقم

الجنسية

المنصب

عدد
عدد
األسهم
األسهم كما
كما في
في
2017/12/31 2018/12/31

1

المهندس مجدي كاظم
الشريف

الرئيس التنفيذي

األردنية

236.013

127.692

2

السيد حاتم أسامة محمد
العفيفي

رئيس الدائرة المالية – أمين
سر مجلس اإلدارة

األردنية

ال يوجد

ال يوجد

3

المهندس خالد بشير المحتسب

رئيس دائرة توريد المنتج

الفلسطينية

ال يوجد

ال يوجد

4

السيد إسماعيل محمد ازحيمان

رئيس دائرة المبيعات
والتسويق

األردنية

ال يوجد

ال يوجد

5

السيد محمد محمود أحمد
الخالد

رئيس العمليات – فرع
السعودية

األردنية

ال يوجد

ال يوجد

6

السيدة ناهد عبداهلل صبري

مدير دائرة الموارد البشرية

الفلسطينية

ال يوجد

ال يوجد

7

السيد رأفت نعيم علي أبو
خيزران

رئيس دائرة تكنولوجيا
المعلومات

األردنية

ال يوجد

ال يوجد

8

السيد اروب راتان روي حتى تاريخ
2018/09/30

المدير العام لشركة الماسة
لتصنيع اللحوم – اإلمارات
العربية المتحدة

الهندية

ال يوجد

ال يوجد

9

السيد مازن بهاء النابلسي حتى
تاريخ 2018/06/30

المدير العام لشركة الماسة
لتصنيع اللحوم وشركة
األردنية
سنيورة الخليج للتجارة
العامة

ال يوجد

ال يوجد

 ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.أما فيما يتعلق بوجود شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا فهي كما في
الجدول التالي:
االسم

المنصب

الجنسية

الشركة

السيد مجدي كاظم الشريف

رئيس مجلس اإلدارة

األردنية

الشركة التابعة وهي شركة الماسة لتصنيع
اللحوم  -دبي

السيد حاتم اسامة العفيفي

عضو مجلس اإلدارة

األردنية

الشركة التابعة وهي شركة الماسة لتصنيع
اللحوم  -دبي

 ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا باستثناء المعلومات الواردة في الجدول أعاله. ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أعضاء مجلس اإلدارة. -ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أقارب أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا.
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ج  -عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية:
 -الجدول التالي يبين عدد األوراق المالية المملوكة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة:

االسم

الصلة

السيد عمر منيب الور

الجنسية

شقيق عضو مجلس اإلدارة
السيد شهم منيب الور

عدد األسهم كما
في
2018/12/31
 32.000سهم

األردنية

عدد األسهم كما في
2017/12/31
 30.000سهم

 ال يملك أقارب أعضاء مجلس اإلدارة أي سهم في الشركة باستثناء المعلومات الواردة في الجدول أعاله. -أقارب اإلدارة التنفيذية العليا ال يملكون أي أسهم في الشركة.

ثمانية عشر :المزايا والمكافآت
أ .المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:

الرقم

االسم

أتعاب
مجلس
اإلدارة

المنصب

دينار أردني
نفقات
السفر

المكافآت
السنوية

إجمالي المزايا

1

طارق عمر عبد الفتاح العقاد

رئيس مجلس اإلدارة

5000

-

-

5000

2

نشأت طاهر المصري

نائب رئيس مجلس
إدارة

5000

-

-

5000

3

شهم منيب الور

عضو مجلس إدارة

5000

-

-

5000

4

علي "محمد علي" العقاد

عضو مجلس إدارة

5000

-

-

5000

5

نصري منير نصري قسيسية

عضو مجلس إدارة

5000

-

-

5000

6

النا يوسف غانم

عضو مجلس إدارة

5000

-

-

5000

7

أمين محمد عبد الرحيم

عضو مجلس إدارة

5000

-

-

5000
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ب .المزايا والمكافآت التي يتمتع بها أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا:
بلغ مجموع المزايا والمكافآت التي حصل عليها أشخاص اإلدارة العليا وذوو السلطة التنفيذية بالشركة ،كأجور وأتعاب
ورواتب ومكافآت وغيرها ،والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات وسفر وانتقال داخل المملكة وخارجها خالل عام
 2018مبلغًا وقدره مليون ومائة وعشرة آالف وتسعمائة وستة وثالثون دينارًا.
المنصب

االسم

الراتب /
دينار

العمولة  /المكافآت
 /دينار
دينار

مجدي كاظم الشريف

الرئيس التنفيذي

192060

0

141317

حاتم اسامة العفيفي

رئيس الدائرة المالية

61361

0

34442

إسماعيل محمد ازحيمان

رئيس دائرة المبيعات والتسويق

64302

43199

18414

خالد بشير المحتسب

رئيس دائرة توريد المنتج

71954

23044

25424

ناهد عبد اهلل صبري

مدير دائرة الموارد البشرية

45637

0

12688

محمد محمود الخالد

رئيس عمليات  /السعودية

70629

55314

11132

رأفت نعيم أبو خيزران

رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات

45600

0

17100

اروب راتان روي استقال بتاريخ
2018/09/30

المدير العام لشركة الماسة لتصنيع اللحوم

81942

0

0

مازن بهاء النابلسي استقال
بتاريخ 2018/06/30

المدير العام لشركة الماسة لتصنيع اللحوم
وشركة سنيورة الخليج للتجارة العامة

65377

0

0

المجموع

260517

121557

698862
1110936

المجموع الكلي
باإلضافة إلى تمتع كل من السابقة أسماءهم بسيارة ومصاريف وقود بمعدل  500دينار شهريًا.
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تسعة عشر :التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية:

قامت الشركة وكعادتها بالتبرع لعدة جهات خيرية ومؤسسات دولية على شكل دعم نقدي وعيني بقيمة
 101.400دينار ،ومن أمثلة التبرع النقدي ما يلي:
اسم الجهة المتبرع لها

الرقم

المبلغ بالدينار
األردني

-1

تبرع لجمعية حماية القدس

 20.000دينار

-2

رعاية المنتخب األولمبي الفلسطيني

 19.500دينار

-3

تبرع لجمعية الشابات المسلمات

11.400دينار

-4

تبرع لجمعية إبداع

 6.500دينار

-5

تبرع لمنتدى بيت المقدس

 5.000دينار

-6

تبرع لمدرسة األقصى اإلسالمية  -فلسطين

 3.500دينار

-7

تبرعات مخيمات صيفية في القدس

 3.000دينار

-8

تبرع لنادي سحاب الرياضي

 2.500دينار

المجموع

 71.400دينار

كمــا تبرعــت الشــركة لجهــات خيريــة فــي الســوق الفلســطيني واألردنــي ولعائــات فقيــرة وعائــات أهالــي األســرى علــى
شــكل دعــم نقــدي وعينــي وبلغــت قيمتهــا  15.000دينــار أردنــي ،كمــا تبرعــت الشــركة ألســر وجمعيــات خيريــة فــي
األردن علــى شــكل طــرود خيــر بقيمــة  15.000دينــار أردنــي.

عشــرون :العقــود والمشــاريع واالرتباطــات التــي عقدتهــا الشــركة مــع الشــركات التابعــة أو الحليفــة
أو الشــقيقة أو رئيــس مجلــس اإلدارة أو أعضــاء المجلــس أو المديــر العــام أو أي موظــف فــي الشــركة أو
أقاربهــم.
ال يوجــد أ ّيــة عقــود أو مشــاريع أو ارتباطــات عقدتهــا الشــركة مــع الشــركات التابعــة أو الشــقيقة أو الحليفــة أو رئيــس
مجلــس اإلدارة أو أعضــاء المجلــس أو المديــر العــام أو أي موظــف فــي الشــركة أو أقاربهــم.

واحد وعشرون :مساهمة الشركة في حماية البيئة
أ .قامت شركة سنيورة عمان بخطوات فعالة للحفاظ على البيئة:
تحقيقــً لرؤيــة الشــركة والتزامــً منهــا بمســؤولياتها البيئيــة والمجتمعيــة ،تســتمر شــركة ســنيورة بتحســين أدائهــا
البيئــي ومنــع التلــوث وتوفيــر بيئــة أفضــل .حيــث تعتمــد الشــركة مجموعــة مــن اإلجــراءات الكفيلــة بحمايــة البيئــة
وتخفيــف أثــر الصناعــة عليهــا وتتلخــص هــذه الخطــوات بمــا يلــي:
 -1دمج سياسة إدارة البيئة ضمن السياسة الشاملة لشركة سنيورة.
 -2الحصــول علــى شــهادة  ISO 14001:2015التــي تعنــى بنظــام إدارة البيئــة داخــل الشــركة ،حيــث يتــم تجديدهــا
ســنويًا بتدقيــق خارجــي مــن شــركة .SGS
 -3تركيــب وتشــغيل المرحلــة األولــى مــن مشــروع توليــد الطاقــة الكهربائيــة باســتخدام الخاليــا الشمســية وذلــك
اســتغال ً
ال للطاقــة المتجــددة واعتمــاد تركيــب وحــدات إنــارة  LEDلتقليــل اســتهالك الكهربــاء.
 -4تطويــر وحــدة معالجــة الميــاه الموجــودة فــي الشــركة لضمــان المعالجــة األوليــة الالزمــة للميــاه الصناعيــة الصــادرة
عــن أنشــطة المصنــع اإلنتاجيــة بمــا يتطابــق مــع الحــدود والمواصفــات المســموح بهــا مــن قبــل وزارة البيئــة ،ومــن
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ثــم تصريفهــا ليتــم معالجتهــا بشــكل نهائــي مــن قبــل المحطــة التابعــة لمؤسســة المــدن الصناعيــة.
 -5مراقبــة االنبعاثــات الصــادرة عــن أنشــطة الشــركة مــن مداخــن البويلــر واألفــران بشــكل مســتمر ،حيــث يتــم
دوريــً ومــن خــال شــركات خارجيــة قيــاس نســبة االنبعاثــات مــن مداخــن البويلــر واألفــران للتأكــد مــن مطابقتهــا
للمواصفــات والمقاييــس األردنيــة.
 -6اســتعمال أنظمــة الطاقــة النظيفــة باســتخدام نظــام شمســي لتزويــد المصنــع بالمــاء الســاخن فــي مصانعهــا
وتخفيــف اســتعمال المحروقــات والكهربــاء وتخفيــف نواتجهــا علــى البيئــة وزيــادة الرقعــة الخضــراء عــن طريــق زرع
النجيــل أمــام مدخــل الشــركة.
 -7ترشــيد اســتهالك الطاقــة والميــاه فــي منشــآت الشــركة مــن خــال رفــع الوعــي لــدى موظفــي الشــركة بضــرورة
ترشــيد اســتهالك الطاقــة وذلــك بإطفــاء اإلنــارة وفصــل مصــادر الطاقــة عنــد مغــادرة مــكان العمــل .باإلضافــة إلــى
تركيــب قطــع توفيــر الميــاه واســتخدام ماكنــات الضغــط العالــي فــي عمليــات التنظيــف اليوميــة داخــل المصنــع
لتقليــل اســتهالك الميــاه.
 -8مراقبــة اســتهالك الميــاه والطاقــة (الكهربــاء والوقــود) ووضــع أهــداف كميــة موجهــة لتقليــل اســتهالك الميــاه
والطاقــة.
 -9عمــل فحوصــات بيئيــة (الضوضــاء واالنبعاثــات واألغبــرة) بشــكل مســتمر للتأكــد مــن عــدم تأثــر البيئــة المحيطــة
بالشــركة.
 -10إدارة النفايــات الصــادرة عــن أنشــطة الشــركة ،حيــث يتــم فصــل النفايــات ليتــم إعــادة تدويــر الكرتــون والــورق
التالــف والبالســتيك والنايلــون التالــف والعلــب التالفــة مــن خــال شــركات إعــادة تدويــر مختصــة.
 -11توقيــع اتفاقيــة مــع شــركة مختصــة بالتخلــص مــن النفايــات الخطــرة بالتنســيق مــع وزارة البيئــة واســتنادًا إلــى
معاييــر نظــام الـــ .ISO 14001:2015
 -12وضــع خطــة للتعامــل مــع انســكابات الزيــوت والمــواد الكيميائيــة التــي قــد تحصــل أثنــاء العمــل مــن خــال معدات
خاصــة للتعامــل مــع االنســكابات ،حيــث يتــم التخلــص منهــا كنفايــات خطــرة حســب خطــة إدارة النفايــات
المتبعــة فــي الشــركة.
 -13التدريــب الــدوري لفريــق التعامــل مــع االنســكابات مــن أجــل ضمــان االســتعدادية عنــد التعامــل مــع االنســكابات
لعــدم وصــول المــواد المنســكبة إلــى مصــارف الميــاه.
ب  -مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي:
تقــوم الشــركة بتقديــم الدعــم العينــي والمــادي لمختلــف مؤسســات وهيئــات ودوائــر المجتمــع المحلــي وكذلــك
المجالــس المحليــة والجمعيــات الخيريــة واالجتماعيــة واألســر الفقيــرة.
حيــث قامــت الشــركة مــن خــال قســم العالقــات العامــة ببنــاء نظــام تواصــل مــع محيطهــا إلبــراز صورتهــا اإليجابيــة
بقــوة ووضــوح وإظهــار مشــاركتها الفعالــة فــي تنميــة المجتمــع المحلــي ،إضافــة إلــى مواصلــة المشــاركة فــي دعــم
مشــاريع ومبــادرات التنميــة المجتمعيــة وذلــك انطالقــً مــن التزامهــا بمســؤولياتها تجــاه المجتمعــات التــي تعمــل
ضمنهــا .
وتعتبــر شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة مــن الشــركات األكثــر اســتقرارًا فــي المنطقــة واألكثــر نمــوًا ،إذ بلــغ عــدد
الموظفيــن حتــى نهايــة  2018/12مــا مجموعــه  909موظــف يعملــون فــي كافــة فــروع الشــركة ،وارتفــع عددهــم فــي
ـي مواطــن.
فــرع األردن إلــى  476موظــف ،والذيــن يعيلــون أكثــر مــن ألفـ ّ
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تقرير الحوكمة:
ـاء علــى أحــكام المــادة ( )17مــن تعليمــات اإلفصــاح وتعليمــات حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة لســنة
بنـ ً
 2017والتــي تقضــي بإلــزام الشــركات المســاهمة العامــة بإعــداد تقريــر حوكمــة ســنوي ،فقــد أعــدت شــركة ســنيورة
تقريــر حوكمــة يوضــح كافــة المعلومــات المطلوبــة وفقــً ألحــكام القانــون.
أ  .المعلومات والتفاصيل المتعلقة بتطبيق أحكام هذه التعليمات وقواعد حوكمة الشركات في الشركة:
تســعى شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة دومــً لتقديــم أجــود المنتجــات الغذائيــة والحــرص علــى ابتــكار وتطويــر
ولمــا كانــت حوكمــة
منتجــات جديــدة تل ّبــي كافــة أذواق المســتهلكين بالتزامــن مــع الحــرص علــى حقــوق المســاهمينّ ،
الشــركات توفــر أفضــل القواعــد والنظــم واإلجــراءات التــي تحقــق وتعــزز الثقــة فــي الشــركة واألنشــطة المختلفــة.
فــإن مجلــس إدارة الشــركة قــد قــررت تبنــي ممارســات الحاكميــة المؤسســية الســليمة التــي تعــزز العدالــة والشــفافية
التــي تــؤدي إلــى تحقيــق كافــة األهــداف واالســتراتيجيات التــي تصبــو إليهــا الشــركة ،وبشــكل يتوافــق مــع تعليمــات
حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة .ولهــذا فقــد التزمــت الشــركة بمــا ورد مــن
تعليمــات حوكمــة الشــركات واألحــكام والقوانيــن الصــادرة عنــه مــن حيــث لجانــه ،ومجلــس إدارتــه ،ومســؤوليات اإلدارة
التنفيذيــة العليــا ،وبيئــة الضبــط والرقابــة الداخليــة وغيرهــا مــن التعليمــات والقوانيــن التــي أقــرّ ت.
وعليــه فقــد بــدأت الشــركة بإعــداد تقريــر حوكمــة الشــركات الخــاص بشــركة ســنيورة بمــا يتوافــق مــع تعليمــات حوكمــة
الشــركات المســاهمة العامــة المدرجــة لســنة  ،2017حيــث تــم اختيــار شــركة متخصصــة فــي هــذا المجــال لتحضيــر
وتوثيــق الدليــل حتــى يكــون متاحــً لكافــة المســاهمين ،وعرضــه علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة ،حيــث أن الشــركة فــي
المرحلــة األخيــرة مــن إعــداد هــذا الدليــل ،كمــا ســتقوم لجنــة الحوكمــة المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة بمراجعــة وتقييــم
الدليــل بمــا يتوافــق مــع تعليمــات حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة قبــل عرضــه واالنتهــاء منــه.
ب .أســماء ممثلــي أعضــاء مجلــس اإلدارة االعتبارييــن وتحديــد فيمــا إذا كان الممثــل تنفيــذي أو غيــر تنفيــذي
ومســتقل أو غيــر مســتقل.
يضــم مجلــس اإلدارة الحالــي لشــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة م.ع.م ســبعة أعضــاء يمثلــون معظــم مســاهمي
الشــركة ،حيــث ال يتــم الجمــع بيــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة وأي منصــب تنفيــذي آخــر فــي الشــركة ،وجميــع
أعضــاء مجلــس اإلدارة مؤهليــن ويتمتعــون بقــدر كاف مــن المعرفــة باألمــور اإلداريــة والخبــرة وملميــن بالتشــريعات ذات
العالقــة ،ويتكــون أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن التالــي أســمائهم:

اسم عضو مجلس اإلدارة االعتباري

الوصف
مستقل

غير مستقل
غير مستقل

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
شركة آرام لالستثمارات المالية حتى تاريخ 2018/04/09

مستقل

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

غير مستقل

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

غير مستقل

 FCP Fundحتى تاريخ 2018/04/09

مستقل

السيد أمين محمد عبد الرحيم اعتبارًا من 2018/04/19

مستقل

السيدة النا يوسف غانم اعتبارًا من 2018/04/19

مستقل

السيد نشأت طاهر المصري اعتبارًا من 2018/04/09

مستقل

السيد شهم منيب الور اعتبارًا من 2018/04/09

مستقل
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ج .أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالييــن والمســتقيلين خــال الســنة وتحديــد فيمــا إذا كان العضــو تنفيــذي أو
غيــر تنفيــذي ومســتقل أو غيــر مســتقل.

الوصف

اسم عضو مجلس االدارة
السيد طارق عمر العقاد
والذي يمثل الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد نشأت طاهر المصري
والذي يمثل شركة آرام لالستثمارات المالية حتى تاريخ 2018/04/09

غير تنفيذي

مستقل

السيد علي محمد علي العقاد والذي يمثل الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد نصري منير قسيسية والذي يمثل الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد شهم منيب الور والذي يمثل FCP Fund
حتى تاريخ 2018/04/09

غير تنفيذي

مستقل

السيد أمين محمد عبد الرحيم اعتبارًا من 2018/04/19

غير تنفيذي

مستقل

السيدة النا يوسف غانم اعتبارًا من 2018/04/19

غير تنفيذي

مستقل

السيد نشأت طاهر المصري اعتبارًا من 2018/04/09

غير تنفيذي

مستقل

السيد شهم منيب الور اعتبارًا من 2018/04/09

غير تنفيذي

مستقل

د .المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها.
الرقم

المنصب

االسم

1

المهندس مجدي كاظم الشريف

الرئيس التنفيذي

2

السيد حاتم أسامة محمد العفيفي

رئيس الدائرة المالية – أمين سر مجلس اإلدارة

3

المهندس خالد بشير المحتسب

رئيس دائرة توريد المنتج

4

السيد إسماعيل محمد ازحيمان

رئيس دائرة المبيعات والتسويق

5

السيد محمد محمود أحمد الخالد

رئيس العمليات – فرع السعودية

6

السيدة ناهد عبداهلل صبري

مدير دائرة الموارد البشرية

7

السيد رأفت نعيم علي أبو خيزران

رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات

8

السيد اروب راتان روي
حتى تاريخ 2018/09/30

المدير العام لشركة الماسة لتصنيع اللحوم – اإلمارات العربية
المتحدة

9

السيد مازن بهاء النابلسي
حتى تاريخ 2018/06/30

المدير العام شركة الماسة لتصنيع اللحوم وشركة سنيورة
الخليج للتجارة العامة

هـــ .جميــع عضويــات مجالــس اإلدارة التــي يشــغلها عضــو مجلــس اإلدارة فــي الشــركات المســاهمة
العامــة إن وجــدت.
ال يوجد عضويات أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة العامة.

و .اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة.
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قامــت الشــركة بتعييــن الســيد بهــاء ماهــر القشــاش ،رئيــس قســم الحســابات وعالقــات المســاهمين ،بوظيفــة ضابــط
ارتبــاط لــدى هيئــة األوراق الماليــة.

ز .أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
 -1لجنة التدقيق.
 -2لجنة الترشيحات والمكافآت.
 -3لجنة الحوكمة.
 -4لجنة إدارة المخاطر.

