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بسم اهلل الرحمن الرحيم
تقرير مجلس إدارة الشركة رقم ()22
لشركة مصانع الزيوت النباتية األردنية م.ع.م
عن السنة املالية املنتهية يف 2019/12/31
حضرات السادة املساهمني/اعضاء الهيئة العامة للشركة الكرام،،،
باألصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن زمالئــي اعضــاء مجلــس االدارة واملديــر العــام وكافــة موظفــي الشــركة ارحــب بكــم جميعــا يف
اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي الســنوي لشــركة مصانــع الزيــوت النباتيــة االردنيــة م.ع.م واقــدم حلضراتكــم التقريــر الســنوي
الثانــي والعشــرون والــذي يتضمــن ملخصــا عــن اعمــال الشــركة واالجنــازات واحلســابات اخلتاميــة للســنة املاليــة املنتهيــة يف
.2019/12/31
باالضافــة الــى بيانــات االفصــاح التــي تلبــي جميــع متطلبــات الشــفافية وقواعــد احلوكمــة عمــا باحــكام املادتــن  169و171
مــن قانــون الشــركات املعــدل رقــم  22لســنة  1997واخلطــة املســتقبلية.
السادة املساهمني الكرام،،،
لقــد واصــل مجلــس االدارة واالدارة التنفيذيــة اجلهــود املثمــرة باتخــاذ كافــة االجــراءات والســبل للمحافظــة علــى تقــدم الشــركة
رغــم التحديــات االقتصاديــة التــي عصفــت باملنطقــة يف عــام  2019والــذي ادى الــى انخفــاض يف النمــو االقتصــادي العاملــي
حيــث بلــغ ادنــى مســتوياته منــذ االزمــة املاليــة يف عــام  2008ممــا اثــر ســلبا علــى االقتصــاد العاملــي بوجــه عــام ومنهــا منطقتنــا
واهــم هــذه التغيــرات :ــ
ــــ ســجلت أســعار الزيــوت العامليــة انخفاضــا يف االســعار يف الربــع األول مــن عــام  2019بنســبة  %15تقريبــا عمــا كان عليــه يف
عــام  ،2018وبعــد ذلــك بــدأت االســعار باالســتقرار حتــى الربــع االخيــر حيــث بــدأت بالصعــود بشــكل كبيــر حيــث وصلــت نســبة
معــدل ارتفــاع اســعار زيــت النخيــل حوالــي  %50عمــا كان عليــه يف بدايــة عــام  2019وكان مــن اهــم اســباب ذلــك :ــــ
 .1بــدأت اندونيســيا وماليزيــا اســتغالل  %20مــن انتــاج زيــت النخيــل لصناعــة بيــو ديــزل ومبــا يعــادل خمســة ماليــن طــن
تقريبــا ممــا أ ّدى الــى خفــض العــرض وزيــادة الطلــب وبالتالــي ا ّدى الــى زيــادة اســعار املــواد اخلــام.
 .2زادت الصــن مــن اســتيراد زيــت النخيــل ممــا جعــل الطلــب اكثــر مــن العــرض وبالتالــي ادى الــى خفــض املخــزون لــدى
الــدول املنتجــة لزيــت النخيــل.
 .3ضعــف القــوة الشــرائية لــدى املســتهلك بصفــة عامــة نتيجــة االوضــاع االقتصاديــة الصعبــة التــي متــر بهــا البــاد جــراء
العوامــل السياســية املختلفــة والتــي أدت الــى زيــادة الضرائــب وخالفــه.
 .4التعثر املالي لبعض الزبائن من كبار التجار مما اثر على نتائج االعمال بل وعلى االقتصاد احمللي بشكل عام.
 .5املنافســة الشــديدة والســماح بدخــول منتوجــات منافســة وبــدون رســوم مــن الــدول املجــاورة والتــي كلفــة انتاجهــا اقــل مــن
كلفــة االنتــاج لدينــا.
السادة املساهمني الكرام،،،
بالرغــم ممــا جــاء اعــاه متكنــت شــركتنا خــال عــام  2019مــن التعامــل مــع مختلــف التحديــات وكذلــك وبالرغــم مــن اســتمرار
الشــركة بتطبيــق مبــدأ احليطــة واحلــذر عــن طريــق احتســاب مخصــص ســنوي مقابــل الديــون الســابقة املشــكوك يف حتصيلهــا
لغايــة تاريخــه فــان شــركتكم متكنــت مــن تخطــي هــذه العقبــات قــدر االمــكان وحققــت اجنــازات متميــزة مــن خــال حتقيــق
اربــاح صافيــة قبــل الضريبــة بلغــت ( 1٫193٫995مليــون ومائــة وثالثــة وتســعون ألــف وتســعمائة وخمســة وتســعون).
وكما تالحظون بان شركتكم ما زالت مستمرة بالتقدم عاما بعد عام وهذا يظهر جليا يف البيانات املالية لعام .2019
وبنــاءا عليــه فاننــا نقتــرح توزيــع اربــاح علــى املســاهمني بنســبته  ،%25كمــا نعدكــم باســتمرار بــذل اجلهــود خــال العــام 2020
واالعــوام الالحقــة مبــا يــؤدي الــى اســتمرار منــو الشــركة بالرغــم مــن الظــروف الســائدة.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