ح .اســم رئيــس وأعضــاء لجنــة التدقيــق ونبــذة عــن مؤهالتهــم وخبراتهــم المتعلقــة باألمــور الماليــة أو
المحاسبية.
 -1السيد نشأت طاهر المصري  /رئيس اللجنة:
الســيد نشــأت مؤســس وشــريك فــي مجموعــة فرســان .التحــق الســيد نشــأت بمجمـــوعـــــة فرســــــان مـــــن J.P.
 ،Morganحيــث كان يعمــل كنائــب رئيــس فــي المجموعــة االســتثمارية للبنــك متخصصــً فــي المؤسســات الماليــة.
خبرتــه تشــمل عمليــات الدمــج واالســتحواذ وتقديــم االستشــارات فــي الواليــات المتحــدة وأوروبــا وأمريــكا الالتينيــة.
الســيد نشــأت هــو عضــو مجلــس إدارة لفرســان كابيتــال بارتنــرز  ،1وشــركة القصــر لالســتثمارات الســياحية ،وأكاديمية
الطيــران الملكيــة األردنيــة ،وشــركة نافــذ للخدمــات اللوجســتية .وهــو نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة ســنيورة
للصناعــات الغذائيــة ،كمــا أنـ ُ
ـه عضــو فــي مجلــس أمنــاء مؤسســة الملــك الحســين للســرطان.
نشأت حاصل على شهادة بكالوريوس اقتصاد وشهادة ماجستير سياسة عامة من جامعة هارفرد.
 -2السيد علي محمد علي العقاد  /عضوًا:
وهــو مستشــار إداري مهتــم بالعلــوم والعمليــات اإلداريــة ،ويشــغل منصــب مستشــار لمجلــس إدارة الشــركة
العربيــة الفلســطينية لالســتثمار (أيبــك) والشــركة الوطنيــة لأللمينيــوم (نابكــو).
وقبــل ذلــك كان يشــغل الســيد علــي منصــب الرئيــس التنفيــذي للعمليــات في شــركة أيبــك ،والــذي كان دوره بمثابة
الرقابــة علــى عمليــات الشــركات التابعــة والمســؤول عــن أداء الرؤســاء التنفيذييــن وعــن عمليــة تطويــر االســتراتجيات
ونشرها.
ومــن خــال عملــه مــع مجموعــة أيبــكّ ،
مثــل المجموعــة فــي مجالــس مختلفــة ،فقــد شــغل منصــب رئيــس
مجلــس إدارة الشــركة العربيــة الفلســطينية لمراكــز التســوق بيــن عامــي  2005و  ،2017وشــركة يونيبــال الوســطى
وغــرب إفريقيــا بيــن عامــي  2010و .2015
وهــو أيضــً الرئيــس التنفيــذي الســابق فــي شــركة يونيبــال مــن العــام  2001إلــى  ،2007كمــا تسـ ّلم أيضــً منصــب
المديــر العــام لشــركة ســنيورة فلســطين مــن العــام  1999إلــى .2001
يُذكــر ّ
أن الســيد العقــاد قــد بــدأ حياتــه المهنيــة فــي شــركة بروكتــال أنــد جامبــل كمهنــدس للعمليــات ومديــر
للمصنــع ،وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الكيميائيــة مــن جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا
األردنيــة ،ويــدرس حاليــً الماجســتير التنفيــذي إلدارة األعمــال فــي كليــة لنــدن لألعمــال.
 -3السيدة النا يوسف غانم  /عضوًا
النــا غانــم هــي المديــر العــام لشــركة حكمــة فينشــرز التــي ســاهمت فــي تأسيســها فــي عــام  .2015بــدأت النــا
النــا غانــم هــي المديــر العــام لشــركة حكمــة فينشــرز التــي ســاهمت فــي تأسيســها فــي عــام  .2015بــدأت
النــا غانــم مســيرتها المهنيــة فــي شــركة أدويــة الحكمــة م.ع.م .عــام  2012كمســاعد للمديــر التنفيــذي ومديــر
اســتراتيجيات وتطويــر الشــركات ،وقامــت بتنفيــذ مشــاريع اســتراتيجية فــي مختلــف المجــاالت منهــا االســتراتيجيات
وعمليــات االندمــاج واالســتحواذ وقســم العمليــات والماليــة .وقبــل انضمامهــا إلــى شــركة الحكمــة ،عملــت
كمحلــل مالــي فــي قســم عمليــات االندمــاج واالســتحواذ لــدى بنــك  Dresdner Kleinwortفــي لنــدن ،حيــث
أشــرفت علــى العمليــات الخاصــة بالعمــاء فــي مختلــف القطاعــات.
تــرأس النــا حاليــً مجلــس االبتــكار والقيــادة فــي شــركة الحكمــة المؤ َّلــف مــن موظفــي شــركة الحكمــة مــن
الشــباب المهتميــن بتطويــر الشــركة والمحافظــة علــى مكانــة الشــركة فــي الصــدارة مــن حيــث االبتــكار .النــا
غانــم تحمــل شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن  Harvard Business Schoolوشــهادة البكالوريــوس
فــي التجــارة مــن جامعــة .McGill
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ط .اسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ،ولجنة الحوكمة ،ولجنة إدارة المخاطر.
 -1لجنة الترشيحات والمكافآت وتتكون من:
 السيدة النا يوسف غانم  /رئيسًا للجنة
 السيد نشأت طاهر المصري  /عضوًا
 السيد طارق عمر العقاد  /عضوًا
 -2لجنة الحوكمة وتتكون من:
 السيد شهم منيب الور  /رئيسًا للجنة
 السيد أمين محمد عبد الرحيم  /عضوًا
 السيد نصري منير قسيسية  /عضوًا
 -3لجنة إدارة المخاطر وتتكون من:
 السيد نشأت طاهر المصري  /رئيسًا للجنة
 السيد طارق عمر العقاد  /عضوًا
 السيد مجدي كاظم الشريف  /عضوًا

ي  .عدد اجتماعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين:

 عقدت لجنة التدقيق  4اجتماعات خالل السنة وبحضور كافة األعضاء.
 عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماع واحد خالل السنة وبحضور كافة األعضاء.
 عقدت لجنة الحوكمة اجتماع واحد خالل السنة وبحضور كافة األعضاء.
 عقدت لجنة إدارة المخاطر اجتماع واحد خالل السنة وبحضور كافة األعضاء.

ك .عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة:

اجتمعت لجنة التدقيق مرة واحدة مع مدقق الحسابات الخارجي وبحضور كافة األعضاء.

ل .عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة مع بيان عدد األعضاء الحاضرين:
عقد مجلس اإلدارة خالل العام  9اجتماعات وبحضور كافة األعضاء.

رئيس مجلس اإلدارة

طارق عمر العقاد
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تطور
القوائم المالية
الموحدة
ّ

قائمة المركز المالي الموّ حدة
قائمـة (أ)
الموجــــــــــودات

إيضاح

الموجــــــــــودات

 31كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون األول
2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

موجودات متداولة :
نقد في الصندوق ولدى البنوك

5

3.177.170

4.510.125

ذمم مدينة  -بالصافي

6

9.715.712

9.674.181

بضاعة  -بالصافي

7

8.215.044

7.588.805

المطلوب من أطراف ذات عالقة

24

773.481

1.050.210

قروض لشركة شقيقة

24

أرصدة مدينة أخرى

8

مجموع موجودات متداولة

-

509.339

2.251.686

1.809.188

24.133.093

25.141.848

موجودات غير متداولة:
استثمار في شركة تابعة غير موّ حدة

2

مؤجلة
موجودات ضريبية
ّ

/21د

موجودات غير ملموسة

-

1

217.868

190.781

9

6.384.438

6.411.737

10

30.545.988

29.727.841

مجموع الموجودات غير المتداولة

37.148.294

36.330.360

مجموع الموجودات

61.281.387

61.472.208

ممتلكات ومعدات  -بالصافي

المطلوبــــــــات
المطلوبات المتداولة :
أوراق دفع

11

ذمم دائنة
المطلوب ألطراف ذات عالقة

24

قروض من شركة شقيقة

24

845.931

352.365

4.250.191

4.938.960

100.771

685.223

-

374.173

أمانات ومصاريف مستحقة

12

3.600.142

3.280.762

قروض طويلة األجل – الجزء المتداول

13

4.950.075

3.929.200

/21أ

227.711

447.489

13.974.821

14.008.172

مخصص ضريبة الدخل
مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة:
قروض طويلة األجل

13

11.944.188

14

10.623.200

2.052.371

1.896.091

مجموع المطلوبات غير المتداولة

13.996.559

12.519.291

مجموع المطلوبات

27.971.380

26.527.463

مخصص تعويض نهاية الخدمة

حقوق الملكية  -قائمة (ج)
رأس المال المدفوع

/15أ

25.000.000

22.000.000

احتياطي إجباري

 /15ب

4.174.720

3.708.277

أرباح مدورة

 /15ج

6.599.073

7.951.692

أثر شراء حصص غير المسيطرين

2

()2.463.786
33.310.007

مجموع حقوق المساهمين
حقوق غير المسيطرين

2

-

33.659.969
1.284.776

مجموع حقوق الملكية

33.310.007

34.944.745

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

61.281.387

61.472.208

							
رئيس مجلس اإلدارة
ّ
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموّ حدة و ُتقرأ معها.
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المدير العام

قائمة الدخل والدخل الشامل الموّ حدة
قائمـة (ب)
الموجــــــــــودات

إيضاح

للسنـــــــــــــــة المنتهيــــــــة فــــــــي 31
كانــــــــــــــــون األول
2018

2017

دينــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

55.660.678

55.815.790

()36.036.153

()35.618.916

19.624.525

20.196.874

17

()8.498.240

()8.605.424

مصاريف إدارية وعمومية

18

()5.066.297

()4.881.979

مصاريف تمويل

19

()1.049.566

()805.355

مخصص تعويض نهاية الخدمة

14

()475.137

()327.147

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

 6و24

19.885

()236.142

مخصص بضاعة بطيئة الحركة

/7ب

()64.411

()146.948

مخصص قضايا والتزامات أخرى

12

138.314

()459.387

صافي إيرادات أخرى

20

35.452

331.030

4.664.425

5.065.522

()339.412

()377.899

4.325.013

4.687.623

صافي المبيعات
تكلفة المبيعات

16

إجمالي الربح
ينزل  :مصاريف بيع وتوزيع

الربح للسنة قبل الضريبة  -قائمة (د)
ينزل  :ضريبة الدخل

/21ب

الربح للسنة
ويعود إلى:

4.325.013

المساهمين

4.580.559

-

حقوق غير المسيطرين

107.064
4.687.623

4.325.013
بنود لن يتم تحويلها الحقًا إلى قائمة الدخل الموّ حدة:
9.211

أرباح إعادة قياس التزامات االستحقاقات المحددة
الصافية

-

4.334.224

إجمالي الدخل الشامل

4.687.623

ويعود إلى :
4.325.013

المساهمين

4.580.559

-

حقوق غير المسيطرين

107.064
4.687.623

4.325.013
حصة السهم من ربح السنة (مساهمي الشركة)
22
							
رئيس مجلس اإلدارة

0.18

0.17
المدير العام

ّ
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموّ حدة و ُتقرأ معها.
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إيضاح

حقوق
غير المسيطرين

إجمالي حقوق
المساهمين

أثر شراء حصص
غير المسيطرين

أربــــــــــــاح
مــــــــــــــدورة
دينـــــــــــــــار

احتياطـــــي
إجبــــــاري
دينــــــــــــــار

رأس المـــــــال
المدفـــــــــــوع
دينــــــــــــــار

قائمـة (ج)

الموحدة
التغيرات في حقوق الملكية
قائمة
ّ
ّ

مجموع حقوق
الملكية
دينـــــــــــــــار

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

دينـــــــــــــار

الرصيد في بداية السنة

دينـــــــــــــار

22.000.000

دينــــــــــــــــار

3.708.277

33.659.969

7.951.692

1.284.776

-

34.944.745

-

7.931.292
4.325.013
9.211
4.334.224
()3.000.000

3.708.227
-

22.000.000
3.000.000

الربح للسنة  -قائمة (ب)

الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل الشامل  -قائمة (ب)

()2.200.000
()2.463.786

()2.463.786
()2.463.786

()466.443
()2.200.000
6.599.073

466.443
4.174.720

25.000.000

/15أ
/15ب
/15ج
2

المحوّ ل إلى االحتياطي اإلجباري

توزيعات نقدية

حقوق غير المسيطرين

زيادة رأس المال

()1.284.776
33.310.007

الرصيد في بداية السنة المعدل

-

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9

-

3

()20.400

33.639.569
4.325.013
9.211
4.334.224

-

-

-

-

()20.400

1.284.776
-

-

-

()20.400
34.924.345
4.325.013
9.211
4.334.224
()2.200.000
()3.748.562
-

الرصيد في نهاية السنة

33.310.007

1.390.204
107.064
107.064

30.159.410
4.580.559
4.580.559

-

8.957.685
4.580.559
4.580.559

3.201.725
-

18.000.000
-

الربح للسنة  -قائمة (ب)

إجمالي الدخل الشامل  -قائمة (ب)

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017

4.687.623
-

()1.080.000
-

-

()4.000.000
()506.552
()1.080.000
-

506.552
-

4.000.000
-

/15أ
/15ب
/15ج
2

زيادة رأس المال

المحوّ ل إلى االحتياطي اإلجباري

توزيعات نقدية

حقوق غير المسيطرين

الرصيد في السنة

31.549.614
4.687.623
-

()212.492
1.284.776

()212.492
34.944.745

()1.080.000

الرصيد في نهاية السنة

22.000.000

3.708.277

7.951.692

-

33.659.969

ّ
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموّ حدة و ُتقرأ معها.

قائمة التدفقات النقدية الموّ حدة
قائمـة (د)
إيضاح

الموجــــــــــودات

للسنـــــــــــــــة المنتهيــــــــة فــــــــي 31
كانــــــــــــــــون األول
2018

2017

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل:

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

الربح للسنة قبل الضريبة  -قائمة (ب)

4.664.425

5.065.522

ومعدات
استهالك ممتلكات
ّ

10

3.008.306

2.930.930

إطفاء موجودات غير ملموسة

9

35.271

32.551

(عكس)  /مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 6و24

()19.884

236.142

مخصص تعويض نهاية الخدمة

14

475.137

327.147

مخصص بضاعة بطيئة الحركة

/7ب

64.411

146.948

(عكس)  /مصروف مخصص قضايا والتزامات أخرى

12

()138.314

459.387

ومعدات
(أرباح) بيع ممتلكات
ّ

20

()33.355

()38.469

التعديالت :

()115.027

123.035

7.940.970

9.283.193

النقص في الذمم المدينة

136.807

466.355

النقص في المطلوب من أطراف ذات عالقة

103.415

1.119.934

(الزيادة) النقص في البضاعة

()690.650

405.363

فرق عملة أجنبية
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل التغيّر في
بنود رأس المال العامل

(الزيادة) النقص في أرصدة مدينة أخرى

()442.498

169.728

(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة

()688.769

113.085

الزيادة (النقص) في أوراق الدفع

493.566

()8.310

(النقص) في المطلوب ألطراف ذات عالقة

()449.286

()55.557

457.694

83.080

6.861.249

11.576.871

ضريبة دخل مدفوعة

21

()585.812

()291.141

مخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوع

14

()200.623

()107.008

6.074.814

11.178.722

الزيادة في أمانات ومصاريف مستحقة
التدفقات النقدية من عمليات التشغيل قبل الضريبة
ومخصص تعويض نهاية الخدمة المدفوعة

صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
التدفقات النقدية من عمليات االستثمار :
ومعدات
(شراء) ممتلكات
ّ

10

ومعدات
المتحصل من بيع ممتلكات
ّ
(شراء) موجودات غير ملموسة

/9ج

قروض لشركات شقيقة
(شراء) حصة غير المسيطرين

2

صافي (االستخدامات النقدية في) عمليات
االستثمار

()4.048.338

()4.791.355

255.240

128.277

()7.972

()62.189

-

()6.498

()3.752.466

-

()7.553.536

4.773.738

()2.200.000

()1.080.000

التدفقات النقدية من عمليات التمويل :
أرباح موزعة

/15ج

3.904

()212.492

أموال مقترضة خالل السنة

13

6.347.500

1.420.000

المسدد من القروض خالل السنة

13

()4.005.637

()3.645.200

145.767

()3.517.692

()1.332.955

2.887.292

4.510.125

1.622.833

3.177.170

4.510.125

صافي التغير في حقوق غير المسيطرين

صافي التدفقات النقدية من (االستخدامات
النقدية في) عمليات التمويل
صافي (النقص) الزيادة في النقد
يضاف :نقد في الصندوق ولدى البنوك  -بداية السنة
نقد في الصندوق ولدى البنوك  -نهاية السنة

5

ّ
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه القوائم المالية الموّ حدة و ُتقرأ معها.
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ّ
دقة

إيضاحات حول
القوائم المالية
الموحدة
ّ

 - 1عــــــــــــــــــــام
أ  -تأسســـت شركـــة ســنيورة للصناعـــات الغذائية بتاريخ  27تموز  ،1992وســجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة كشــركة
ذات مسؤولية محدودة تحـــت رقـــم ( )2890برأسمـــال قـــدره  400ألــــف دينار أردني ،وتـــم زيـادة رأس مـال الشركـة
علـــى عـــــدة مراحــــل كان آخرهــا قــرار الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي المنعقــد بتاريــخ  19نيســان ،2018
حيــث تمــت الموافقــة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة بمبلــغ  3.000.000دينــار ليصبــح  25.000.000دينــار ،علمــً أنــه
تم االنتهاء من إجراءات تسجيل زيادة رأس المال لدى الجهات المختصة بتاريخ  13حزيران .2018
بنـاء علــى كتــاب وزارة الصناعـــة والتجـــــارة رقــــم م ش 32377/2890/2/تاريخ  11تشرين الثاني  2008والمتضمن
ب -
ً
موافقــة معالــي وزيــر الصناعــة والتجــارة علــى تحويــل الصفــة القانونيــة لشــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة مــن
شــركة ذات مســؤولية محدودة إلى شــركة مســاهمة عامة محدودة ،وصادقت الهيــئـــة العامــــة للشركــــة فــــي
اجتماعهــا العــــادي المنعقــــد بتاريـــخ  4شــباط  2009علــى إجــراءات تحويـــــل الصفــــة القانونيــة للشــركة ،وقــد تــم
تســجيل الشــركة كشــركة مســاهمة عامــة محــدودة فــي ســجل الشــركات المســاهمة تحــت رقــم ( )459بتاريــخ
 8كانــون الثانــي . 2009
جّ -
إن الشــركة مســجلة تحــت رقــم  07/6315110301لممارســة النشــاط الصناعــي بمنطقــة الملــك عبــداهلل الثانــي
التنمويــة  /ســحاب .
دّ -
إن الشــركة مملوكــة بنســبة  ٪65.6مــن قبــل الشــركة العربيــة الفلســطينية لالســتثمار والتــي تعتبــر المســاهم
الرئيســي فــي الشــركة .
هـ ّ -
إن الغايــات الرئيســية للشــركة هــي تصنيــع وبيــع وشــراء اللحــوم ومنتجاتهــا كافــة واســتيراد وتصديــر المــواد
األوليــة الالزمــة وتصنيــع المــواد الغذائيــة واالتجــار بهــا.
و  -تمت الموافقة على القوائم المالية الموّ حدة من قبــل مجلــس إدارة الشركــة بتاريخ  27شباط .2019

 - 2أهم السياسات المحاسبية
أسس إعداد القوائم المالية
 يتــم إعــداد القوائــم الماليــة الموّ حــدة المرفقــة وفقــً للمعاييــر الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــةوالتفســيرات الصــادرة عــن لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة المنبثقــة عــن مجلــس المعاييــر الدوليــة ووفقــً
للقوانيــن المحليــة النافــذة .
ّ
إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموّ حدة والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.
ّ
إن السياســات المحاســبية المتبعــة للســنة متماثلــة مــع السياســات التــي تــم اتباعهــا للســنة المنتهيـــــة فــي 31
كانــون األول  2017باســتثناء أثــر تطبيــق المعاييــر الجديــدة والمعدلــة كمــا فــي اإليضاحيــن ( - 3أ) و( - 3ب).
وفيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة :
أسس توحيد القوائم المالية
تتضمــن القوائــم الماليــة الموّ حــدة القوائــم الماليــة للشــركة والشــركات الخاضعــة لســيطرتها (الشــركات التابعــة لهــا)،
وتتحقــق الســيطرة عندمــا يكــون للشــركة:
المستثمر بها؛
• القدرة على السيـطرة على المنشأة
َ
ـتثمر بهــا؛
• تتعــرض للعوائــد المتغيــرة ،أو لهــا الحــق فــي العوائــد المتغيــرة ،الناتجــة مــن ارتباطاتهــا مــع المنشــآة المسـ َ
و
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المستثمر بها.
• لها القدرة على استعمال سلطتها للتأثير على عوائد المنشأة
َ
ـتثمر بهــا أم ال إن أشــارت الحقائــق والظــروف
ـ
المس
ـركات
وتعيــد الشــركة تقديراتهــا بشــأن مــا إذا كانــت تســيطر علــى الشـ
َ
ّ
أن ثمــة تغيــرات علــى واحــد أو أكثــر مــن نقــاط تحقــق الســيطرة المشــار إليهــا أعــاه.
وفــي حــال انخفضــت حقــوق تصويــت الشــركة عــن أغلبيــة حقــوق التصويــت فــي أي مــن الشــركات المســ َتثمر بهــا،
فيكــون لهــا القــدرة علــى الســيطرة عندمــا تكفــي حقــوق التصويــت لمنــح الشــركة القــدرة علــى توجيــه أنشــطة الشــركة
التابعــة ذات الصلــة مــن جانــب واحــد .وتأخــذ الشــركة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف عنــد تقديــر مــا إذا كان
للشــركة حقــوق تصويــت فــي المنشــأة المس ـ َتثمر بهــا تكفــي لمنحهــا القــدرة علــى الســيطرة مــن عدمهــا .ومــن بيــن
تلــك الحقائــق والظــروف:
• حجم حقوق التصويت التي تملكها الشركة بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق التصويت األخرى
• حقوق التصويت المحتملة التي تحوز عليها الشركة وأي حائزي حقوق تصويت آخرين أو أطراف أخرى؛
• الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و
أي حقائــق وظــروف إضافيــة تشــير إلــى أنــه يترتــب للشــركة ،أو ال يترتــب عليهــا ،مســؤولية حاليــة لتوجيــه األنشــطة ذات
• ّ
الصلــة وقــت اتخــاذ القــرارات المطلوبــة ،بمــا فــي ذلــك كيفيــة التصويــت فــي اجتماعــات الهيئــات العامــة الســابقة.
يتــم توحيــد الشــركة التابعــة عنــد ســيطرة الشــركة علــى الشــركة التابعــة وتتوقــف عندمــا تفقــد الشــركة الســيطرة
علــى الشــركة التابعــة .وبالتحديــد ،فـ ّ
ـإن نتائــج عمليــات الشــركات التابعــة المســتحوذ عليهــا أو التــي تــم اســتبعادها خــال
العــام متضمنــة فــي قائمــة الدخــل الموّ حــدة مــن تاريــخ تحقــق الســيطرة وحتــى تاريــخ فقــدان الســيطرة علــى الشــركة
التابعــة .
يتــم توزيــع الدخــل وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل إلــى المالكيــن فــي الشــركة وحصــة غيــر المســيطرين ،ويتــم
توزيــع الدخــل الشــامل للشــركات التابعــة إلــى المالكيــن فــي الشــركة وحصــة غيــر المســيطرين حتــى وإن كان هــذا
التوزيــع ســيؤدي إلــى ظهــور عجــز فــي رصيــد حصــة غيــر المســيطرين.
يتــم إجــراء تعديــات علــى القوائــم الماليــة للشــركات التابعة ،عند الضرورة ،لتتماشــى سياســاتها المحاســبية المســتخدمة
مــع السياســات المحاســبية المتبعة في الشــركة.
ويتــم اســتبعاد جميــع األصــول والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة والدخــل والمصاريــف المتعلقــة بالمعامــات واألرصــدة
فيمــا بيــن الشــركة والشــركات التابعــة عنــد التوحيــد.
يتــم تحديــد حصــص غيــر المســيطرين فــي الشــركات التابعــة بشــكل منفصــل عــن حقــوق ملكيــة الشــركة فــي هــذه
الشــركاتّ .
إن حصــص اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻬﻢ ﺑﺤﺼﺔ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒدايــة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق
حصــص ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮيــن ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاء .بالنســبة لألصــول يتــم اختيــار القيــاس
علــى أســاس االســتحواذ.
يتــم قيــاس الحصــص األخــرى غيــر المســيطرة مبدئيــً بالقيمــة العادلــة .بعــد الحيــازة ،فـ ّ
ـإن القيمــة الدفتريــة للحقــوق
غيــر المســيطرة هــي قيمــة هــذه الحصــص عنــد االعتــراف المبدئــي ،باإلضافــة إلــى حصــة الحصــص غيــر المســيطرة
مــن التغ ّيــرات الالحقــة فــي حقــوق الملكيــة .يعــود إجمالــي الدخــل الشــامل إلــى حصــص غيــر المســيطرين حتــى لــو
أدّ ى ذلــك إلــى وجــود عجــز فــي رصيــد حصــص غيــر المســيطرين.
يتــم المحاســبة عــن التغيّــرات فــي حصــص الشــركة فــي الشــركات التابعــة والتــي ال ينتــج عنهــا فقــدان الســيطرة
كمعامــات حقــوق ملكيــة .يتــم تعديــل القيمــة الحاليــة لحصــص الشــركة وحصــص غيــر المســيطرين لتعكــس
التغ ّيــرات فــي حصصهــا النســبية فــي الشــركات التابعــة .يتــم إثبــات أي فــرق بيــن المبلــغ الــذي يتــم مــن خاللــه تعديــل
حصــص غيــر المســيطرين والقيمــة العادلــة للمقابــل المدفــوع أو المســتلم مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة وينســب إلــى
مالكــي الشــركة.
عندمــا تفقــد الشــركة الســيطرة علــى شــركة تابعــة ،يتــم احتســاب الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن االســتبعاد فــي قائمــة
الدخــل بالفــرق بيــن ( )1إجمالــي القيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم والقيمــة العادلــة ألي حصــص متبقيــة و( )2القيمــة
الحاليــة الســابقة لألصــول (بمــا فــي ذلــك الشــهرة) ،مطروحــً منهــا مطلوبــات الشــركة التابعــة وأي حصــص لغيــر
المســيطرين .يتــم احتســاب جميــع المبالــغ المعتــرف بهــا سـ ً
ـابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق بتلــك الشــركة
التابعــة كمــا لــو ّ
أن الشــركة قامــت مباشــرة بالتخلــص مــن الموجــودات أو المطلوبــات المتعلقــة بالشــركة التابعــة .تعتبــر
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القيمــة العادلــة لالســتثمار الــذي يتــم االحتفــاظ بــه فــي الشــركة التابعــة الســابقة فــي تاريــخ فقــدان الســيطرة كقيمــة
عادلــة عنــد االعتــراف المبدئــي للمحاســبة الالحقــة بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )9األدوات
الماليــة عنــد النطــاق ،أو تكلفــة االعتــراف المبدئــي باالســتثمار فــي شــركة حليفــة أو مشــروع مشــترك.
 تمتلك الشركة كما في  31كانون األول  2018الشركات التابعة التالية:نسبة
ملكية
الشركة

طبيعة عمل
الشركـــــــة

مكان
عملها

تاريخ التملك /
التأسييس

شركة سنيورة للصناعات الغذائية -
فلسطين

5.206.791
دوالر أمريكي

٪100

صناعية

فلسطين

 25كانون
الثاني 2006

شركة سنيورة فود هولدينغ ليمتد **

 1.000درهم
إماراتي

٪100

قابضة

اإلمارات

 25شباط
2016

اسـم الشركــة

رأس المـال
المدفوع

ّ
إن أهم المعلومات المالية للشركات التابعة لألعوام  2018و 2017كما يلي:

 31كانون األول 2018
إجمالي
الموجودات

إجمالي
المطلوبات

للعام 2018
إجمالي اإليرادات

إجمالي المصاريف

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

شركة سنيورة للصناعات الغذائية -
فلسطين

11.386.751

4.027.948

16.856.893

14.356.708

شركة سنيورة فود هولدينغ ليمتد

17.905.418

20.143.708

16.168.627

16.395.409

اسـم الشركــة

دينــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــار

 31كانون األول 2017
إجمالي
الموجودات

إجمالي
المطلوبات

للعام 2017
إجمالي اإليرادات

إجمالي المصاريف

دينـــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

شركة سنيورة للصناعات الغذائية -
فلسطين

13.857.299

4.390.183

16.598.518

13.877.642

شركة سنيورة فود هولدينغ ليمتد

17.515.091

15.927.088

18.127.890

17.882.413

اسـم الشركــة

دينــــــــــــــــار دينـــــــــــــــــــار
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 -تمتلك شركة سنيورة فود هولدينغ ليمتد كما في  31كانون األول  2018الشركات التابعة التالية:

نسبة
ملكية
الشركـة

طبيعة
عمل
الشركــة

شركة سنيورة السعودية للتجارة

 500.000ريال
سعودي

%100

تجارية

اسـم الشركـة

رأس المال
المدفـوع

تاريخ التملك /
التأسييس

مكان
عملها

السعودية  17آب 2009

شركة الماسة لتصنيع اللحوم *

 300.000درهم
إماراتي

%100

صناعية

اإلمارات

 5نيسان 2016

شركة سنيورة جلف للتجارة العامة

 1.000.000درهم
إماراتي

%100

تجارية

اإلمارات

 6آب 2014

قامــت شــركة ســنيورة فــود هولدينــغ ليمتــد بتاريــخ  30نيســان  2018بتوقيــع اتفاقيــة شــراء حصــص الشــريك فــي شــركة
الماســة لتصنيــع اللحــوم بمبلــغ  3.752.466دينــار أردنــي .هــذا وتــم االنتهــاء مــن إجــراءات نقــل الملكيــة لــدى الجهــات
المختصــة خــال النصــف الثانــي مــن العــام  ،2018علمــً بــأن قيمــة االتفاقيــة تفــوق القيمــة الدفتريــة لصافــي حقــوق
غيــر المســيطرين فــي تاريــخ الشــراء بمقــدار  2.463.786دينــار أردنــي تــم قيدهــا ضمــن حقــوق المســاهمين ضمــن بنــد أثــر
شــراء حقــوق غيــر المســيطرين.
فيما يلي أهم معلومات الشركة في تاريخ شراء حصص غير المسيطرين:

دينــــــــــــــار
إجمالي الموجودات

8.194.894

إجمالي المطلوبات

()3.899.293

صافي الموجودات

4.295.601
٪30

نسبة حصة غير المسيطرين
القيمة الدفترية لحصة غير المسيطرين

1.288.680

المبلغ المدفوع

()3.752.466

أثر شراء حصص غير المسيطرين الظاهر في حقوق المساهمين

()2.463.786

قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  5أيلــول  2012تصفيــة شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة -
الجزائــر ،وعليــه تــم قيــد تدنــي بكامــل قيمــة االســتثمار ولــم يتــم دمــج القوائــم الماليــة للشــركة ضمــن القوائــم الماليــة
الموّ حــدة المرحليــة الموجــزة .هــذا وتــم االنتهــاء مــن إجــراءات شــطب تســجيل الشــركة لــدى الجهــات المختصــة فــي
جمهوريــة الجزائــر بتاريــخ  16أيــار .2018

البضاعة
ال صــادر أو ً
تظهــر البضاعــة بالكلفــة وفقــً لطريقــة الــوارد أو ً
ال ،أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل بعــد
تنزيــل مخصــص المــواد التالفــة والمتقادمــة ،وتتضمــن الكلفــة ،كلفــة المــواد الخــام واألجــور المباشــرة والمصاريــف
الصناعيــة غيــر المباشــرة .ﺗﻤﺜﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻤﻘﺪر ﻧﺎﻗﺼًﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻘﺪرة
واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻜﺒﺪهــا ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
ال صــادر أو ً
يتــم تقييــم قطــع الغيــار فــي نهايــة الســنة بالكلفــة (باســتخدام طريقــة الــوارد أو ً
ال) أو صافــي القيمــة القابلــة
للتحقــق أيهمــا أقــل ،ويتــم قيــد قيمــة القطــع فــي قائمــة الدخــل الموّ حــدة عنــد اســتخدامها.
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الموجودات غير الملموسة
الشهـــــرة
يتــم إثبــات الشــهرة بالتكلفــة التــي تمثــل الزيــادة فــي تكلفــة امتــاك أو شــراء االســتثمار فــي الشــركة التابعــة عــن حصــة
الشــركة فــي القيمــة العادلــة لصافــي موجــودات تلــك الشــركة بتاريــخ االمتــاك .يتــم إثبــات الشــهرة الناتجــة عــن
االستثـــمار فــي شــركات تابعــة فــي بنــد منفصــل كموجــودات غيــر ملموســـــة ،ويتــم الحقــً تخفيــض تكلفــة الشــهرة
بــأي تدنــي فــي قيمــة االســتثمار.
يتم توزيع الشهرة على وحدة  /وحدات توليد النقد ألغراض اختبار التدني في القيمة.
يتــم إجــراء اختبــار لقيمــة الشــهرة فــي تاريــخ القوائــم الماليـــة الموّ حــدة ويتــم تخفيــض قيمــة الشــهرة إذا كانــت هنــاك
داللــة علــى ّ
أن قيمــة الشــهرة قــد تدنــت وذلــك فــي حــال كانــت القيمــة القابلــة لالســترداد المقــدرة لوحــدة  /لوحــدات
توليــد النقــد التــي تعــود لهــا الشــهرة أقــل مــن القيمــة المســجلة فــي الدفاتــر لوحــدة  /لوحــدات توليــد النقــد ويتــم
تســجيل قيمــة التدنــي فــي قائمــة الدخــل الموّ حــدة .

الموجودات غير الملموسة األخرى (عالمات تجارية)
الموجــودات غيــر الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال االندمــاج ُتقيــد بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الحصــول
عليهــا ،أمــا الموجــودات غيــر الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال طريقــة أخــرى غيــر االندمــاج فيتــم إثباتهــا
بالتكلفــة .
يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر الملموســة علــى أســاس تقديــر عمرهــا الزمنــي لفتــرة محــددة أو لفتــرة غيــر محــــددة ،ويتم
إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر زمنــي محــدد خــال هــذا العمــر ويتــم قيــد اإلطفــاء فــي قائمــة
الدخــل الموّ حــدة .أمــا الموجــودات غيــر الملموســة التــي عمرهــا الزمنــي غيــر محــدد فيتــم مراجعــة التدنــي فــي
قيمتهــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموّ حــدة ويتــم قيــد أي تدنــي فــي قيمتهــا فــي قائمــة الدخــل الموّ حــدة.
ال يتــم رســملة الموجــودات غيــر الملموســة الناتجــة عــن أعمــال الشــركة ويتــم قيدهــا فــي قائمــة الدخــل الموّ حــدة فــي
نفــس الســنة.
أي مؤشــرات علــى تدنــي قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموّ حــدة ،كذلــك
يتــم مراجعــة ّ
أي تعديــات علــى الفتــرات الالحقــة.
يتــم مراجعــة تقديــر العمــر الزمنــي لتلــك الموجــودات ويتــم إجــراء ّ

والمعدات
الممتلكات
ّ
والمعــدات بالكلفــة ويتــم اســتهالكها ،باســتثناء األرض ،بطريقــة القســط الثابــت بنســب مئويــة
تظهــر الممتلــكات
ّ
ســنوية تتــراوح بيــن  ٪2و .٪25
ـدات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فإنــه يجــري تخفيــض
عندمــا يقــل المبلــغ الممكــن اســترداده مــن الممتلــكات والمعـ ّ
ـدات إلــى القيمــة القابلــة الســتردادها وأخــذ قيمــة التدنــي فــي قائمــة الدخــل الموّ حــدة .
قيمــة الممتلــكات والمعـ ّ
ـدات فــي نهايــة كل عــام فــإذا كانــت توقعــات العمــر اإلنتاجــي تختلــف
يتــم مراجعــة العمــر اإلنتاجــي للممتلــكات والمعـ ّ
ـدة ســابقًا يتــم معالجــة التغييــر فــي التقديــر للســنوات الالحقــة باعتبــاره تغييــر فــي التقديــرات.
المعـ ّ
عــن التقديــرات ُ
أي منافــع مســتقبلية متوقعــة مــن
ـدات عنــد التخلــص منهــا أو عندمــا ال يعــود هنــاك ّ
يتــم اســتبعاد الممتلــكات والمعـ ّ
اســتخدامها أو مــن التخلــص منهــا.
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العمالت األجنبية
لغــرض القوائــم الماليــة الموّ حــدة ،يُعبّــر عــن النتائــج والوضــع المالــي لــكل شــركة مــن المجموعــة بوحــدة العملــة
الوظيفيــة للشــركة ،وعملــة العــرض للقوائــم الماليــة الموّ حــدة.
يتــم إعــداد القوائــم الماليــة المنفصلــة للشــركات التابعــة ،و ُتعــرض القوائــم الماليــة المنفصلــة لــكل شــركة مــن
المجموعــة بالعملــة الوظيفيــة االقتصاديــة الرئيســية التــي تعمــل فيهــاُ .تســجل المعامــات بعمــات غيــر عملتهــا
الوظيفيــة للشــركة وفقــً ألســعار الصــرف الســائدة فــي تواريــخ تلــك المعامــات .وفــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي،
يعــاد تحويــل الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالعمــات األجنبيــة وفقــً ألســعار الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ .كمــا
ﺗﺣوّ ل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وفقًا ألﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺣدﯾد
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ال يتــم إعــادة تصنيــف تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي تقــاس بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة.
ُتسجل فروقات الصرف في قائمة الدخل الموّ حدة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء:
• فروقــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة علــى المعامــات التــي تمــت ،مــن أجــل التحــوّ ط لمخاطــر العمــات
األجنبيــة.
• فروقــات أســعار صــرف العمــات األجنبيــة علــى البنــود النقديــة المطلوبــة مــن  /إلــى عمليــة أجنبيــة والتــي مــن
غيــر المخطــط تســويتها أو مــن غيــر المحتمــل تســويتها فــي المســتقبل القريــب (وبالتالــي ُتشــكل هــذه
جــزءا مــن صافــي االســتثمار فــي العمليــة األجنبيــة) ،والتــي يُعتــرف بهــا مبدئيــً فــي حســاب الدخــل
الفروقــات
ً
الشــامل اآلخــر الموّ حــد ويعــاد تصنيفهــا مــن حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة الدخــل عنــد البيــع أو التصــرف الجزئــي
بصافــي االســتثمار.
ومــن أجــل عــرض القوائــم الماليــة الموّ حــدة ،يتــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات العمليــات األجنبيــة للشــركة وفقــً
ً
وفقــا لمتوســط أســعار الصــرف
ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي .كمــا تحــوّ ل اإليــرادات
للفتــرة ،مــا لــم تتغيــر أســعار الصــرف تغ ّيــرًا كبيــرًا خــال تلــك الفتــرة ،وفــي هــذه الحالــة ُتســتخدم أســعار الصــرف فــي
تاريــخ المعامــات .كمــا ُتســتدرك فروقــات التحويــل الناشــئة ،إن وجــدت ،فــي قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر الموّ حــد و ُتجمع
فــي بنــد منفصــل لحقــوق الملكيــة.
عنــد اســتبعاد عمليــات أجنبيــة (أي التخلــص مــن كامــل حصــة الشــركة مــن عمليــات أجنبيــة ،أو الناتــج من فقدان الســيطرة
علــى شــركة تابعــة ضمــن عمليــات أجنبيــة أو االســتبعاد الجزئــي بحصــة فــي ترتيــب مشــترك أو شــركة زميلــة ذات طابــع
المحتفــظ بهــا أصــ ًلا ماليًــا) ،فإنــه يعــاد تصنيــف جميــع فروقــات أســعار صــرف العمــات
أجنبــي ،تصبــح فيهــا الحصــة ُ
ُ
األجنبيــة المتراكمــة فــي البنــد المنفصــل وتمثــل حقــوق الملكيــة بخصــوص تلــك العمليــة العائــدة لمالكــي الشــركة
إلــى قائمــة الدخــل الموّ حــدة.
باإلضافــة لذلــك ،فيمــا يتعلــق بالتخلــص الجزئــي مــن شــركة تابعــة تتضمــن عمليــات أجنبيــة ال ينتــج عنهــا فقــدان
شــركة للســيطرة علــى الشــركة التابعــةُ ،تعــاد حصتهــا مــن فروقــات الصــرف المتراكمــة إلــى صافــي الدخــل الشــامل
بنســبة التــي تــم اســتبعادها وال يعتــرف بهــا فــي قائمــة الدخــل الموّ حــدة .أمــا بخصــوص جميــع التصفيــات الجزئيــة
األخــرى (مثــل التصفيــات الجزئيــة للشــركات الحليفــة أو المشــاريع المشــتركة التــي ال تــؤدي إلــى فقــدان الشــركة لتأثيــر
مهــم أو ســيطرة مشــتركة) ،فإنــه يعــاد تصنيــف الحصــة مــن فروقــات الصــرف المتراكمــة إلــى قائمــة الدخــل الموّ حــد.

االعتراف باإليرادات
تعترف الشركة باإليرادات بشكل رئيسي من مبيعات البضاعة (لحوم باردة ولحوم مجمدة ولحوم معلبة).
يتــم قيــاس اإليــراد بالقيمــة العادلــة للمبالــغ المســتلمة أو التــي ســيتم تحصيلهــا (بالصافــي بعــد طــرح المرتجعــات
والخصومــات) مــن العقــود مــع العمــاء و ُتســتثنى المبالــغ التــي يتــم تحصيلهــا نيابــة عــن جهــات أخــرى .يتــم االعتــراف
باإليــرادات عندمــا تقــوم الشــركة بتحويــل الســيطرة علــى منتــج إلــى العميــل وذلــك عندمــا يتــم شــحن البضائــع إلــى
موقــع معيــن (التســليم) .بعــد التســليم ،يكــون لــدى العميل كامــل حرية التصــرف بتوزيع وتحديد ســعر بيــع البضائع ويتحمل
المســؤولية الرئيســية عنــد بيــع البضائــع وكذلــك يتحمــل مخاطــر التقــادم والخســارة فيمــا يتعلــق بالبضائــع .يتــم االعتــراف
بالذمــم المدينــة مــن قبــل الشــركة عندمــا يتــم تســليم البضاعــة إلــى العمــاء ،حيــث تمثــل تلــك النقطــة الزمنيــة التــي
يصبــح فيهــا الحــق فــي المقابــل غيــر مشــروط ،حيــث ّ
أن مــرور الوقــت فقــط مطلــوب قبــل اســتحقاق الســداد.
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بموجــب شــروط عقــود البيــع للشــركة ،يكــون للعمــاء حــق اإلرجــاع .عنــد نقطــة البيــع ،يتــم إثبــات مطلوبــات اإلرجــاع
والتعديــل المقابــل لإليــراد للبضاعــة التــي يُتوقــع إرجاعهــا .فــي الوقــت نفســه ،يحــق للشــركة اســترداد البضاعــة عندمــا
يمــارس العميــل حقــه فــي اإلرجــاع وبالتالــي تعتــرف بحقهــا فــي البضاعــة المعــادة كتعديــل علــى تكلفــة المبيعــات.
تســتخدم الشــركة خبرتهــا التاريخيــة المتراكمــة لتقديــر عــدد المرتجعــات علــى مســتوى المحفظــة باســتخدام طريقــة
القيمــة المتوقعــة .مــن المحتمــل بدرجــة كبيــرة عــدم حــدوث عكــس كبيــر فــي اإليــرادات المتراكمــة المعتــرف بهــا فــي
ظــل المســتوى الثابــت للمرتجعــات مقارنــة بالســنوات الســابقة.
لبعــض العمــاء ،يتــم بيــع البضائــع بخصومــات بأثــر رجعــي علــى أســاس المبيعــات اإلجماليــة علــى مــدى ( )12شــهرًا،
يتــم االعتــراف بإيــرادات هــذه المبيعــات اســتنادًا إلــى الســعر المحــدد فــي العقــد مطروحــً منــه حجــم الخصومــات
المقــدرة .تســتخدم الشــركة خبرتهــا التاريخيــة المتراكمــة لتقديــر الخصومــات ويتــم إثبــات اإليــرادات إلــى الحــد المحتمــل
بشــكل كبيــر أنــه لــن يكــون هنالــك عكــس جوهــري عليهــا ،يتــم اســترداد مطلوبــات للخصومــات المتوقعــة علــى المبالــغ
المســتحقة الدفــع للعمــاء فيمــا يتعلــق فــي المبيعــات التــي تمــت خــال الســنة.
تقــوم الشــركة بقيــد المقابــل المســتحق الدفــع للزبــون (رســوم إدراج ومصاريــف ترويــج بضاعــة) والتــي تحــدث بالتزامــن مع
شــراء بضاعــة مــن الشــركة كتخفيــض لســعر البيــع ،و ُتقيــد كمصاريــف اذا مــا كان المبلــغ المســتحق الدفــع إلــى العمــاء
مقابــل ســلعة أو خدمــة منفصلــة يزوّ دهــا العميــل إلــى الشــركة ضمــن مصاريــف البيــع والتوزيــع.