نقوال أمني شنودى
رئيس مجلس االدارة

٥

ملخص تقرير مجلس اإلدارة
أوال :اإلنتاج
بلغــت كميــة االنتــاج لعــام  )3510( 2019طــن تقريبــا مــن الســمنة مقارنــة مــع ( )3866طــن ســمنة وزيــوت انتجــت عــام
 2018حيــث قامــت الشــركة بتجميــد انتــاج الزيــوت لظــروف الســوق احلاليــة.
ثانيا :املبيعات
بلغت كمية املبيعات لعام  )3635( 2019طن تقريبا من السمنة ورصيد الزيوت ومعظمها للسوق احمللي.
بلغت قيمة املبيعات لعام  )4,985,680( 2019دينار أردني.
ثالثا :شهادات اجلودة واالنظمة
التــزال شــركتكم مســتمرة يف احملافظــة علــى شــهادات اجلــودة العامليــة وحتليــل املخاطــر ( )HCCP/ISO9001وقــد
حصلــت الشــركة ايضــا علــى شــهادة فــارس اجلــودة خــال املهرجــان الــذي عقــد يف دبــي عــام .2014
رابعا :األمور املالية

البيــــــــان

املبيعات
تكلفة املبيعات
نسبة التكلفة/املبيعات
اجمالي الربح
الربح من العمليات
صايف الربح قبل الضريبة
صايف الذمم املدينة

/٢٠١٨دينار
5٫234٫720
3٫200٫765
61٫1 %
2٫033٫955
803٫887
969٫782
1٫362٫074

من املالحظ التحسن املستمر لشركتكم عاما بعد عام.
خامسا :توصيات مجلس االدارة
 .1املوافقة على التقرير السنوي والقوائم املالية املقدمة حلضراتكم.
 .2املوافقة على توزيع ما نسبته  %٢٥ارباح على املساهمني.
 .3املوافقة على ابراء ذمة مجلس ادارة الشركة حسب القانون.

٦

/٢٠١9دينار
4٫985٫680
2٫780٫851
55٫8 %
2٫204٫829
1٫011٫306
1٫193٫995
1٫384٫648

تعليمات االفصاح
 1ـ أنشطة الشركة
•

•
•
•
•

شــركة مســاهمة عامــة تأسســت عــام 1953م يف مدينــة نابلــس كأول شــركة عربيــة النتــاج الســمنة والزيــوت النباتيــة.
ومت انشــاء مصنــع عمــان عــام  1993يف حــرم مدينــة امللــك عبــداهلل الثانــي الصناعيــة .ويف عــام 1998م مت فصــل
مصنــع نابلــس عــن مصنــع عمــان ،واصبــح كل منهمــا شــركة مســتقلة عــن االخــرى بــرأس مــال ( )3ماليــن دينــار
أردنــي لــكل منهمــا .ويف عــام 2008م مت زيــادة راس مــال الشــركة ليصبــح ( )4ماليــن دينــار أردنــي ،ومت اســتكمال
دفــع زيــادة راس املــال خــال عــام  2010م .ويقــوم املصنــع بانتــاج الســمنة النباتيــة املشــهورة (الغــزال) باالضافــة الــى
انتــاج نــوع آخــر مــن الســمنة باســم الغزالــن بنكهــة الســمن البلــدي وانتــاج الزيــوت النباتيــة وفــق احــدث التكنولوجيــا
املســتخدمة يف هــذا املجــال.
تقع الشركة بكافة اداراتها ومرافقها داخل حرم مدينة امللك عبداهلل الثاني الصناعية يف سحاب.
وبلغ عدد موظفي الشركة يف نهاية عام  )56( 2019عامل وموظف من كافة التخصصات االدارية واملالية والتسويقية.
ال يوجد للشركة أية فروع داخل اململكة أو خارجها.
بلغ حجم االستثمار للشركة حوالي ( )7.840سبعة ماليني وثمامنائة واربعون ألف دينار أردني.