إيرادات ومصروفات الفوائد
الفعالــة.
يتــم إثبــات إيــرادات ومصروفــات الفوائــد لجميــع األدوات الماليــة فــي قائمــة الدخــل باســتخدام طريقــة الفائــدة
ّ
الفعــال الســعر الــذي يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لــأداة الماليــة خــال
ويمثــل معــدل الفائــدة
ّ
العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة أو ،عنــد االقتضــاء لفتــرة أقصــر ،إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي أو المطلوبــات
الماليــة .كمــا ُتقــدر التدفقــات النقديــة المســتقبلية بمراعــاة جميــع الشــروط التعاقديــة لــأداة.
الفعــال علــى القيمــة الدفتريــة
ُتحتســب إيــرادات الفوائــد ومصروفــات الفوائــد مــن خــال العمــل بمبــدأ معــدل الفائــدة
ّ
المطفــأة لألصــل المالــي قبــل التســوية
اإلجماليــة للموجــودات الماليــة غيــر المتدنيــة ائتمانيــً( ،أي علــى أســاس التكلفــة ُ
المطفــأة للمطلوبــات الماليــة .وبخصــوص الموجــودات
ألي مخصــص خســارة ائتمانيــة متوقعــة) ،أو إلــى التكلفــة ُ
المطفــأة
الماليــة المتدنيــة ائتمانيــًُ ،تحتســب إيــرادات الفوائــد مــن خــال تطبيــق معــدل الفائــدة
ّ
الفعــال علــى التكلفــة ُ
للموجــودات الماليــة المتدنيــة ائتمانيــً( ،أي إجمالــي القيمــة الدفتريــة مطروحــً منــه مخصــص خســائر االئتمــان
المتوقعــة) .أمــا بخصــوص الموجــودات الماليــة التــي نشــأت أو تــم االســتحواذ عليهــا وهــي متدنيــة ائتمانيــً ،فــإن
الفعــال يعكــس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي تحديــد التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقــع
معــدل الفائــدة
ّ
اســتالمها مــن األصــل المالــي.

األدوات المالية
يتــم االعتــراف بالموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة فــي قائمــة المركــز المالــي للشــركة عندمــا تكــون الشــركة
طرفــً فــي المخصصــات التعاقديــة لــأدوات الماليــة.
ُتقــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة مبدئيــً بالقيمــة العـــادلة ،وتضــاف تكاليــف المعامــات التـــي تعــود مباشــرة إلــى
االستحـــواذ أو إصـــدار موجــودات ومطلوبــات ماليــة إلــى القيمــة العادلــة للموجــوات الماليــة أو المطلوبــات الماليـــة ،أو
خصمهــا منهــا كمــا هــو مناســب ،عنــد االعتـــراف المبدئـــي.

الموجودات المالية
ً
طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة لألداة .يتــم قيــاس الموجودات
يتــم االعتــراف بالموجــودات الماليــة عندمــا تصبــح المنشــأة
الماليــة مبدئيًــا بالقيمــة العادلــة .تضــاف تكاليــف المعامــات المتعلقــة مباشــرة باقتنــاء أو إصــدار الموجــودات الماليــة،
(بخــاف الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة) إلــى القيمــة العادلــة للموجــودات
الماليــة أو المطلوبــات الماليــة أو خصمهــا عنــد االقتضــاء ،عنــد االعتــراف المبدئــي.
ً
الحقــا قيــاس جميــع الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا بالكامــل إمــا بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة اســتنادً ا
يتــم
إلــى تصنيــف الموجــودات الماليــة.
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تصنيف الموجودات المالية
ً
الحقا بالتكلفة المطفأة:
تقاس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية
• أن يتــم حيــازة األصــل ضمــن نمــوذج أعمــال يهــدف إلــى االحتفــاظ بالموجــودات لجمــع التدفقــات النقديــة
التعاقديــة.
و
ُ
• أن يترتــب علــى الشــروط التعاقديــة لــأداة فــي تواريــخ محــددة وجــود تدفقــات نقديــة تعــد فقــط مدفوعــات أصــل
المبلــغ والفائــدة علــى أصــل المبلــغ القائــم.
ُتقاس جميع الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة.

الفعالة
المطفأة وطريقة الفائدة
ّ
التكلفة ُ
ّ
المطفــأة ألي مــن أدوات الديــن وتوزيــع إيــرادات الفوائــد
إن طريقــة الفائــدة
ّ
الفعالــة هــي طريقــة الحتســاب التكلفــة ُ
علــى مــدى الفتــرة المعنيــة.
ّ
الفعــال هــو المعــدل الــذي يخصــم بالضبــط الدفعــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة (بمــا فــي
إن معــدل الفائــدة
ّ
متممــا لنســبة الفائــدة الفعليــة وتكاليــف
ـزءا
ً
ذلــك جميــع الرســوم والنقــاط المدفوعــة أو المقبوضــة والتــي تشــكل جـ ً
المعامــات وغيرهــا مــن األقســاط أو الخصومــات األخــرى) ،باســتثناء الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة وذلــك علــى مــدار
العمــر الزمنــي المتوقــع ألداة الديــن أو إذا كان ذلــك مناســبًا عبــر فتــرة أقصــر ،إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة عنــد
االعتــراف المبدئــي .فيمــا يتعلــق بالموجــودات الماليــة المشــتراة أو التــي نشــأت متدنيــة ائتمانيــًُ ،تحتســب إيــرادات الفائــدة
الفعالــة المعدلــة مــن خــال خصــم الدفعــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة متضمنــة مخصــص الخســائر االئتمانيــة
ّ
المطفــأة للموجــودات الماليــة عنــد االعتــراف المبدئــي.
ـة
ـ
التكلف
ـى
ـ
عل
ـة
ـ
المتوقع
ُ

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
وﺗﺗرﺟم ﺑﺎﻟﺳﻌر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ نهايــة الفتــرة تقريــر .وفيمــا
ﺗﺣدَ د اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ ﻟﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻟﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
َ
ـزءا مــن عالقــة تحوّ طيــة محــددة ،فإنــه يعتــرف
ـ
ج
ـت
ـ
ليس
المطفــأة والتــي
يتعلــق بالموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة ُ
ً
بفروقــات العملــة فــي قائمــة الدخــل.

انخفاض قيمة الموجودات المالية
تقــوم الشــركة بإثبــات مخصــص خســارة للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى الذمــم التجاريــة المدينــة ،ويتــم تحديــث
قيمــة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي كل تاريــخ تقريــر بحيــث يعكــس التغ ّيــرات فــي المــاءة االئتمانيــة منــذ االعتــراف
المبدئــي لــأداة الماليــة ذات الصلــة.
وتقــوم الشــركة باســتمرار بقيــد الخســائر االئتمانيــة علــى مــدار أعمارهــا الزمنيــة للذمــم المدينــة التجاريــة ،ويتــم تقديــر
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لتلــك الموجــودات الماليــة باســتخدام مصفوفــة للمخصــص تســتند إلــى خبــرة الخســارة
االئتمانيــة الســابقة للمجموعــة ،ويتــم تعديلهــا بمــا يتوافــق مــع العوامــل المتعلقــة بالمدينيــن واألوضــاع االقتصاديــة
العامــة وتقييــم كل مــن االتجــاه واألوضــاع الحاليــة والمســتقبلية فــي تاريــخ التقريــر ،بمــا فــي ذلــك القيمــة الزمنيــة للنقــد
حســب االقتضــاء.
وفيمــا يتعلــق بجميــع الموجــودات الماليــة األخــرى ،تقــوم الشــركة بقيــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدار
أعمارهــا الزمنيــة إن طــرأت زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي ،و ُتمثــل الخســارة االئتمانيــة
ّ
التعثــر فــي
المتوقعــة علــى مــدار أعمارهــا الزمنيــة ،الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي ستنشــأ مــن جميــع حــاالت
الســداد المحتملــة علــى مــدار العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة.
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
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قامــت الشــركة بتطبيــق النهــج المبســط لالعتــراف بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدار أعمارهــا الزمنيــة لذممهــا
ـاء عليــه ،تــم تصنيــف الذمــم التجاريــة
المدينــة وفقــً لمــا يســمح بــه المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( .)9وبنـ ً
المدينــة غيــر منخفضــة القيمــة االئتمانيــة والتــي ال تحتــوي علــى أحــد مكونــات التمويــل الجوهريــة ضمــن المرحلــة الثانيــة
مــع االعتــراف بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدار أعمارهــا الزمنيــة.
يتوجــب قيــد مخصــص للخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى الحيــاة لــأداة الماليــة إذا زادت مخاطــر االئتمــان علــى
مرجحــا محتمــ ًلا
تلــك األداة الماليــة بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي ،و ُتعتبــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة تقديــرًا
ً
للقيمــة الحاليــة لخســائر االئتمــان .يتــم قيــاس هــذه القيمــة علــى أنهــا القيمــة الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة
المســتحقة للشــركة بموجــب العقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع الشــركة اســتالمها والتــي تنشــأ مــن ترجيــح عــدة
الفعــال ألصــل.
ســيناريوهات اقتصاديــة مســتقبلية ،مخصومــة وفقــا لســعر الفائــدة
ّ
تقــوم الشــركة بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى وجــود انخفــاض فــي القيمــة علــى أســاس فــردي لــكل
أصــل ذي قيمــة فرديــة ،وبشــكل جماعــي بالنســبة للموجــودات األخــرى التــي ليــس لهــا أهميــة فرديــة.
ويتــم عــرض مخصصــات الخســارة للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة كتخفيــض مــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات
المطفــأة.
الماليــة بالتكلفــة ُ

الشطب
تقــوم الشــركة بشــطب الموجــودات الماليــة عندمــا تكــون هنــاك معلومــات تشــير إلــى ّ
أن المديــن يعانــي مــن صعوبــات
ماليــة وليــس هنــاك احتمــال واقعــي للتعافــي .علــى ســبيل المثال،عندمــا يكــون المديــن قــد تــم وضعــه تحــت التصفيــة
أو دخــل فــي إجــراءات اإلفــاس ،أو عندمــا تتجــاوز مبالــغ الذمــم المدينــة التجاريــة ســنتان ،أيهمــا أقــرب .قــد تســتمر
الشــركة بإخضــاع الموجــودات الماليــة المشــطوبة إلجــراءات لمحاولــة اســترداد الذمــم المدينــة ،مــع األخــذ باالعتبــار
أي مبالــغ مســتردة فــي قائمــة الدخــل.
المشــورة القانونيــة عنــد االقتضــاء ويتــم إثبــات ّ

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
تقــوم الشــركة بإلغــاء االعتــراف بأصــل مالــي عنــد انتهــاء الحقــوق التعاقديــة المتعلقــة باســتالم التدفقــات النقديــة مــن
األصــل أو عندمــا تحــوّ ل الشــركة األصــل المالــي ،مــع كافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة الجوهريــة ،إلــى منشــأة أخــرى .أمــا
فــي حالــة عــدم قيــام الشــركة بالتحويــل أو االحتفــاظ بشــكل جوهــري بمخاطــر ومنافــع الملكيــة واســتمرارها بالســيطرة
المحــول والمطلوبــات المتعلقــة بــه التــي قــد
المحــول ،تعتــرف الشــركة بحصتهــا المتبقيــة فــي األصــل ُ
علــى األصــل ُ
يجــب علــى الشــركة دفعهــا .أمــا فــي حالــة احتفــاظ المجموعــة بشــكل جوهــري بكافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة
المحــول ،فتســتمر الشــركة باالعتــراف باألصــل المالــي.
لألصــل ُ
وعنــد إلغــاء االعتــراف بــأي مــن الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة ،يُقيــد الفــارق بيــن القيمــة الدفتريــة
لألصــل ومبلــغ المقابــل المســت َلم أو مســتحق االســتالم فــي قائمــة الدخــل.

التصنيف كدين أو أدوات ملكية
يتــم تصنيــف أدوات الديــن والملكـــية إمــا كمطلوبــات ماليــة أو كحقـــوق ملكيــة وفقــً لجوهــر الترتيبــات التعاقديــة
وتعريفــات المطلــوب المالــي وأداة حقــوق الملكيــة.

أدوات الملكية
ُتعــرف أداة الملكيــة بالعقــد الــذي يثبــت ملكيــة الحصــص المتبقيــة مــن موجــودات المنشــأة بعــد خصــم جميــع
المصــدرة بالمتحصــات المســ َتلمة بعــد خصــم تكلفــة اإلصــدار المباشــرة.
المطلوبــات .يتــم تســجيل أدوات الملكيــة
َ
يُعتــرف بإعــادة شــراء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالشــركة وتخصــم مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة .ال يتــم إثبــات أي
أربــاح أو خســائر فــي قائمــة الدخــل عنــد شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق الملكيــة الخاصــة بالشــركة.

63

المطلوبات المالية
المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة أو بالقيمــة العادلــة
ُتقــاس جميــع المطلوبــات الماليــة الحقــً بالتكلفــة ُ
مــن خــال قائمــة الدخــل.
َ
ّ
محتفــظ
محتمــل للمنشــأة المســتحوذة ضمــن عمليــة اندمــاج أعمــال ،أو ()2
إن المطلوبــات الماليــة التــي ليســت ( )1مقابــل
َ
ً
المطفــأة
بهــا للتــداول ،أو (ُ )3محــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل ،يتــم قياســها الحقــا بالتكلفــة ُ
باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.
وتقــاس الذمــم التجاريــة والحســابات الدائنــة األخــرى المصنفــة كـــ «مطلوبــات ماليــة» مبدئ ًيــا بالقيمــة العادلــة بعــد خصم
المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ويتــم االعتــراف
تكاليــف المعاملــة ،بينمــا يتــم قياســها الحقــً بالتكلفــة ُ
بمصاريــف الفوائــد علــى أســاس العائــد الفعلــي.
ّ
المطفــأة للمطلوبــات الماليــة وتوزيــع مصاريــف الفوائــد علــى
إن طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي طريقــة احتســاب التكلفــة ُ
مــدى الفتــرة المعنيــةّ .
إن معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم بالضبــط الدفعــات النقديــة المســتقبلية
المتوقعــة فــي إطــار العمــر الزمنــي المتوقــع لاللتــزام المالــي أو عبــر فتــرة أقصــر حســب االقتضــاء.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
تلغــي المجموعــة االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة عندمــا ُتعفــى مــن التزاماتهــا أو عنــد إلغــاء هــذه االلتزامــات أو انتهــاء
الملغــى االعتــراف بــه والمقابــل المدفــوع أو
صالحيتهــا .ويتــم إثبــات الفــارق بيــن القيمــة الدفتريــة للمطلــوب المالــي ُ
مســتحق الدفــع فــي قائمــة الدخــل.

المخصصات
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى الشــركة مطلوبــات (قانونيــة أو ضمنيــة) كمــا بتاريــخ المركــز المالــي
الموّ حــد ،ناشــئة عــن أحــداث ســابقة ّ
وأن تســديد االلتزامــات ُمحتمــل ويمكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يُعتمــد عليــه.
ّ
إن المبلــغ المع َتــرف بــه كمخصــص هــو أفضــل تقديــر للمقابــل المطلــوب لتســوية االلتــزام الحالــي فــي تاريــخ قائمــة
المركــز المالــي الموّ حــدة ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المخاطــر وعــدم التيّقــن المحيــط بااللتــزام.
عندمــا يتــم قيــاس المخصــص باســتخدام التدفقــات النقديــة المقــدرة لتســوية االلتــزام الحالــي ،فــإن قيمتــه الدفتريــة
هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة (عندمــا يكــون تأثيــر القيمــة الزمنيــة للنقــود أمــرًا ماديــً).
عندمــا يُتوقــع اســترداد بعــض أو جميــع المنافــع االقتصاديــة المطلوبــة لتســوية مخصــص مــن طــرف ثالــث ،يتــم االعتــراف
بذمــة مدينــة كأصــل إذا كان مــن شــبه المؤكــد أنــه ســيتم اســتالم التعويــض وأنــه يمكــن قيــاس مبلــغ الذمــة
المدينــة بطريقــة موثوقــة.

ضريبة الدخل
ُتمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.
ُتحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة ،وتختلــف األربــاح الخاضعــة للضريبــة عــن
المعلنــة فــي القوائــم الماليــة ،ألن األربــاح المعلنــة تشــمل إيــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة أو مصاريــف غيــر قابلــة
األربــاح ُ
للتنزيــل فــي الســنة الماليــة وإنمــا فــي ســنوات الحقــة ،أو الخســائر المتراكمــة المقبولــة ضريبيــً أو بنــود ليســت خاضعــة أو
مقبولــة التنزيــل ألغــراض ضريبيــة.
ُتحســــب الضرائــب بموجــب النســب الضرائبيــة المقــررة بموجــب القوانيــن واألنظمــة والتعليمــات النافــذة فــي البلــدان التــي
تعمــل الشــركة مــن خاللهــا.
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ّ
إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا أو اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بيــن قيمــة
الموجــودات أو المطلوبــات فــي القوائــم الماليــة الموّ حــدة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى أساســها.
يتــم احتســاب الضرائــب المؤجلــة باســتخدام طريقــة االلتــزام بالمركــز المالــي ،وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفقــً للنســب
الضريبيــة التــي يُتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية االلتــزام الضريبــي أو تحقيــق الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة.
يتــم مراجعــة رصيــد الموجــودات وااللتزامــات الضريبيــة المؤجلــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموّ حــدة ،ويتــم تخفيضهــا
فــي حــال توقــع عــدم إمكانيــة االســتفادة مــن تلــك الموجــودات الضريبيــة جزئيــً أو كليــً أو تحقــق االلتزامــات الضريبيــة.

القيمة العادلة
ُتعــرف القيمــة العادلــة بالســعر الــذي ســيتم قبضــه لبيــع أي مــن الموجــودات أو دفعــه لتحويــل أي مــن المطلوبــات ضمــن
معاملــة منظمــة بيــن المتشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ القيــاس ،بغــض النظــر عــن مــا إذا كان الســعر يمكــن تحقيقــه
ـدرًا بفضــل أســلوب تقييــم أخــر .وعنــد تقديــر القيمــة العادلــة ألي مــن الموجــودات
بطريقــة مباشــرة أو مــا إذا كان مقـ َ
أوالمطلوبــات ،يأخــذ البنــك بعيــن االعتبــار عنــد تحديــد ســعر أي مــن الموجــودات أو المطلوبــات مــا إذا كان يتعيــن علــى
المتشــاركين بالســوق أخــذ تلــك العوامــل بعيــن االعتبــار فــي تاريــخ القيــاس .يتــم تحديــد القيمــة العادلــة بشــأن أغــراض
القيــاس و /أو اإلفصــاح فــي هــذه البيانــات الماليــة وفــق تلــك األســس ،وذلــك باســتثناء مــا يتعلــق بإجــراءات القيــاس
التــي تتشــابه مــع إجــراءات القيمــة العادلــة وليســت قيمــة عادلــة مثــل القيمــة العادلــة كمــا هــو مســتعمل بالمعيــار
المحاســبي الدولــي رقــم (.)36
ـاء
إضافــة إلــى ذلــكُ ،تصنــف قياســات القيمــة العادلــة ،ألغــراض إعــداد التقاريـــر الماليــة ،إلــى المســتوى ( )1أو ( )2أو ( )3بنـ ً
علــى مــدى وضــوح المدخــات بالنســبة لقياســات القيمــة العادلــة وأهميــة المدخــات بالنســبة لقياســات القيمــة العادلــة
بالكامــل ،وهــي محــددة كمــا يـــلي:
المعدلــة) لموجــودات أو مطلوبــات
مدخــات المســتوى ( )1وهــي المدخــات المســتنبطة مــن األســعار المدرجــة (غيـــر
ّ
مطابقــة فــي أســواق نشــطة ،والتـــي يمكــن للمنشــأة الحصــول عليهــا فــي تاريــخ القيــاس؛
مدخــات المســتوى ( )2وهــي المدخــات المســتنبطة مــن البيانــات عــدا األســعار المدرجــة المســتخدمة فــي
المســتوى  1والمالحظــة للموجــودات أو المطلوبــات ،ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيـــر مباشــرة؛ و
مدخالت المستوى ( )3وهي مدخالت للموجودات أو المطلوبات ال تعتمد على أسعار السوق الملحوظة.

عقود اإليجار
ـص شــروط اإليجــار علــى تحويــل جميــع المخاطــر والمنافــع المتعلقــة
تصنــف عقــود اإليجــار كإيجــارات تمويليــة عندمــا تنـ ّ
بتملــك المســتأجر بشــكل جوهــري .أمــا جميــع عقــود اإليجــار األخــرى فتصنــف كإيجــارات تشــغيلية.
الشركة كمؤجر
يتــم قيــد دخــل اإليجــارات التشــغيلية باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى عمــر اإليجــار .كمــا تضــاف التكاليــف
المؤجــرة و ُتقيــد
ـدة فــي مناقشــة وترتيــب العقــد التشــغيلي إلــى القيمــة الحاليــة للموجــودات
المباشــرة األوليــة المتكبـ َ
َ
وفقــً لطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

الشركة كمستأجر
تدني الموجودات غير المالية
ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻟﯾﺔ علــى اﻟدﺧل وفقــً لطريقــة اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت علــى ﻣدى ﻓﺗرة ﻋﻘد
ً
ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻟﻧﻣط اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗم فيــه اســتهالك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن أﺻل اﻹﯾﺟﺎر.
اﻹﯾﺟﺎر ذات اﻟﺻﻟﺔ إﻻ إذا كان أﺳﺎس منهجــي أثــر
يتــم االعتــراف باإليجــارات المحتملــة الناشــئة عــن اإليجــار التشــغيلي كمصــروف فــي الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا .فــي
حالــة اســتالم حوافــز التأجيــر للدخــول فــي عقــود اإليجــار التشــغيلي ،يتــم االعتــراف بهــذه الحوافــز كإلتــزام .ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف
ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻟﺣواﻓز تخفيــض ﻓﻲ ﻣﺻروﻓﺎت اﻹﯾﺟﺎر علــى أﺳﺎس اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت علــى ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ،إﻻ إذا كان أﺳﺎس
ً
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر.
ﺗﻣﺛﯾﻼ ﻟﻟﻧﻣط اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﯾﺗم فيــه اســتهالك اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل
منهجــي آﺧر أثــر
َ
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تقــوم الشــركة بتاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة الموّ حــدة بتقييــم فيمــا إذا كان هنــاك دليــل بــأن األصــل قــد انخفضــت
أي دليــل علــى ذلــك ،أو عندمــا يتطلــب إجــراء اختبــار ســنوي لالنخفــاض فــي القيمــة ،تقــوم الشــركة
قيمتــه .إذا وُ جــد ّ
بتقييــم المبلــغ الممكــن تحصيلــه مــن األصــل .إن مبلــغ األصــل الممكــن تحصيلــه هــو القيمــة العادلــة لألصــل أو وحــدة
توليــد النقــد ناقصــً تكاليــف البيــع والقيمــة قيــد االســتخدام أيهمــا أعلــى ويتــم تحديــده لألصــل الفــردي ،إ ّ
ال إذا كان
األصــل ال يو ّلــد تدفقــات نقديــة داخليــة مســتقلة إلــى حــد كبيــر عــن تلــك الناتجــة مــن الموجــودات األخــرى أو موجــودات
الشــركة .عندمــا يتجــاوز المبلــغ المــدرج لألصــل أو وحــدة توليــد النقــد المبلــغ الممكــن تحصيلــه ،يُعتبــر األصــل منخفضــً
ويتــم تخفيضــه إلــى المبلــغ الممكــن تحصيلــه .أثنــاء تقييــم القيمــة العادلــة المســتخدمة ،يتــم خصــم التدفقــات
النقديــة المســتقبلية للقيمــة العادلــة الحاليــة لهــا باســتخدام ســعر الخصــم مــا قبــل الضريبــة والــذي يعكــس تقييمــات
الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة لألمــوال والمخاطــر المحــددة لألصــل .أثنــاء تحديــد القيمــة العادلــة ناقصــً تكاليــف
البيــع ،تؤخــذ المعامــات الحديثــة فــي الســوق فــي االعتبــار اذا كانــت متوفــرة .واذا لــم يكــن ممكنــً تحديــد مثــل تلــك
المعامــات ،يتــم اســتخدام نمــوذج التقييــم المناســب.

التقــاص
ّ
تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وإظهــار المبلــغ الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي
يتــم إجــراء
ّ
ـاص أو يكــون
الموّ حــدة فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق القانونيــة
الملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقـ ّ
ِ
تحقــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.
 - 3تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
أ  -تعديالت لم ينتج عنها أثر جوهري على القوائم المالية للشركة:
تـــم اتبـــاع معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الجديــدة والمعدلــة التاليــة والتــي أصبحــت ســارية المفعــول للفتــرات
الماليــة التــي تبــدأ فــي أول كانــون الثانــي  2018أو بعــد ذلــك التاريــخ ،فــي إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة ،والتــي
لــم تؤثــر بشــكل جوهــري علــى المبالــغ واإلفصاحــات الــواردة فــي القوائــم الماليـــــة للســنة والســنوات الســابقة،
علمــً بأنــه قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى المعالجــــة المحاسبيـــــة للمعامــــات والترتيبــات المستقبليـــة:
المعايير الجديدة والمعدلة

التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية الجديدة
والمعدلة

التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر تشــمل التحســينات تعديــات علــى كل مــن المعيــار الدولــي
للتقاريــر الماليــة رقــم (" )1تطبيــق المعاييــر الدوليــة ألول
الماليــة الصــادرة خــال األعــوام .2016 - 2014
مــرة" ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم (" )28إســتثمارات فــي
شــركات حليفــة ومشــاريع مشــتركة (.")2011
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تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة يتنــاول هــذا التفســير كيفيــة تحديــد «تاريــخ المعاملــة»
رقــم (« :)22المعامــات بالعملــة األجنبيــة والدفعــات لغــرض تحديــد ســعر الصــرف الــذي يتعيــن اســتخدامه عنــد
االعتــراف األولــي باألصــل أو المصــروف أو اإليــراد ،عندمــا
المقدمــة».
يؤخــذ بعيــن االعتبــار ّ
ســدد أو اســ ُتلم
أن ذلــك البنــد قــد ُ
مقدمــً بعملــة أجنبيــة أدت إلــى االعتــراف باألصــول غيــر
النقديــة أو بمطلوبــات غيــر نقديــة.
ويُحــدد التفســير أن تاريــخ المعاملــة هــو تاريــخ االعتــراف
األولــي باألصــول غيــر النقديــة أو االلتزامــات غيــر النقديــة
الناشــئة عــن دفــع أو اســتالم الدفعــات مقدمــً .وإذا
كانــت هنــاك مدفوعــات أو مقبوضــات متعــددة مقبوضــة
مقدمــً ،فــإن التفســير يتطلــب مــن الشــركة أن تحــدد
تاريــخ المعاملــة لــكل دفعــة أو اســتالم المقابــل النقــدي
مســبقًا.
يتعلــق هــذا التفســير بالمعامــات التــي تتــم بالعملــة
األجنبيــة أو أجــزاء مــن تلــك المعامــات فــي حــال:
ـعر بالعملــة
• وجــود مقابــل بالعملــة األجنبيــة أو مسـ ّ
األجنبيــة؛
• تعتــرف المنشــأة بالموجــودات المدفوعــة مقدمــً
أو بمطلوبــات اإليــرادات المؤجلــة المتعلقــة بذلــك
المقابــل فــي موعــد يســبق االعتــراف بالموجــودات
أو اإليــرادات أو المصاريــف ذات الصلــة؛
ّ
وأن الموجــودات المدفوعــة مقدمــً أو مطلوبــات
•
اإليــرادات المؤجلــة غيــر نقديــة.

التعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( :)40توضــح التعديــات أن التحويــل إلــى االســتثمارات العقاريــة
أو منهــا يســتلزم إجــراء تقييــم يبيّــن فيمــا إذا كانــت
«اإلســتثمارات العقاريــة».
العقــارات تســتوفي أو لــم تعــد تســتوفي بتعريــف
االســتثمارات العقاريــة ،ومعــززة بأدلــة يمكــن مالحظتهــا
تشــير إلــى حــدوث تغيّــر فــي االســتخدام .وتوضــح
التعديــات كذلــك ّ
أن الحــاالت المدرجــة فــي المعيــار
ليســت شــاملة وأنــه يمكــن إجــراء تغييــر فــي االســتخدام
(أي ّ
أن تغييــر
فيمــا يتعلــق بالعقــارات تحــت االنشــاء ّ
االســتخدام ال يقتصــر علــى العقــارات المكتملــة).
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تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة
رقــم (« )2الدفــع علــى أســاس الســهم».

تتعلــق هــذه التعديــات بتصنيــف وقيــاس معامــات
الدفــع علــى أســاس الســهم وتوضــح هــذه التعديــات
مــا يلــي:
تتعلــق هــذه التعديــات بتصنيــف وقيــاس معامــات
الدفــع علــى أســاس الســهم وتوضــح هــذه التعديــات
مــا يلــي:
 .1عنــد تقديــر القيمــة العادلــة للدفعــة علــى أســاس
األســهم التــي تســدد نقــدًا ،ينبغــي أن تتبَــع محاســبة
آثــار شــروط االســتحقاق وغيراالســتحقاق لنفــس النهــج
المتبــع فــي المدفوعــات علــى أســاس األســهم التــي
تســدد مــن حقــوق الملكيــة.
 .2إذا كان قانــون الضريبــة  /القوانيــن تتطلب من الشــركة
إبقــاء عــددًا محــددًا مــن أدوات حقــوق الملكيــة
مســاويًا للقيمــة النقديــة لاللتــزام الضريبــي للموظــف
للوفــاء بالتزاماتــه الضريبيــة والتــي ُتحــوّ ل بعــد ذلــك إلــى
أي ّ
أن ترتيــب الدفعــة
هيئــة الضرائــب (فــي العــادة نقــدًا)ّ ،
علــى أســاس األســهم لــه «ميــزة التســوية بالصافــي»،
فإنــه يجــب تصنيــف هــذا الترتيــب بكاملــه علــى أنــه
تســديد مــن حقــوق الملكيــة ،بشــرط أنــه كان باإلمــكان
تصنيــف الدفعــة علــى أســاس األســهم علــى أنهــا
تســديد مــن حقــوق الملكيــة حتــى لــو لــم تشــمل
ميــزة التســوية بالصافــي.
 .3يجــب إجــراء المعالجــة المحاســبية لتعديــل الدفعــة
علــى أســاس األســهم الــذي يُعــدل المعاملــة مــن
ســداد نقــدي إلــى ســداد مــن حقــوق الملكيــة علــى
النحــو التالــي:
أ  -إلغاء االعتراف بااللتزام األصلي.
ب  -االعتــراف بالدفعــة علــى أســاس األســهم فــي
تاريــخ تعديــل القيمــة العادلــة ألداة حقــوق
الملكيــة الممنوحــة بقــدر مــا تكــون الخدمــات
تمــت حتــى تاريــخ التعديــل.
قــد ّ
بــأي فــرق بيــن القيمــة الحاليــة لاللتــزام
ج  -االعتــراف
ّ
فــي تاريــخ التعديــل والمبلــغ المعتــرف بــه فــي
حقــوق الملكيــة فــي قائمــة الدخــل.

التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( :)4تتعلــق هــذه التعديــات بالفــرق مــا بيــن تاريــخ ســريان كل
مــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9والمعيــار
«عقــود التأميــن».
الجديــد لعقــود التأميــن.

68

التعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة تتعلــق هــذه التعديــات بتوضيــح ثالثــة جوانــب مــن
ِّ
المــوكل
المعيــار ( تحديــد التزامــات األداء ،واعتبــارات
رقــم (« )15اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــاء».
مقابــل الوكيــل ،والترخيــص) وبعــض اإلعفــاءات االنتقاليــة
للعقــود المعدلــة والعقــود المنجــ َزة.

ب  -تعديالت اثرت على القوائم المالية للشركة :
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (« )9األدوات المالية»
صــدر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9فــي تشــرين الثانــي  2009وطــرح متطلبــات جديــدة لتصنيــف وقيــاس
الموجــودات الماليــة .والحقــا تــم تعديــل المعيــار فــي تشــرين األول  2010ليشــمل متطلبــات حــول تصنيــف وقيــاس
المطلوبــات الماليــة وإلغــاء االعتــراف بهــا .كمــا تــم تعديــل المعيــار فــي تشــرين الثانــي  2013ليتضمــن متطلبــات
جديــدة حــول محاســبة التحــوط العــام .وصــدرت نســخه معدلــة مــن المعيــار فــي تمــوز  2014لتتضمــن( :أ) متطلبــات
التدنــي للموجــودات الماليــة ،و(ب) تعديــات محــدودة علــى متطلبــات التصنيــف والقيــاس مــن خــال طــرح فئــة قيــاس
«القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل االخــر» لبعــض أدوات الديــن البســيطة.
تـــم اتبـــاع المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (« )9األدوات الماليــة» الصــادر عــن المجلــس الدولــي لمعاييــر المحاســبة
فــي تمــوز  ،2014حيــث كان تاريــخ التطبيــق المبدئــي لهــذا المعيــار فــي أول كانــون األول  .2018وقــد ترتــب علــى تطبيــق
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )9إحــداث تغيــرات علــى السياســات المحاســبية وتعديــات علــى المبالــغ
المعتــرف بهــا سـ ً
ـابقا فــي القوائــم الماليــة .
قامــت الشــركة  ،بحســب مــا تجيــزه األحــكام االنتقاليــة للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( ، )9بعــدم إعــادة
إدراج أرقــام المقارنــة  ،وتــم االعتــراف بــأي تعديــات علــى القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي تاريــخ
االنتقــال فــي األرصــدة االفتتاحيــة لألربــاح المــدورة للفتــرة الحاليــة .كمــا اختــارت الشــركة مواصلــة تطبيــق متطلبــات
محاســبة التحــوط الخاصــة بمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39األدوات الماليــة :االعتــراف والقيــاس ،حــول تطبيــق
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم (.)9
لقــد أســفر عــن تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )9إحــداث تغييــرات فــي السياســات المحاســبية
لتحديــد الموجــودات والمطلوبــات الماليــة وتصنيفهــا وقياســها وكذلــك االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات الماليــة.
كمــا يقــوم المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )9بتعديــل المعاييــر األخــرى التــي تتنــأول األدوات الماليــة
مثــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم « 7األدوات الماليــة :اإلفصاحــات «.
تحتــوي النســخة النهائيــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9علــى المتطلبــات المحاســبية لــأدوات الماليــة
وحلــت محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( :)39اإلعتــراف والقيــاس .وتتضمــن النســخة الجديــدة مــن المعيــار
المتطلبــات التاليــة:
التصنيف والقياس:
تصنــف الموجــودات الماليــة بنــاءا علــى نمــوذج اإلعمــال وخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة .وقدمــت نســخة 2014
تصنيــف جديــد لبعــض أدوات الديــن حيــث يمكــن تصنيفهــا ضمــن «الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الدخــل الشــامل االخــر» .وتصنــف المطلوبــات الماليــة تصنيفــا مماثــا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )39إال ان هنالــك
إختالفــات بالمتطلبــات المطبقــة علــى قيــاس مخاطــر اإلئتمــان المتعلقــة بالمنشــأة.
التدني:
قدمــت نســخة  2014نمــوذج «الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة» لقيــاس خســارة تدنــي الموجــودات الماليـــة ،وعليــه أصبــح
مــن غيــر الضــروري زيــادة المخاطــر االئتمانيــة قبــل االعتــراف بخســارة االئتمــان.
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التحوط:
محاسبة
ّ
قدمــت نســخة  2014نموذجــً جديــدًا لمحاســبة التحــوّ ط صمــم ليكــون أكثــر مالئمــة مــع كيفيــة قيــام المنشــأة
بــإدارة المخاطــر عنــد التعــرض لمخاطــر التحــوّ ط المالــي وغيــر المالــي.
إلغاء االعتراف:
تــم اتبــاع متطلبــات إلغــاء اإلعتــراف بالموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة كمــا هــي واردة فــي المعيــار المحاســبي
الدولــي رقــم (.)39
ّ
إن تفاصيــل السياســات المحاســبية المتبعــة مــن قبــل الشــركة والتقديــرات الهامــة المســتخدمة مــن قبــل إدارة الشــركة
للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة ( )9المحــددة والمطبقــة فــي الفتــرة الحاليــة كمــا تــرد فــي اإليضاحيــن ( )2و (.)4
وفيما يلي أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( )9على القوائم المالية للشركة:

البنــــــــــــــــــد

الرصيد كمــا فـــي
 31كانون األول 2017

أثر الخسارة االئتمانية
المتوقعــــــــة

الرصيد كما في أول
كانون الثاني  2018بعد
التطبيق

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

ذمم مدينة تجارية

9.674.181

()20.865

9.653.316

الضرائب المؤجلة

190.781

465

191.246

األرباح المدورة

7.951.692

()20.400

7.931.292

فيما يلي اثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )9على الرصيد االفتتاحي للمخصص:

البنــــــــــــــــــد

الرصيد كمــا فـــي
 31كانون األول 2017

أثر الخسارة االئتمانية
المتوقعــــــــة

الرصيد كما في أول
كانون الثاني  2018بعد
التطبيق

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

مخصــص الخســائر االئتمانيــة 1.423.927
المتوقعــة

20.862

1.444.792

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (« )15اإليرادات من العقود مع العمالء».
صــدر المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )15فــي أيــار  2014الــذي وضــع نموذجــً شــام ً
ال للمنشــآت إلســتخدامه
فــي المحاســبة عــن اإليــرادات الناتجــة مــن العقــود مــع العمــاء .وســيحل هــذا المعيــار محــل إرشــادات تحقــق اإليــرادات
الحاليــة بمــا فــي ذلــك معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (« )18اإليــرادات» ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم (« )11عقــود
االنشــاء» والتفســيرات ذات الصلــة.
ّ
إن المبــدأ األساســي لهــذا المعيــار هــو أنــه يجــب علــى المنشــأة االعتــراف باإليــرادات لتوضيــح نقــل الســلع أو الخدمــات
الموعــودة للعميــل بمبلــغ يعكــس المقابــل الــذي تتوقــع المنشــأة الحصــول عليــه مقابــل تلــك الســلع أو الخدمــات.
وعلــى وجــه التحديــد ،يقــدم المعيــار منهجــً مــن خمــس خطــوات إلثبــات اإليــرادات:
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الخطوة  :1تحديد العقد (العقود) المبرمة مع العميل.
الخطوة  :2تحديد التزامات األداء في العقد.
الخطوة  :3تحديد سعر البيع.
الخطوة  :4تخصيص سعر للبيع اللتزامات األداء في العقد.
الخطوة  :5االعتراف باإليراد عندما تستوفي (أو لدى إستيفاء) المنشأة إلتزام األداء.
بموجــب هــذا المعيــار  ،تعتــرف المنشــأة عندمــا (أو لــدى) الوفــاء بلتــزام األداء ،أي عندمــا ُت َحــوّ ل «الســيطرة» علــى الســلع أو
الخدمــات التــي يقــوم عليهــا التــزام األداء المحــدد إلــى العميــل .وقــد أضيفــت إرشــادات أكثــر إلزامــً فــي المعيــار للتعامــل
مــع ســيناريوهات محــددة .وعــاوة علــى ذلــك ،يتطلــب المعيــار إفصاحــات شــاملة.
يمكــن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )15بأثــر رجعــي ،وذلــك بتعديــل أرقــام المقارنــة وتعديــل األربــاح
المــدورة فــي بدايــة أقــرب فتــرة مقارنــة .وبــدال مــن ذلــك ،يمكــن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )15اعتبــارًا
مــن تاريــخ تقديــم الطلــب ،وذلــك عــن طريــق تعديــل األربــاح المــدورة فــي ســنة التقريــر (منهــج األثــر التراكمــي).
قامــت الشــركة بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )15باســتخدام طريقــة األثــر المتراكــم ،وعليــه لــم تقــم
الشــركة بتعديــل أرقــام الفتــرة الســابقة حتــى  31كانــون األول  2017كمــا تــم ادراجهــا ســابقًا بموجــب المعاييــر الســابقة،
ولــم يكــن هنالــك أثــر علــى األرصــدة االفتتاحيــة لألربــاح المــدورة للفتــرة الحاليــة .تــم اإلفصــاح بالتفصيــل عــن السياســات
المحاســبية للشــركة حــول مصــادر إيراداتهــا فــي اإليضــاح ( )2أعــاه.
فيما يلي أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ( )15على قائمة الدخل الموّ حدة :

البند

أثر تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية ()15

الرصيد كما تم إدراجه في
قائمة الدخل

الرصيد بدون أثر التطبيق

إيراد المبيعات

55.660.678

()1.075.990

56.736.668

مصاريف البيع والتوزيع

8.498.240

1.075.990

9.574.230

ج  -معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد:
لــم تطبــق الشــركة المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة الــواردة أدنــاه الصــادرة لكــن غير ســارية المفعول
بعــد كمــا بتاريــخ القوائــم الماليــة وتفاصيلهــا كمــا يلي:
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التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية
الجديدة والمعدلة

المعايير الجديدة والمعدلة

التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر تشــمل التحســينات تعديــات علــى المعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة رقــم (« )3اندمــاج األعمــال» و (« )11الترتيبات
الماليــة الصــادرة خــال األعــوام 2017 – 2015
المشــتركة» ومعاييــر المحاســبة الدولية رقــم (« )12ضرائب
الدخــل» و (« )23تكاليــف اإلقتــراض».
(يبدأ من أول كانون الثاني )2019
تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقارير يوضــح التفســیر تحدیــد الربــح الخاضــع للضريبــة (الخســارة
الماليــة رقــم ( )23عــدم التيّقــن حــول معالجــة ضريبــة الضریبیــة) ،واألســس الضریبیــة ،والخســائر الضریبیــة غیــر
المســتخدمة ،والمنافــع الضریبیــة غیــر المســتخدمة،
الدخل
ومعــدالت الضریبــة عندمــا یكــون هنــاك عــدم ّ
تيقــن بشــأن
معالجــة ضریبــة الدخــل بموجــب معیــار المحاســبة الدولــي
(يبدأ من أول كانون الثاني .)2019
رقــم ( )12وهــي تتنــاول علــى وجــه التحديــد:
• مــا إذا كانــت المعالجــة الضريبيــة يجــب أن تعتبــر
بشــكل إجمالــي؛
• افتراضــات تتعلــق بإجــراءات فحــص الســلطات
ا لضر يبيــة ؛
• تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الضريبية)،
واألساس الضريبي ،والخسائر الضريبية غير
المستخدمة ،واالعفاءات الضريبية غير المستخدمة،
ومعدالت الضريبة؛
• وأثر التغيّرات في الوقائع والظروف.

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم (« )16عقــود یحــدد المعیــار الدولــي إلعــداد التقاریــر المالیــة رقــم ()16
كيــف يمكــن لمعــد التقاريــر باإلعتــراف بعقــود اإليجــار
اإليجــار»
وقیاســها وعرضهــا واإلفصــاح عنهــا .كمــا یوفــر المعیــار
نموذجــً محاســبيًا منفــردًا للمســتأجرين یتطلــب مــن
(يبدأ من أول كانون الثاني .)2019
المســتأجر االعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات لجمیــع
عقــود اإلیجــار إ ّ
ال إذا كانــت مــدة اإلیجــار ( )12شــهرًا أو أقــل
أو كان األصــل ذو قیمــة منخفضــة .ويواصــل المؤجــرون
تصنيــف عقــود اإليجــار كعقــود إيجــار تشــغيلية أو
تمويليــة ،حيــث لــم يتغيــر منهــج المعيــار الدولــي
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )16حــول محاســبة المؤجــر
تغيــرًا كبيــرًا عــن ســابقه معيــار المحاســبة الدولــي رقــم
(.)17
التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9تتعلــق هــذه التعديــات بمزايــا الدفــع مقدمــً مــع
التعويــض الســلبي ،حيــث تــم تعديــل المتطلبــات
«األدوات الماليــة».
الحاليــة للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ( )9فيمــا
يتعلــق بحقــوق انهــاء الخدمــة وذلــك للســماح بالقيــاس
(يبدأ من أول كانون الثاني .)2019
ـاء علــى نمــوذج األعمــال ،بالقيمــة
بالتكلفــة المطفــأة (أو بنـ ً
العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر) حتــى فــي حالــة
مدفوعــات التعويضــات الســلبية.
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تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )28تتعلــق هــذه التعديــات بالحصــص طويلــة األجــل فــي
«اإلســتثمار فــي المنشــآت الحليفــة والمشــاريع المشــتركة» المنشــآت الحليفــة والمشــاريع المشــتركة .وتوضــح هــذه
التعديــات ّ
أن المنشــأة تقــوم بتطبيــق المعيــار الدولــي
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم (« )9األدوات الماليــة»
(يبدأ من أول كانون الثاني .)2019
للحصــص طويلــة األجــل فــي منشــأة حليفــة أو مشــروع
مشــترك والتــي تشــكل جــزءا مــن صافــي االســتثمار فــي
المنشــأة الحليفــة أو المشــروع المشــترك فــي حــال لــم
تطبــق طريقــة حقــوق الملكيــة بشــأنها.
تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم ( )19تتعلــق هــذه التعديــات فيمــا يتعلــق بالتعديــل علــى
الخطــط أو التخفيضــات أو التســويات.
«منافــع الموظفيــن»
(يبدأ من أول كانون الثاني .)2019
تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم (« )1عرض تتعلق هذه التعديالت بشأن تعريف األهمية.
القوائــم المالية».
(يبدأ من أول كانون الثاني .)2020
تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة (« )3اندمــاج توضــح هــذه التعديــات تعريــف األعمــال حيــث نشــر
مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة «اإلطــار المفاهيمــي
األعمال»
إلعــداد التقاريــر الماليــة» المعــدل .يشــمل ذلــك التعريفــات
المعدلــة للموجــودات والمطلوبــات باإلضافــة إلــى إرشــادات
(يبدأ من أول كانون الثاني ).2020
جديــدة بشــأن القيــاس وإلغــاء االعتــراف والعــرض واإلفصاح.
أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ،إلــى جانــب
اإلطــار المفاهيمــي المعــدل ،تعديــات علــى المراجــع
الخاصــة باإلطــار المفاهيمــي فــي معاييــر المعاييــر
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ،حيــث تحتــوي الوثيقــة
علــى تعديــات علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر
الماليــة ( 2و 3و 6و )14والمعاييــر المحاســبية الدوليــة
أرقــام ( 1و 8و 34و 37و )38وتفســيرات لجنــة المعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة أرقــام ( 12و  )19وتفســير و (20
و )22وتفســير اللجنــة الدائمــة لتفســير المعاييــر رقــم ()32
مــن أجــل تحديــث تلــك التصريحــات فيمــا يتعلــق باإلشــارات
واالقتباســات مــن إطــار العمــل أو لإلشــارة إلــى مــا تشــير
إليــه مــن نســخة مختلفــة مــن اإلطــار المفاهيمــي
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم (« )17عقــود ويوفــر منهــج قيــاس وعــرض أكثــر اتســاقًا لجميــع عقــود
التأميــن .وتهــدف هــذه المتطلبــات إلــى تحقيــق هــدف
التأميــن»
المحاســبة المتســقة القائمــة علــى المبــادئ لعقــود
التأميــن .ويحــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة
(يبدأ من أول كانون الثاني ).2022
رقــم ( )17محــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة
رقــم (« )4عقــود التأميــن» .
يتطلــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ()17
قيــاس مطلوبــات التأميــن بالقيمــة الحاليــة للوفــاء.
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تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة تتعلــق هــذه التعديــات بمعاملــة بيــع أو مســاهمة
رقــم (« )10القوائــم الماليــة الموّ حــدة» ومعيــار المحاســبة الموجــودات مــن المســ َتثمر فــي المنشــأة الحليفــة أو
الدولــي رقــم (« )28اإلســتثمارات فــي المنشــآت الحليفــة المشــروع المشــترك.
والمشــاريع المشــتركة (»)2011
(تــم تأجيــل تاريــخ الســريان إلــى أجــل غيــر مســمى .ومــا
يــزال التطبيــق مســموحا بــه)
تتوقــع اإلدارة تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة فــي القوائــم الماليــة للشــركة عندمــا تكــون
قابلــة للتطبيــق واعتمــاد هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديــدة قــد اليكــون لهــا أي تأثيــر جوهــري علــى
القوائــم الماليــة الموّ حــدة الشــركة فــي فتــرة التطبيــق أألولــي باســتثناء أثــر تطبيــق المعايــر الدولــي إلعــداد التقاريــر
الماليــة رقــم ( )16وكمــا هــو موضــح فــي ادنــاه:
وتتوقــع اإلدارة كذلــك ان يتــم تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  16للفتــرة الماليــة التــي تبــدأ فــي
أول كانــون الثانــي  ،2019حيــث قــد يســفر عــن تطبيقــه وجــود تأثيــر جوهــري علــى المبالــغ المرصــودة واإلفصاحــات
الــواردة فــي القوائــم الماليــة الموّ حــدة للشــركة بشــان عقــود اإليجــار لديهــا .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فــا يمكــن عمل ًيــا
توفيرتقديــر معقــول حــول تأثيــر تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( )16حتــى إجــراء الشــركة مراجعــة
مفصلــة علــى ذلــك.
 - 4األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
ان اعــداد القوائــم الماليــة الموّ حــدة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن ادارة الشــركة القيــام باجتهــادات
وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر فــي مبالــغ الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وكذلك االفصــاح عن االلتزامــات المحتملة
 .كمــا ان هــذه التقديــرات واالجتهــادات تؤثــر فــي االيــرادات والمصاريــف والمخصصــات بشــكل عــام والخســائر االئتمانيــة
المتوقعــة  .وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة الشــركة اصــدار احــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقدية
المســتقبلية وأوقاتهــا .ان التقديــرات المذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفأوتــة
مــن التقديــر وعــدم التيّقــن وان النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغ ّيــرات الناجمــة عــن أوضــاع
وظــروف تلــك التقديــرات فــي المســتقبل .
يتــم مراجعــة االجتهــادات والتقديــرات واالفتراضــات بشــكل دوري  ،ويتــم قيــد أثــر التغيــر فــي التقديــرات فــي الفتــرة
الماليــة التــي حــدث فيهــا هــذه التغيــر فــي حــال كان التغيــر يؤثــر علــى هــذه الفتــرة الماليــة فقــط ويتــم قيــد أثــر
التغيــر فــي التقديــرات فــي الفتــرة الماليــة التــي حــدث فيهــا هــذه التغيــر وفــي الفتــرات الماليــة المســتقبلية فــي حــال
كان التغيــر يؤثــر علــى الفتــرة الماليــة والفتــرات الماليــة المســتقبلية.
فــي اعتقــاد إدارة الشــركة بــان تقديراتهــا ضمــن القوائــم الماليــة الموّ حــدة معقولــة  ،وفيمــا يلــي التقديــرات الرئيســية
التــي اســتخدمتها اإلدارة فــي عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة والتــي لهــا التأثيــر األكثــر أهميــة علــى
المبالــغ المعتــرف بهــا فــي القوائــم الماليــة الموّ حــدة:
االعمار االنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة
تقــوم االدارة باعــادة تقديــر االعمــار االنتاجيــة للموجــودات الملموســة والموجــودات غيــر الملموســة بشــكل دوري لغايــات
احتســاب االســتهالكات واالطفــاءات الســنوية اعتمــادا علــى الحالــة العامــة لتلــك االصــول وتقديــرات االعمــار االنتاجيــة
المتوقعــة فــي المســتقبل ويتــم قيــد خســارة التدنــي فــي قائمــة الدخــل الموّ حــدة للســنة.
ضريبة الدخل
يتــم تحميــل الســنة الماليــة بمــا يخصهــا مــن نفقــة ضريبــة الدخــل وفقــً لالنظمــة والقوانيــن والمعاييــر المحاســبية ويتــم
احتســاب واثبــات الضرائــب المؤجلــة ومخصــص الضريبــة الــازم.
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مخصص القضايا
ـدة مــن قبــل المستشــار
يتــم تكويــن مخصــص لمواجهــة ّ
المعـ ّ
أي التزامــات قضائيــة محتملــة اســتنادًا للدراســة القانونيــة ُ
القانونــي فــي الشــركة والتــي تحــدد المخاطــر المحتمــل حدوثهــا بالمســتقبل ويعــاد النظــر فــي تلــك الدراســة بشــكل
دوري.
الموجودات والمطلوبات التي تظهر بالكلفة
تقــوم اإلدارة بمراجعــة الموجــودات والمطلوبــات التــي تظهــر بالكلفــة بشــكل دوري لغايــات تقديــر أي تدنــي فــي قيمتهــا
ويتــم قيــد خســارة التدنــي فــي قائمــة الدخــل الموّ حــدة للســنة.
قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم
عنــد تقديــر القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة يســتخدم البنــك ،بيانــات الســوق المتاحــة القابلــة
للمالحظــة .وفــي حــال عــدم وجــود مدخــات المســتوى ( ،)1يجــري البنــك التقييمــات باالســتعانة بنمــاذج تقييــم مناســبة
لتحديــد القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة.
احتساب مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
يتطلــب مــن إدارة الشــركة اســتخدام إجتهــادات وتقديــرات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا
وتقديــر مخاطــر الزيــادة الهامــة فــي مخاطــر االئتمــان للموجــودات الماليــة بعــد االعتــراف األولــي بهــا ومعلومــات القيــاس
المســتقبلية لخســائر اإلئتمــان المتوقعــة.
يتــم قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة كمخصــص يعــادل الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى العمــر الزمنــي
للموجــودات.
تحديــد العــدد والــوزن النســبي للســيناريوهات النظــرة المســتقبلية لــكل نــوع مــن أنــواع المنتجــات  /الســوق وتحديــد
المعلومــات المســتقبلية ذات الصلــة بــكل ســيناريو.
عنــد قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة ،تســتخدم الشــركة معلومــات مســتقبلية معقولــة ومدعومــة تســتند إلــى
افتراضــات الحركــة المســتقبلية لمختلــف المحــركات االقتصاديــة وكيــف تؤثــر هــذه المحــركات علــى بعضهــا البعــض.
احتمالية التعثر
تشــكل احتماليــة التعثــر مدخــ ّ
ا رئيســيًا فــي قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة .وتعتبــر احتماليــة التعثــر ﺗﻘدﯾرًا
الحتماليــة التعثــر عــن الســداد علــى مــدى فتــره زمنيــة معينــة ،والتــي تشــمل إحتســاب البيانــات التاريخيــة واالفتراضــات
والتوقعــات المتعلقــة بالظــروف المســتقبلية.
الخسارة بافتراض التعثر
تعتبــر الخســارة بافتــراض التعثــر هــي تقديــر للخســارة الناتجــة ﻋن التعثــر فــي اﻟﺳداد .وهــو يســتند إلــى الفــرق بيــن
التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة وتلــك التــي يتوقــع الممــول تحصيلهــا ،مــع األخــذ فــي االعتبــار التدفقــات
النقديــة مــن الضمانــات اإلضافيــة والتعديــات االئتمانيــة المتكاملــة.
االعتراف باإليرادات
تقــوم إدارة الشــركة باســتخدام تقديــرات وافتراضــات هامــة لتحديــد مبلــغ وتوقيــت االعتــراف باإليــرادات بموجــب
متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم (« )15االيــرادات مــن العقــود مــع العمــاء».
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 - 5نقد في الصندوق ولدى البنوك
يتكون هذا البند مما يلي :
 31كانـــــــــــــون األول
2018

2017

دينــــــــــــــار

دينـــــــــــــار

نقد في الصندوق

23.210

22.161

حسابات جارية لدى البنوك

2.869.494

4.284.226

ودائع ألجل *

284.466

203.738

3.177.170

4.510.125

* ّ
إن الودائع ألجل مربوطة شهريًا وبلغ معدل الفائدة عليها خالل العام  %1سنويًا.

 - 6ذمم مدينة  -بالصافي
أ  -يتكون هذا البند مما يلي :
 31كانــــــــــــــــــــــون األول
2018

2017

دينــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

ذمم مدينة تجارية

10.021.759

10.641.505

ينزل :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة

()1.178.547

()1.423.927

صافي الذمم المدينة التجارية

8.843.212

9.217.578

شيكات قصيرة األجل تستحق خالل  3أشهر

872.500

456.603

صافي الذمم المدينة

9.715.712

9.674.181

ّ
إن تفاصيل أعمار الذمم هي كما يلي :
 31كانــــــــــــــــــــــون األول
2018

2017

دينـــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

اقل من  90يوم

7.156.914

7.395.743

 180 – 90يوم

1.724.044

1.596.513

 270 – 181يوم

257.092

302.415

 365 – 271يوم

109.742

94.646

أكثر من  365يوم

773.967

1.252.188

10.021.759

10.641.505
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بّ -
إن الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل السنة هي كما يلي :
2018

2017

دينـــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

رصيد المخصص بداية السنة

1.423.927

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9

20.865

رصيد بداية السنة المعدل

1.444.792

1.244.290

يضاف  :المخصص (المحرر) المستدرك خالل السنة

()193.199

236.142

()6.005

7.863

()67.041

()64.368

1.178.547

1.423.927

فروقات عمالت أجنبية
ينزل  :ديون معدومة
الرصيد في نهاية السنة

1.244.290
-

 - 7بضاعة – بالصافي
أ  -يتكون هذا البند مما يلي :
 31كانـــــــــــــــون األول
2018

2017

دينـــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــار

مواد أولية

4.988.140

4.655.274

بضاعة جاهزة

2.090.805

2.432.456

مخزون مواد تنظيف ومالبس

14.903

14.484

قطع غيار

1.645.040

1.170.308

8.738.888

8.272.522

()871.421

()816.936

7.867.467

7.455.586

347.577

133.219

8.215.044

7.588.805

ينزل  :مخصص بضاعة بطيئة الحركة
بضاعة في الطريق
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بّ -
إن الحركة على مخصص البضاعة بطيئة الحركة خالل السنة هي كما يلي :
2018

2017

دينــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــار

الرصيد في بداية السنة

816.936

684.168

يضاف  :المخصص المستدرك خالل السنة

64.411

146.948

يطرح  :بضاعة مشطوبة

()9.926

()14.180

871.421

816.936

الرصيد في نهاية السنة

 - 8أرصدة مدينة أخرى
يتكون هذا البند مما يلي :
 31كانـــــــــــــــون األول
2018

2017

دينــــــــــــار

دينــــــــــــــار

دفعات مقدمة إلى موردين

916.698

683.702

مصاريف مدفوعة مقدمًا  -تأمين

530.663

516.391

تأمينات مستردة

332.056

343.526

مصاريف مدفوعة مقدمًا – إيجارات

155.347

42.035

مصاريف مدفوعة مقدمًا  -دعاية وإعالن

34.179

11.306

مصاريف مدفوعة مقدمًا – صيانة

12.828

47.612

مصاريف مدفوعة مقدمًا  -عموالت بنكية

14.271

16.662

مصاريف مدفوعة مقدمًا  -رسوم ورخص

2.271

1.261

أخرى

253.373

146.693

2.251.686

1.809.188
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 - 9موجودات غير ملموسة
يتكون هذا البند مما يلي :
 31كانـــــــــــــــون األول
2018

2017

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

شهرة (أ)

4.704.010

4.704.010

عالمات تجارية (ب)

1.611.147

1.611.147

أنظمة وبرامج – بالصافي (ج)

69.281

96.580

6.384.438

6.411.737

أ -نتجــت الشــهرة نتيجــة قيــام الشــركة بشــراء حصــص بقيمــة تفــوق القيمــة الدفتريــة لهــا فــي بعــض الشــركات
التابعــة ،وبــرأي إدارة الشــركة أنــه ال يوجــد أي تدنــي فــي قيمتهــا.
ب -يمثــل هــذا المبلــغ قيمــة العالمــات التجاريــة المشــتراه مــن شــركة األغذيــة المتميــزة لشــركة ســنيورة للصناعــات
الغذائيــة بمبلــغ  1.543.970دينــار أردنــي باإلضافــة إلــى رســوم نقــل ملكيتهــا.
ج -إ الحركة الحاصلة على بند األنظمة والبرامج خالل السنة هي كما يلي:

للسنة المنتهية في  31كانون األول
2018

2017

دينـــــــــــــار

دينـــــــــــــار

رصيد بداية السنة

96.580

66.942

إضافات

7.972

62.189

االطفاء للسنة

()35.271

()32.551

رصيد نهاية السنة

69.281

96.580

25 – 20

25 – 20
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80

اآلت
ومعدات
ّ
سيـــــارات

أثـــــــــاث
وتجهيـزات
مكتبيـــــــة
مبانـــــــــــي
وانشــــــاءات

أرض المصنــــع

ومعدات
 - 10ممتلكات
ّ

ِعدد وأدوات

إضافات

دفعات على
شراء ممتلكات
ومعدات
ّ

رصيد بداية السنة

المجمـــــــــوع

-

الكلفـــــــــــــــة :

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018
3.601.818
1.207.992

دينــــــــــار

()2.992

دينــــــــــــــار
17.644.009
464.097

دينــــــــــار
2.413.628
()4.565

دينــــــــــار
3.336.910
203.484

دينــــــــــــــار
24.018.168
303.201
()122.619

دينــــــــــار
808.149
()420.175

دينـــــــــــــــــار
327.057
1.085.416

دينــــــــــــــــــار
52.149.739
-

استبعادات

72.211

تحويالت

-

4.809.810

711.937

262.376
18.367.490

()550.351

122.400
2.734.947

4.048.338
3.517.492

رصيد نهاية السنة

249.722

-

24.933.131

720.625

29.922

5.189.813

910.282

342.845

374.574

1.608.921

()664.420

394.367

-

1.801.030

55.647.726

االستهالك المتراكم :

إضافات

رصيد بداية السنة

1.509.439

رصيد نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية كما في  31كانون
األول 2018

13.185.679

4.809.810

41.030

()880
5.909.558
12.457.932

636.455

()4.564
1.947.202
787.745

-

()101.002
2.094.395
1.423.097

()222.020
14.473.098
10.460.033

3.008.306
677.485
232.797

22.421.898
374.574

استبعادات

()328.466
25.101.738
30.545.988

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2017

4.791.355
-

271.713
411.378
()356.034

782.609
25.540
-

23.446.547
1.019.620
()479.625
31.626

2.971.987
416.187
()186.208
134.944

2.238.988
217.500
()71.822
28.962

17.168.193
315.314
160.502

1.216.002
2.385.816
-

رصيد بداية السنة

إضافات

استبعادات

تحويالت

الكلفـــــــــــــــة :
48.096.039
()737.655

رصيد نهاية السنة
4.492.333
697.480
-

-

إضافات

استبعادات

3.601.818

()71.217

17.644.009
1.310.419
369.719

2.413.628
1.611.986
356.149
()167.105

3.336.910

()409.525

24.018.168
12.126.100
1.469.104

808.149

-

327.057

597.977
38.478

52.149.739

327.057

636.455
171.694
20 - 10

13.185.679
10.832.489
25 - 7

1.801.030
1.535.880
20 - 10

1.608.921
804.707
25 - 10

5.189.813
12.454.196
20 - 2

3.601.818
-

رصيد نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية كما في  31كانون
األول 2017

نسبة االستهالك السنوية ٪

رصيد بداية السنة

()647.847

االستهالك المتراكم :
20.138.815
2.930.930
22.421.898
29.727.841

-

والمعدات المستهلكة بالكامل  8.216.367دينار كما في  31كانون األول ( 2018مقابل  7.400.701دينار كما في  31كانون األول . )2017
 بلغ رصيد الممتلكاتّ

 - 11أوراق دفع
يمتد استحقاق أوراق الدفع حتى  15أيار .2019

 - 12أمانات ومصاريف مستحقة
يتكون هذا البند مما يلي:
 31كانـــــــــــــــون األول
2018

2017

دينــــــــــــــار

دينــــــــــــــار

مكافآت ورواتب مستحقة الدفع

885.051

910.589

أمانات ضريبة الدخل

452.172

135.026

مخصص قضايا والتزامات أخرى *

321.073

459.387

عموالت بيعية مستحقة للعمالء

327.948

225.908

مصاريف تأمين مستحقة

322.571

313.247

مخصص إجازات

285.466

281.133

مخصص مرتجعات المبيعات

166.023

مصاريف مياه وكهرباء وهاتف مستحقة

101.636

101.011

أتعاب مهنية

108.256

134.773

أمانات الضمان االجتماعي

59.179

54.624

دعاية وإعالن

56.367

231.314

دفعات مقدمة من العمالء

56.241

121.641

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

35.000

25.000

-

5.867

فوائد وعموالت بنكية مستحقة
أرصدة دائنة أخرى

-

423.159

281.242

3,600,142

3.280.762

* يشــمل هــذا البنــد المخصــص المرصــود لمواجهــة التزامــات قــد تطــرأ علــى الشــركة ،هــذا وتمثلــت الحركــة علــى
مخصــص التزامــات أخــرى خــال الســنة كمــا يلــي :

رصيد المخصص بداية السنة

2018

2017

دينــــــــــار

دينــــــــــار

459.387
-

يضاف  :المخصص خالل السنة
يطرح  :المحرَر

()138.314

الرصيد في نهاية السنة

321.073

81

459.387
459.387

 - 13قروض
 31كانــــــــون األول 2018
يتكون هذا البند مما يلي:

أقساط
قروض
قصيرة األجل

قروض
طويلة األجل

 31كانــــــــون األول 2017
أقساط قروض
قصيرة األجل

قروض طويلة
األجل

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينـــــــــار

دينــــــــــار

البنك األهلي األردني (أ)

525.400

525.400

525.400

1.050.800

البنك العربي  -القرض األول (ب)

1.846.000

2.769.000

1.846.000

4.615.000

البنك العربي  -القرض الثاني (ج)

1.273.800

2.547.600

1.273.800

3.821.400

البنك العربي  -القرض الثالث (د)

284.000

852.000

284.000

1.136.000

البنك العربي  -القرض الرابع (هـ)

852.000

4.828.000

-

-

البنك العربي  -القرض الخامس (و)

168.875

422.188

-

-

4.950.075

11.944.188

3.929.200

10.623.200

أ  -حصلــت شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة  -األردن علــى تســهيالت ائتمانيــة مــن البنــك األهلــي األردنــي بســقف
 3.7مليــون دوالر أمريكــي لتمويــل خطــوط إنتــاج جديــدة وبســعر فائــدة اليبــور  3شــهور  ٪2.25+بحــد أدنــى ،٪3.2
ـداء مــن نهايــة
هــذا وتــم منــح القــرض بضمــان خطــوط اإلنتــاج الجديــدة ليســدد علــى  20قســط ربــع ســنوي ابتـ ً
الشــهر الخامــس عشــر مــن تاريــخ صــرف هــذه التســهيالت.
ب  -حصلــت شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة – األردن علــى قــرض متناقــص مــن البنــك العربــي بقيمــة  13مليــون
دوالر أمريكــي لســداد التزامــات الشــركة لــدى بنــك القاهــرة عمــان وتمويــل خطــوط إنتــاج جديــدة وبســعر فائــدة
اليبــور  3شــهور  ٪2.25+بحــد أدنــى  ،٪3.25هــذا وتــم منــح القــرض بضمــان رهــن أرض المصنــع والرهــن الحيــازي
ـدات المرهونــة لصالــح البنــك
ـدات مصنــع الشــركة فــي األردن وتجييــر بوليصــة تأميــن اآلالت والمعـ ّ
علــى آالت ومعـ ّ
إضافــة إلــى كفالــة شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة األردن علــى أن يســدد بموجــب  20قســط ربــع ســنوي،
اســتحق القســط األول بتاريــخ  4أيلــول .2016
ج  -حصلــت شــركة ســنيورة فــوود هولدينــغ ليمتــد  -اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى تســهيالت ائتمانيــة مــن البنــك
العربــي فــرع دبــي بقيمــة  33مليــون درهــم إماراتــي (أي مــا يعــادل  6.369.000دينــار أردنــي ) بهــدف تمويــل ٪75
مــن صفقــة شــراء مصنــع قائــم فــي إمــارة دبــي  -اإلمــارات العربيــة المتحــدة وبســعر فائــدة إيبــور  3شــهور ٪3+
وبحــد أدنــى  ،٪4هــذا وتــم منــح القــرض بضمــان رهــن أســهم شــركة ســنيورة فــوود هولدينــغ ليمتــد باإلضافــة إلــى
كفالــة بنكيــة مــن البنــك العربــي األردن بقيمــة  9مليــون دوالر تجــدد ســنويًا حتــى ســداد التســهيالت بالكامــل
علــى أن تســدد بموجــب  20قســط ربــع ســنوي يســتحق القســط األول بعــد مــرور  12شــهر مــن تاريــخ صــرف
هــذه التســهيالت.
د  -حصلــت شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة – األردن علــى قــرض متناقــص مــن البنــك العربــي بقيمــة  2مليــون دوالر
أمريكــي الســتكمال توســعات الشــركة الرأســمالية المختلفــة والمتوقعــة خــال العــام  2017وبســعر فائــدة
اليبــور  3شــهور  ٪2.25+بحــد أدنــى  ،٪3.25هــذا وتــم منــح القــرض بكفالــة شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة
األردن علــى أن يســدد بموجــب  20قســط ربــع ســنوي ،اســتحق القســط األول بتاريــخ  4آذار .2018
هـــ -حصلــت شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة – األردن علــى قــرض متناقــص مــن البنــك العربــي بقيمــة  6مليــون
ومعــدات الشــركة باإلضافــة إلــى تمويــل االحتياجــات الدائمــة لــرأس
دوالر أمريكــي إلعــادة تمويــل ممتلــكات
ّ
المــال العامــل للشــركة وبســعر فائــدة اليبــور  3شــهور  +هامــش فائــدة بنســبة  ٪2.5ســنويًا ،هــذا وتــم منــح
القــرض بكفالــة شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة األردن علــى أن يســدد بموجــب  20قســط ربــع ســنوي .هــذا
وقامــت الشــركة خــال الفتــرة برفــع ســقف القــرض بمبلــغ  2مليــون دوالر أمريكــي ليصبــح  8مليــون دوالر
أمريكــي ليســتحق القســط األول بتاريــخ  30حزيــران  2019مــع بقــاء باقــي شــروط القــرض كمــا هــي دون تغييــر.
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و -حصلــت شــركة الماســة لتصنيــع اللحــوم – اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى قــرض جــاري مديــن مــن البنــك العربــي
فــرع دبــي بقيمــة  3.5مليــون درهــم إماراتــي (أي مــا يعــادل  675.500دينــار أردنــي) بهــدف تمويــل  %80مــن قيمــة
ـدات للمصنــع وتجديــد مبنــى وأثــاث المصنــع وبســعر فائــدة إيبــور  6شــهور ،%4+
شــراء بعــض الممتلــكات والمعـ ّ
هــذا وتــم منــح القــرض بكفالــة شــركة ســنيورة للصناعــة الغذائيــة األردن علــى ان يســدد بموجــب  16قســط ربــع
ســنوي ،يســتحق القســط األول بعــد مــرور شــهر مــن تاريــخ منــح الجــاري مديــن أو الســحب الكامــل ،أيهمــا
أســبق.

 - 14مخصص تعويض نهاية الخدمة
يعــود مخصــص تعويــض نهايــة الخدمــة بالكامــل لشــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة – فلســطين وشــركة ســنيورة
فــود هولدينــج ليمتــد (شــركات تابعــة) فيمــا يلــي الحركــة خــال الســنة:
2018

2017

دينــــــــــــار

دينـــــــــــــار

رصيد بداية السنة

1.896.091

1.560.780

يضاف  :المخصص المستدرك خالل السنة

475.137

327.147

يطرح  :المدفوع من المخصص

()200.623

()107.008

فروقات عملة

()109.023

115.172

ربح إكتواري

()9.211

رصيد نهاية السنة

2.052.371

1.896.091

 - 15رأس المال واالحتياطيات
أ  -رأس المال المصرح به والمدفوع:
وافقــت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي المنعقــد بتاريــخ  19نيســان  2018علــى زيــادة رأس مــال الشــركة
مــن  22مليــون دينــار إلــى  25مليــون دينــار عــن طريــق تحويــل  3مليــون دينــار مــن األربــاح المــدورة إلــى رأس المــال
وتوزيعهــا كأســهم مجانيــة علــى المســاهمين ك ً
ال حســب نســبة مســاهمته فــي رأس المــال ،هــذا وتــم االنتهــاء
مــن إجــراءات زيــادة رأس المــال لــدى الجهــات المختصــة بتاريــخ  13حزيــران .2018
وافقــت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا غيــر العــادي المنعقــد بتاريــخ  19نيســان  2017علــى زيــادة رأس مــال الشــركة
مــن  18مليــون دينــار إلــى  22مليــون دينــار عــن طريــق تحويــل  4مليــون دينــار مــن األربــاح المــدورة إلــى رأس المــال
وتوزيعهــا كأســهم مجانيــة علــى المســاهمين كال حســب نســبة مســاهمته فــي رأس المــال ،هــذا وتــم االنتهــاء
مــن إجــراءات زيــادة رأس المــال لــدى الجهــات المختصــة بتاريــخ  5حزيــران .2017
ب  -احتياطي إجباري
يمثــل هــذا البنــد المبالــغ المتراكمــة والتــي تــم اقتطاعهــا مــن األربــاح الســنوية قبــل الضرائــب بنســبة  ٪10خــال الســنة
والســنوات الســابقة وفقــً لقانــون الشــركات األردنــي وهــو غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين.
ج  -األرباح المدورة
وافقــت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا العــادي المنعقــد بتاريــخ  19نيســان  2018علــى توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة
 2.200.000دينــار أي مــا يعــادل  ٪10مــن رأس المــال المدفــوع (وافقــت الهيئــة العامــة فــي االجتمــاع المنعقــد بتاريــخ
 19نيســان  2017علــى توزيــع  1.080.000دينــار) .يشــمل رصيــد األربــاح المــدورة  217.868دينــار ال يمكــن التصــرف بــه
كمــا فــي  31كانــون األول  2018لقــاء منافــع ضريبيــة مؤجلــة بمــا فــي ذلــك الرســملة أو التوزيــع إ ّ
ال بمقــدار مــا
يتحقــق منــه فعــ ً
ا ( 190.781دينــار كمــا فــي  31كانــون األول .)2017
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 - 16تكلفة المبيعات
يتكون هذا البند مما يلي :
إيضاح
7

بضاعة جاهزة في أول السنة
تكلفة اإلنتاج *
عدة للبيع
الم ّ
تكلفة البضاعة ُ

7

ينزل :بضاعة جاهزة في نهاية السنة
تكلفة المبيعات

2018

2017

دينــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

2.432.456

2.674.509

35.694.502

35.376.863

38.126.958

38.051.372

()2.090.805

()2.432.456

36.036.153

35.618.916

* ّ
تمثل تكلفة اإلنتاج ما يلي:
7

2018

2017

دينــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

4.655.274

4.979.930

مشتريات مواد أولية وبضاعة جاهزة خالل السنة

24.867.064

25.278.033

عدة لإلنتاج
مواد أولية ُم ّ

29.522.338

30.257.963

()4.988.140

()4.655.274

مواد أولية مستخدمة في اإلنتاج

25.534.198

25.602.689

رواتب وأجور وعالوات ومنافع موظفين

3.868.217

3.287.486

ضمان اجتماعي

192.862

165.771

نقل عمال

37.874

28.349

تدريب

7.259

12.526

تأمين صحي

183.059

151.575

4.289.271

3.645.707

مواد أولية في بداية السنة

7

ينزل :مواد أولية في نهاية السنة

مصاريف صناعية غير مباشرة:
ومعدات
استهالك ممتلكات
ّ

2.194.812

2.191.522

كهرباء ومياه وتدفئة

1.652.394

1.405.818

صيانة

1.277.835

963.498

تخزين ونقل مواد خاصة باإلنتاج

396.133

283.643

إيجارات

288.344

247.439

مصاريف تأمين

243.606

238.578

أدوات ولباس عمال ومواد تنظيف

235.998

170.987

بضاعة تالفة

143.813

150.403

مصاريف طعام

71.240

70.244

فحوصات مخبرية

61.765

65.483
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حراسة وحماية

66.241

50.528

بحث وتطوير

6.350

4.850

متفرقة

232.502

285.474

6.871.033

6.128.467

35.694.502

35.376.863

تكلفة االنتاج

 - 17مصاريف بيع وتوزيع
2018

2017

يتكون هذا البند مما يلي:

دينــــــــــــــار

دينـــــــــــــــار

رواتب وأجور وعالوات ومنافع

2.414.029

2.177.891

مصاريف سيارات

1.832.695

1.568.105

عموالت بيع

1.063.294

981.620

مصاريف تسويق

573.949

1.138.608

دعاية وإعالن

775.228

882.706

ومعدات
استهالك ممتلكات
ّ

537.449

493.421

مصاريف تصدير وعطاءات

225.795

335.423

ضمان اجتماعي

193.079

176.940

تأمين

176.457

159.531

إيجارات

130.506

108.248

مصاريف سفر وتنقالت

115.302

83.147

بريد وهاتف

74.621

73.179

مياه وكهرباء

19.972

20.901

قرطاسية

9.085

8.295

أخرى

356.779

397.409

8.498.240

8.605.424
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 - 18مصاريف إدارية وعمومية
يتكون هذا البند مما يلي:

2018

2017

دينـــــــــــار

دينـــــــــــــــار

رواتب وأجور وعالوات ومنافع موظفين

2.545.363

2.591.029

أتعاب مهنية

456.473

417.995

ومعدات
استهالك ممتلكات
ّ

276.045

245.987

تأمين

227.476

189.639

مصاريف سفر وإقامة وتنقالت

246.289

175.643

مياه وكهرباء

197.966

172.747

مصاريف شركة ابيك *

160.801

160.801

صيانة

142.957

123.922

بريد وهاتف

145.183

104.358

ضمان اجتماعي

87.999

81.984

إكراميات وتبرعات

68.301

95.643

رسوم واشتراكات ورخص

64.484

36.637

مصاريف سيارات

43.397

45.964

إطفاء موجودات غير ملموسة

35.271

31.544

قرطاسية ومطبوعات ولوازم حاسب آلي

31.525

28.242

إيجارات

19.532

36.634

ضيافة

13.621

15.891

متفرقة

303.614

327.319

5.066.297

4.881.979

* يمثــل هــذا البنــد المصاريــف التــي تدفعهــا شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة – فلســطين (شــركة تابعــة) للشــركة
العربيــة الفلســطينية لالســتثمار (الشــركة المالكــة) لقــاء خدمــات إداريــة تقدمهــا الشــركة المالكــة للشــركة .

 - 19مصاريف تمويل
يتكون هذا البند مما يلي :
2018

2017

دينـــــــــــار

دينـــــــــــــار

فوائد مدينة

941.255

654.740

مصاريف وعموالت بنكية

108.311

150.615

1.049.566

805.355
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 - 20صافي إيرادات (مصاريف) أخرى
يتكون هذا البند مما يلي:
2018

2017

دينـــــــــــار

دينـــــــــــــار

(خسائر) أرباح فرق تقييم عملة أجنبية

()119.581

159.202

ومعدات
أرباح بيع ممتلكات
ّ

33.355

38.469

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

()35.000

()25.000

إيراد إيجارات

52.055

-

أخرى – بالصافي

104.523

158.359

35.352

331.030

 - 21ضريبة الدخل
أ  -مخصص ضريبة الدخل
ّ
إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
2018

2017

دينـــــــــار

دينــــــــــــار

رصيد بداية السنة

447.489

324.346

ضريبة الدخل المدفوعة

()585.812

()291.141

ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

366.034

414.284

رصيد نهاية السنة

227.711

447.489

ب  -تمثل ضريبة الدخل الظاهرة في قائمة الدخل ما يلي :
2018

2017

دينـــــــــار

دينــــــــــــار

ضريبة الدخل للسنة

366.034

414.284

موجودات ضريبية للسنة

()33.335

()40.279

إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة

24.240

3.894

أثر التغير في نسبة الضريبة *

()17.527

-

339.412

377.899

* وفقــً لقانــون ضريبــة الدخــل النافــذ إعتبــارًا مــن أول كانــون الثانــي  2019تــم تغييــر نســبة ضريبــة الدخــل للشــركة
فــي األردن لتصبــح  ٪6بــد ً
ال مــن  ٪5وذلــك كــون أن الشــركة مســجلة فــي منطقــة الملــك عبــداهلل الثانــي التنمويــة /
ســحاب.
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ج -الوضع الضريبي
 تــم تســوية ضريبــة دخــل شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة – األردن حتــى نهايــة العــام  .2015كمــا قامــتالشــركة بتقديــم كشــف التقديــر الذاتــي عــن العــام  2016و 2017ودفــع الضرائــب المعلنــة فــي حيــن لــم يتــم
مراجعتــه بعــد مــن قبــل دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات .هــذا وبــرأي اإلدارة والمستشــار الضريبــي ّ
أن المخصصــات
المرصــودة فــي القوائــم الماليــة كافيــة لمواجهــة االلتزامــات الضريبيــة المحتملــة.
 حصلــت شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة – فلســطين بتاريــخ  9شــباط  2012مــن الهيئــة العامــة لتشــجيعاإلســتثمار علــى اعفــاء كامــل مــن ضريبــة الدخــل لمــدة خمــس ســنوات اعتبــارًا مــن أول كانــون الثانــي  2010ولغايــة
ابتــداء مــن أول
 31كانــون األول  2014وعلــى اعفــاء اســمي مقــداره  ٪50مــن ضريبــة الدخــل لمــدة  12عــام
ً
كانــون الثانــي  2015ولغايــة  31كانــون األول  . 2026بحيــث تقــوم الشــركة بدفــع ضريبــة علــى الدخــل بمعــدل
.٪7.5
 تــم تســوية ضريبــة دخــل شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة  -فلســطين (الشــركة التابعــة) لنهايــة العــام ،2017وبــــرأي اإلدارة والمستشــار الضريبــي ّ
كاف لمواجهــة أيــة التزامــات
أن المخصــص المرصــود فــي القوائــم الماليــة
ٍ
ضريبيــة يمكــن ان تطــرأ.
 ّأن شــركة ســنيورة فــوود هولدينــغ ليمتــد وشــركاتها التابعــة غيــر خاضعــة لضريبــة الدخــل لعــدم وجــود ضريبــة
دخــل فــي البلــدان العاملــة بهــا.
د  -موجودات ضريبية مؤجلة
يتكون هذا البند مما يلي :

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

 31كانون األول
2018

2017

أثر تطبيق المبالـــــــغ المبالــــــغ الرصيد فـي الضريبــة الضريبــة
المؤجلـــة المؤجلـــة
رصيد بداية المعيار  9المحـــــررة المضافـــة
دينـــــــار
دينـــــــار
السنـــــــة دينــــــــار دينـــــــــار دينــــــــار
نهايـة
السنة
(127.800 )136.103

الحسابات المشمولة

دينـــــــــار

9.305

السنـــــــة

919.190

-

()73.046

نهايـة السنة

82.616

-

-

مخصص بضاعة بطيئة
الحركة

747.176

-

(291.828 )159.417

832.376

مخصص تعويض نهاية
الخدمة  -شركة سنيورة
للصناعات الغذائية –
فلسطين

9.305 1.350.221

(515.463 )368.566

1.482.632

217.868

9.305 3.099.203

(515.463 )368.566

3255.405

217.868
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دينـــــــــار

55.212

45.960

10.635

920.192

1.515

6.195

85.200

20.205

49.943

37.359

111.198

101.267
190.781

190.781

 ّإن الحركة على حساب الموجودات الضريبية المؤجلة كما يلي :
2018

2017

دينــــــار

دينـــــــــار
154.396

رصيد بداية السنة

190.781

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9

465

رصيد بداية السنة المعدل

191.246

154.396

المضاف

33.335

40.279

إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة

()24.240

()3.894

أثر التغير في نسبة الضريبة

17.527

-

رصيد نهاية السنة

217.868

-

190.781

 - 22حصة السهم من الربح للسنة
يتكون هذا البند مما يلي:
2018

2017

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

الربح للسنة – قائمة (ب)

4.325.013

4.580.559

المتوسط المرجح لعدد األسهم

25.000.000

25.000.000

حصة السهم من ربح السنة – األساسي والمخفض

0.17

0.18

تــم احتســاب المتوســط المرجــح لعــدد األســهم لحصــة الســهم مــن الربــح األساســي والمخفــض العائــد لمســاهمي
ـاء علــى عــدد األســهم المصــرح بهــا للعاميــن  2018و 2017حيــث تــم اعــادة احتســاب أرقــام العــام  2017وفقــً
الشــركة بنـ ً
لمعــدل رأس المــال بعــد الزيــادة بتوزيــع أســهم مجانيــة  /الرســملة وفقــً لمتطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (. )33

 -23التزامات ممكن أن تطرأ
أ  -هنالــك قضايــا مقامــة ضــد شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة – فلســطين بمــا يعــادل  67.997دينــار إلبطــال
مطالبــات الشــركة ضــد الغيــر و  /أو مطالبــات عماليــة ،وبــرأي المستشــار القانونــي وإدارة الشــركة فإنــه لــن يترتــب
أي التزامــات لقــاء هــذه القضايــا.
علــى الشــركة ّ
ب  -كان علــى الشــركة بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموّ حــدة التزامــات ممكــن أن تطــرأ تتمثــل فــي كفـــاالت بنكيـــة
بقيمـــة  217.320دينــار واعتمــادات مســتندية بقيمــة  474.000دينــار.
ج  -كان علــى شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة – فلســطين (شــركة تابعــة) بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموّ حــدة
التزامــات ممكــن أن تطــرأ تتمثــل فــي كفــاالت بنكيــة صــادرة للغيــر بمــا يعــادل  309.026دينــار أردنــي باإلضافــة إلــى
اعتمــادات مســتندية بمــا يعــادل  609.741دينــار أردنــي باإلضافــة إلــى بوالــص تحصيــل بمــا يعــادل  97.777دينــار
أردني.
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 - 24معامالت مع أطراف ذات عالقة
أ  -قامت الشركة بالدخول في معامالت مع جهات ذات عالقة بيانها كما يلي:
 31كانون األول 2018

شركة سنيورة للصناعات الغذائية (الجزائر) ()3

 31كانون األول 2017

ذمم مدينة

ذمم دائنة

ذمم مدينة

ذمم دائنة

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

دينــــــــــار

-

1.294.549

-

-

شركة يونيبال للتجارة العامة ()2

660.277

-

743.315

-

الشركة العربية لمراكز التسوق ()2

14.176

-

13.506

-

شركة التوريدات والخدمات الطبية ()2

1.680

-

114

-

الشركة الفلسطينية للسيارات ()2

4.450

-

-

-

ذمم موظفين

92.898

-

-

119.961

شركة سكاي للدعاية واإلعالن ()2

-

65.472

-

43.004

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار ()1

-

24.212

-

24.462

الشركة العربية للتأجير التمويلي ()2

-

11.087

-

13.162

الشركة الفلسطينية للسيارات ()2

-

-

-

812

الشريك في شركة الماسة لتصنيع اللحوم ()4

-

-

-

603.783

المجموع
ينزل  :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة (ب)
الصافي

100.771

773.481
-

685.223

2.171.445
()1.121.235

100.771

773.481

685.223

1.050.210

أي فوائد وال يوجد لها جدول زمني محدد للسداد.
تمثل األرصدة أعاله ذمم تجارية ،علمًا بأنه ال يستحق عليها ّ
الموحدة
بنود قائمة الدخل
ّ
2017

2018
مشتريـــــات

مبيعــــــــــات

دينـــــــــــار

دينــــــــــــــار

شركة يونيبال للتجارة العامة ()2

-

4.028.157

الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق ()2

-

145.710

الشركة الفلسطينية للسيارات ()2

-

مشتريـــــات مبيعــــــــات
دينـــــــــــار
10.743

دينــــــــــــار
3.698.728
158.064

-

5.445

-

شركة سكاي للدعاية واإلعالن ()2

186.316

-

158.676

-

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار ()1

160.801

-

160.801

-

الشركة العربية للتأجير التمويلي ()2

52.748

-

43.618

-
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( )1الشركة القابضة.
( )2شركة مملوكة من الشركة القابضة.
( )3شركة تابعة غير موحدة.
( )4شريك (سابقًا) في شركة تابعة.
ب  -يمثــل هــذا البنــد كمــا فــي  31كانــون األول  2017المخصــص المرصــود لقــاء الرصيــد المطلــوب مــن شــركة ســنيورة
للصناعــات الغذائيــة – الجزائــر (شــركة تابعــة) والتــي تعتقــد اإلدارة انهــا غيــر قــادرة علــى تحصيلــه كــون الشــركة
تحــت التصفيــة .هــذا وتــم االنتهــاء مــن إجــراءات شــطب تســجيل الشــركة لــدى الجهــات المختصــة فــي
جمهوريــة الجزائــر بتاريــخ  16أيــار  2018وعليــه قامــت الشــركة بشــطب كامــل رصيــد الذمــة المدينــةّ .
إن الحركــة
الحاصلــة علــى مخصــص الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة خــال الســنة هــي كمــا يلــي:
2018

2017

دينـــــــــــــار

دينــــــــــــــار

رصيد بداية السنة

1.121.235

يضاف  :المخصص المستدرك خالل السنة

173.314

-

يطرح  :ديون معدومة

()1.294.549

-

الرصيد في نهاية السنة

-

1.121.235

1.121.235

قامــت شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة – فلســطين (شــركة تابعــة) خــال األعــوام  2009و 2011بتوقيــع
اتفاقيتــي قــرض مــع شــركة التوريــدات والخدمــات الطبيــة (شــركة شــقيقة) بمــا يعــادل  509.339دينــار أردنــي
ّ
كمــا فــي  31كانــون األول  2017مقابــل قيــام شــركة التوريــدات والخدمــات الطبيــة بمنــح شــركة ســنيورة للصناعات
الغذائيــة  -فلســطين (شــركة تابعــة) قــروض مماثلــة لقيمــة القــروض الممنوحــة لهــا بالــدوالر األمريكــي لغــرض
توفيــر العملــة األجنبيــة الالزمــة إلدارة انشــطتها التشــغيلية ،علمــً بـ ّ
ـأن هــذه القــروض بــدون فائــدة وال يوجــد لهــا
جــــدول زمنــي محــدد للســداد ّ
وأن الفــرق بيــن مبالــغ القــروض المتبادلــة المدينــة والدائنــة يمثــل فــرق عملــة .هــذا
وتــم خــال العــام  2018إنهــاء االتفاقيــة وإغــاق أرصــدة هــذه القــروض.
دّ -
إن التســهيالت والقــروض القائمــة كمــا فــي  31كانــون األول  2018بكفالــة الشــركة ورهــن أرض مصنــع الشــركة
ومعــدات مصنــع شــركة ســنيورة للصناعــات الغذائيــة فــي األردن وتجييــر
إضافــة إلــى الرهــن الحيــازي علــى آالت
ّ
ـدات .
بوليصــة تأميــن اآلالت والمعـ ّ
هـ  -بلغــــت رواتــــب اإلدارة التنفيذيــــة العليـــا للشركة ما مجموعه  1.110.936دينــــــار للعـــــــام  1.113.908( 2018دينار
فــي نهايــة العــام . )2017
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 - 25سياسات إدارة المخاطر
تتعــرض الشــركة إلــى مجموعــة متنوعــة مــن المخاطــر الماليــة بســبب أنشــطتها ،كمــا ّ
أن المخاطــر التشــغيلية هــي نتيجــة
حتميــة للقيــام باألعمــال التجاريــة .تســعى اإلدارة إلــى تحقيــق تــوازن مناســب بيــن المخاطــر والعائــد المتحقــق  ،كمــا تعمــل
علــى التقليــل مــن اآلثــار الســلبية المحتملــة للمخاطــر علــى األداء المالــي للشــركة ّ .
إن أهــم المخاطــر التــي تواجــه الشــركة
هــي مخاطــر االئتمــان نتيجــة البيــع اآلجــل ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق والمخاطــر الجغرافيــةّ ،
وإن مجلــس إدارة
الشــركة هــو المســؤول عــن وضــع إطــار لإلشــراف علــى هــذه المخاطــر وإدارتهــا ،ولذلــك فــان مجلــس اإلدارة يتابــع بصفــة
دوريــة أنــواع المخاطــر مــع اإلدارة التنفيذيــة بهــدف مراقبــة وإدارة المخاطــر الماليــة المتعلقــة بعمليــات ونشــاطات الشــركة
مــن خــال إصــدار وإعــداد تقاريــر داخليــة حــول إدارة المخاطــر الماليــة يتــم مــن خاللهــا تحليــل المخاطــر التــي تتعــرض لهــا
الشــركة بشــكل قياســي .
• إدارة مخاطر رأس المال
تقــوم الشــركة بــإدارة راســمالها للتأكــد مــن قدرتهــا علــى االســتمرار وتعظيــم العائــد ألصحــاب المصالــح مــن خــال
تحقيــق التــوزان األمثــل بيــن حقــوق الملكيــة والديــن .
هذا وتتبع الشركة سياسة للحفاظ على معدل معقول للدين منسوبًا لحقوق الملكية .
• مخاطر االئتمان
تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي عــدم قــدرة الطــرف اآلخــر لــأداة الماليــة علــى الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه الشــركة ممــا
يــؤدي إلــى حــدوث خســائر .قامــت الشــركة بتبنــي سياســة تقــوم علــى توثيــق ديونهــا لــدى الغيــر بالمســتندات الالزمــة
أي أمــوال متأخــرة الســداد قانونيــً بمســاعدة مستشــارها القانونــي ،كمــا تقــوم الشــركة بمراقبــة
والكفيلــة بمتابعــة ّ
مــدى تعرضهــا لمخاطــر االئتمــان مــن خــال دراســة مســتوى المــاءة الماليــة للمدينيــن ،باإلضافــة اإلــى التأكــد مــن
ّ
أن القيمــة التراكميــة لالئتمــان تتعلــق بأطــراف موافــق عليهــا مــن قبــل اإلدارة ،ومــن خــال متابعــة حــدود االئتمــان
الممنوحــة حيــث يتــم مراجعتهــا والموافقــة عليهــا مــن قبــل اإلدارة بشــكل دوري.
ّ
إن القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة المســجلة فــي القوائــم الماليــة بصافــي قيمتهــا بعــد خصــم خســائر التدنــي
فــي القيمــة تمثــل أقصــى مخاطــر ائتمانيــة ممكــن أن تتعــرض لهــا الشــركة.
• مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة ،والتــي تعــرف أيضــً بمخاطــر التمويــل ،هــي المخاطــر التــي تتمثــل بالصعوبــة التــي ســتواجهها
الشــركة فيمــا يتعلــق بتوفيــر األمــوال الالزمــة للوفــاء بااللتزامــات ،وتقــوم الشــركة بــإدارة مخاطــر الســيولة عــن طريــق
الحفــاظ علــى إحتياطيــات والرقابــة المســتمرة للتدفقــات النقديــة الفعليــة وموائمــة اســتحقاقات الموجــودات الماليــة
مــع المطلوبــات الماليــة كمــا يلــي:
 31كانــــــــــــــــــــون األول
2018

2017

دينــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

موجودات متداولة

24.133.093

25.141.847

ينزل  :مطلوبات متداولة

13.974.821

14.008.172

الوفر في رأس المال العامل

10.158.272

11.133.675

تقــوم إدارة الشــركة بتنويــع مصــادر التمويــل وإدارة الموجــودات والمطلوبــات وموائمــة أجالهــا وتوفيــر التمويــل المناســب
فــي الوقــت المناســب للوفــاء بااللتزامــات وتســديد المصاريــف التشــغيلية واالســتثمارية.
• مخاطر العمالت األجنبية
مخاطــر العمــات األجنبيــة هــي مخاطــر تغيّــر قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التغيّــر فــي أســعار صــرف العمــات
األجنبيــة .يعتبــر الدينــار األردنــي عملــة األســاس للشــركة ،وتقــوم إدارة الشــركة بمراقبــة مركــز العمــات األجنبيــة بشــكل
دوري واتبــاع اســتراتيجيات للتحــوّ ط لهــذه المخاطــر.

92

• تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
تمــارس الشــركة كامــل نشــاطاتها داخــل المملكــة التــي تمثــل األعمــال المحليــة وال تمــارس أي نشــاط خــارج المملكــة،
أمــا مــا يخــص شــركة ســنيورة
بينمــا تمــارس الشــركات التابعــة أنشــطتها فــي البلــدان التــي تأسســت بهــا تلــك الشــركاتّ .
للصناعــات الغذائيــة – فلســطين (شــركة تابعــة) فـ ّ
ـإن عــدم اســتقرار الوضــع السياســي واالقتصــادي فــي المنطقــة يزيــد
مــن خطــر ممارســة الشــركة ألنشــطتها وقــد يؤثــر ســلبًا علــى أدائهــا.
التوزيع الجغرافي والقطاعي ألعمال الشركة
فيما يلي معلومات التوزيع الجغرافي ألعمال الشركة داخل وخارج المملكة:
المجمــــــوع

داخل المملكة
داخل المملكة
باستثناء فرع
العقبة
دينــــــــار

فرع العقبة خارج المملكة
دينــــــــار

دينــــــــار

2018

2017

دينــــــــار

دينــــــــار
55.815.790

صافي المبيعات

22.347.703

421.927

32.891.048

55.660.678

تكلفة المبيعات

()15.135.303

()370.924

()20.529.926

()35.618.916( )36.036.153

إجمالي الربح

7.212.400

51.003

12.361.122

19.624.525

20.196.874

مصاريف بيع وتوزيع

()3.231.898

()24.825

()5.241.517

()8.498.240

()8.605.424

مصاريف إدارية وعمومية

()1.344.894

()12.768

()3.708.635

()5.066.297

()4.881.979

مصاريف تمويل

()507.286

-

()542.280

()1.049.566

()805.355

-

()475.137

()475.137

()327.147

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

()165.011

-

184.895

19.884

()236.142

مخصص بضاعة بطيئة الحركة

()85.200

-

20.789

()64.411

()146.948

مخصص قضايا والتزامات أخرى

138.314

-

-

138.314

()459.387

صافي إيرادات أخرى

32.213

-

3.140

35.353

331.030

الربح للسنة قبل الضريبة

2.048.638

13.410

2.602.377

4.664.425

5.065.522

ضريبة الدخل

()123.312

()671

()215.429

()339.412

()377.899

الربح للسنة

1.925.326

12.739

2.386.948

4.325.013

4.687.623

مخصص تعويض نهاية الخدمة

-

 31كانـون األول
2018

2017

دينــــــــار

دينــــــــار

إجمالي الموجودات

61.281.387

61.472.208

إجمالي المطلوبات

27.972.310

26.527.463
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فيما يلي تركز الموجودات والمطلوبات كما في  31كانون األول  2018و 2017حسب نوع العملة:
 31كانون األول  / 2018دينار أردني
دوالر

دينار

ريال
سعودي

يورو

درهم
إمارتي

المجموع

عمالت أخرى

الموجودات:
741.728

801.985

3.177.170

نقد في
الصندوق ولدى
البنوك

1.067.396

434.632

1.250

130.179

416.157

9.715.712

ذمم مدينة -
بالصافي

4.099.151

641.767

-

3.128.271 1.430.366

8.215.044

بضاعة –
بالصافي

3.775.110

-

-

601.639

1.981.486

1.856.809

المطلوب من
أطراف ذات
عالقة

-

55.471

-

-

-

718.010

773.481

قروض لشركات
شقيقة

-

-

-

-

-

-

-

أرصدة مدينة
أخرى

829.364

-

153.053

162.596

613.407

493.266

2.251.686

موجودات غير
ملموسة

1.952.829

-

-

-

4.431.609

-

6.384.438

إستثمار في
شركة تابعة

-

-

-

-

-

-

-

موجودات
ضريبية مؤجلة

105.155

-

-

-

112.713

-

217.868

الممتلكات
والمعدات -
ّ
بالصافي

5.934.827 19.413.732

-

3.508.258 1.689.171

-

30.545.988

7.066.697 31.242.737

154.303

4.286.227 14.517.472 4.013.951

61.281.387

المطلوبات:
أوراق دفع

439.782

-

-

-

-

406.149

845.931

ذمم دائنة

830.310

1.297.944

300.556

-

950.443

870.938

4.250.191

المطلوب
ألطراف ذات
عالقة

-

55.542

-

-

-

45.229

100.771

قروض من
شركات شقيقة

-

-

-

-

-

-

-

344.311

-

422.536

807.011

166.011

3.651.072

أمانات ومصاريف 1.911.203
مستحقة
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مخصص ضريبة
الدخل

281.366

-

-

-

-

()53.655

227.711

قروض بنكية

-

- 13.069.141

-

3.825.122

-

16.894.263

مخصص
تعويض نهاية
الخدمة

-

-

-

205.804

363.935

1.482.632

2.052.371

3.462.661

300.556 14.766.938

628.340

5.946.511

2.917.304

28.022.310

8.570.961 3.358.611

1.368.923

33.295.077

الفرق

)146.253( )7.700.241( 27.780.076

 31كانون األول  / 2017دينار أردني
دوالر

دينار

ريال
سعودي

يورو

عمالت
أخرى

درهم
إمارتي

المجموع

الموجودات:
نقد في الصندوق
ولدى البنوك

1.688.345

714.725

772

164.097

952.952

989.234

4.510.125

شيكات برسم
التحصيل

174.126

-

-

-

39.884

242.593

456.603

ذمم مدينة -
بالصافي

3.492.348

975.147

-

2.863.283 1.707.241

179.559

9.217.578

بضاعة – بالصافي

4.191.844

-

-

462.925

1.229.978

7.588.805 1.704.058

المطلوب من
أطراف ذات عالقة

-

720.288

-

-

-

329.922

1.050.210

قروض لشركات
شقيقة

-

-

-

-

-

509.339

509.339

7.622

141.568

161.113

382.041

661.429

1.809.188

-

-

-

4.755.701

-

6.411.737

-

-

-

-

-

1

107.462

-

-

-

-

190.781

3.297.475 1.639.661

-

29.727.841

61.472.208 4.616.134 13.521.314 4.135.037

أرصدة مدينة أخرى 455.415
موجودات غير
ملموسة

1.656.036

استثمار في شركة 1
تابعة
موجودات ضريبية
مؤجلة

83.319

الممتلكات
والمعدات -
ّ
بالصافي

6.319.139 18.471.566

-

8.844.383 30.213.000

142.340

المطلوبات:
أوراق دفع

151.924

-

-

-

95

-

200.441

352.365

ذمم دائنة

1.515.561

1.045.221

339.483

-

743.500

المطلوب ألطراف
ذات عالقة

4.938.960 1.295.195

-

644.264

-

-

7.420

33.539

685.223

قروض من شركات -
شقيقة

374.173

-

-

-

-

374.173

أمانات ومصاريف
مستحقة

1.412.980

350.246

436.372

-

473.290

607.874

3.280.762

مخصص ضريبة
الدخل

196.868

250.621

-

-

-

-

447.489

قروض بنكية

-

9.457.200

-

-

5.095.200

-

14.552.400

مخصص تعويض
نهاية الخدمة

-

-

-

121.144

415.575

1.896.091 1.359.372

3.277.333

775.855 12.121.725

121.144

6.734.985

26.527.463 3.496.421

6.786.329 4.013.893 )633.515( )3.277.342( 26.935.667

34.944.745 1.119.713

الفرق

مخاطر أسعار الفائدة
تحليل الحساسية للحسابات المعرضة لمخاطر التغيّر في سعر الفائدة هي كما يلي:
تحليل الحساسية لعام 2017

تحليل الحساسية لعام 2018
أثر رفع سعر الفائدة ٪1
على قائمة الدخل

أثر خفض سعر الفائدة ٪1
على قائمة الدخل

أثر رفع سعر الفائدة ٪1
على قائمة الدخل

أثر خفض سعر الفائدة ٪1
على قائمة الدخل

دينـــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــار

دينـــــــــــــــــــار

()168.943

168.943

()145.524

145.524

مخاطر العمالت:
تحليل الحساسية لعام :2018
أثر رفع سعر الصرف  ٪5على قائمة
الدخل

أثر خفض سعر الصرف  ٪5على
قائمة الدخل

دينـــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

يورو

()7.313

7.313

ريال سعودي

167.931

()167.931

درهم إماراتي

428.548

()428.548

عمالت أخرى

68.446

()68.446

العملــــــــــــــــــــة
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تحليل الحساسية لعام : 2017
أثر رفع سعر الصرف  ٪5على قائمة
الدخل

أثر خفض سعر الصرف  ٪5على
قائمة الدخل

دينـــــــــــــــــــار

دينــــــــــــــــــــار

يورو

()31.676

31.676

ريال سعودي

200.695

()200.695

درهم إماراتي

339.317

()339.317

عمالت أخرى

55.986

()55.986

العملــــــــــــــــــــة

أمــا فيمــا يتعلــق بخطــر العملــة بالتغ ّيــرات فــي أســعار العملــة التــي تنطبــق علــى التســديدات بالــدوالر األمريكــي ،وكــون
ّ
ّ
بــأن خطــر العملــة
فــإن إدارة الشــركة تعتقــد
الدينــار األردنــي (العملــة الرئيســية للشــركة) مرتبــط بالــدوالر األمريكــي،
األجنبيــة الناتــج عــن الــدوالر األمريكــي غيــر مــادي.

 - 26مستويات القيمة العادلة
أ  -القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة المحددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
ّ
إن بعــض الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة للشــركة مقيّمــة بالقيمــة العادلــة فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة،
والجــدول التالــي يوضــح معلومــات حــول كيفيــة تحديــد القيمــة العادلــة لهــذه الموجــودات الماليــة والمطلوبــات
الماليــة (طــرق التقييــم والمدخــات المســتخدمة).
القيــمة العـادلـة
 31كانون األول

الموجودات المالية /
المطلوبات المالية

الموجودات المالية /
المطلوبات المالية

2018

2017

دينــــــــــــار

دينــــــــــــار

موجودات مالية بالقيمة
العادلة

-

مستوى
القيمة
العادلـة

طــــــريقــــة
التقييــــــم
والمدخالت
المستخدمة

مدخالت
هامة غير
ملموسة

العالقة بين
المدخالت
الهامة غير
الملموسة
والقيمة
العادلة

استثمار في شركة تابعة

-

1

المستوى
الثاني

قوائم مالية

ال ينطبق

ال ينطبق

قروض لشركات شقيقة

-

509.339

المستوى
األول

أسعار الصرف
المعلنة

ال ينطبق

ال ينطبق

المجموع

509.340
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مطلوبات مالية بالقيمة
العادلة

-

قروض من شركات شقيقة

-

المجموع

المستوى
األول

أسعار الصرف
المعلنة

ال ينطبق

ال ينطبق

374.173
374.173

لم تكن هنالك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني خالل العام . 2018
ب  -القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة غير محددة بالقيمة العادلة بشكل مستمر:
إننــا نعتقــد أن قيــم القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة
الموّ حــدة للشــركة تقــارب قيمتهــا العادلــة وذلــك ألننــا نعتقــد ّ
أن القيمــة الدفتريــة للبنــود المبيّنــة أدنــاه تعــادل القيمــة
ّ
إمــا الســتحقاقها قصيــر األجــل أو أن أســعار الفائــدة لهــا يعــاد تســعيرها خــال
العادلــة لهــا تقريبــً وذلــك يعــود ّ
العــام.

 - 27أرباح مقترح توزيعها
أوصــى مجلــس اإلدارة فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ  27شــباط  2019بالتنســيب للهيئــة العامــة العاديــة للموافقــة علــى
توزيــع أربــاح نقديــة بواقــع  ٪12مــن رأســمال الشــركة المدفــوع أي مــا يعــادل  3.000.000دينــار.
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مالحظات
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ص .ب 191 :اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي11512 :
ﺳﺤﺎب – اردن
ﻫﺎﺗﻒ  - 4023772ﻓﺎﻛﺲ4023773 :
www.siniorafood.com