 .2الشركات التابعة
ال يوجد شركات تابعة للشركة.
 .3أعضاء مجلس االدارة
• عــدد أعضــاء مجلــس االدارة ســبعة اعضــاء مــن اصحــاب اخلبــرة والكفــاءة املتميــزة .وبلــغ عــدد اجتماعــات املجلــس
خــال عــام  )10( 2019عشــرة اجتماعــات.
• اللجان احلالية التي يشكلها مجلس االدارة ومت تشكيلها بتاريخ :2019/3/23
 .1جلنة التدقيق وتتألف من السادة نزار شوكة رئيسا وعضوية واملهندس أحمد السالخ والسيد نقوال شنودي.
 .2جلنــة ادارة املخاطــر واالئتمــان وتتألــف مــن الســادة نــزار شــوكة رئيســا و عضويــة الســيد نقــوال شــنودي واملهنــدس
والســيد احمــد التيجاني.
 .3جلنــة الترشــيحات واملكافــآت وتتألــف مــن الســادة حيــدر الزبيــدي رئيســا وعضويــة املهنــدس «احمــد ســامي»
البيطــار واملهنــدس احمــد الســاخ.
 .4جلنة احلوكمة وتتألف من السادة حيدر الزبيدي رئيسا وعضوية السيد أحمد التيجاني والسيد نزار شوكة.
 .5جلنــة االســتثمار والتطويــر وتتألــف مــن الســادة أحمــد الســاخ رئيســا وعضويــة املهنــدس محمــد عنــاب واملهنــدس
«احمــد ســامي» البيطار.
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السيد نقوال أمني نقوال شنودى
رئيس مجلس االدارة /ممثل شركة املسيرة لإلستثمار
عضوية الشخص االعتباري 1998/10/28
عضوية املمثل 28/10/1998
1945/1/1
دبلوم محاسبة وتدقيق/لندن وكانت الدراسة اثناء العمل1976/
مدير مالي يف مجموعة شركات أسترا  1978حتى االن
وشريك يف مؤسسة شنودي للتجارة العامة
شــركة حويــط وفاشــة (محاســبون قانونيــن) رئيــس مجموعــة
تدقيــق  1968ــــ 1976
شاعر وشركاه (محاسبون قانونيني) مدقق رئيسي ( 1976ــ )1978
عضو هيئة مديرين عدة شركات ذات مسؤولية محدودة ومنها :ــ
الشركة املتميزة لقطع الغيار/الشركة التقنية لتجارة املركبات
شركة اجلنوب الزراعية/شركة رم الزراعية
شركة املشرق للصناعات املعدنية/الشركة الصناعية للبالستيك الزراعي
شركة االحتاد للصناعات املعدنية والهندسية
املهندس «احمد سامي» وهيب رشيد البيطار
نائب رئيس مجلس االدارة  /ممثل شركة املستقبل لالستثمارات العامة
عضوية الشخص االعتباري 1998/10/28
عضوية املمثل 2007/1/29
1952/9/14
ماجستير هندسة كيماوية  ،اجلامعة األردنية 1990
بكالوريوس هندسة كيماوية  ،يوغوسالفيا 1976
الشــركة الصناعيــة للبالســتيك الزراعــي  /مديــر عــام - 1992
حتــى اآلن
الشركه الصناعية للبالستيك الزراعي  /مدير انتاج 1992 - 1986
الشركه املتحدة للتخطيط والهندسة 1986-1983 /
الشركة االردنية لصناعة الثقاب  /مدير مصنع 1983-1977
ال يوجد
املهندس محمد مظهر حسن عناب
عضو مجلس االدارة  /ممثل شركة استرا لإلستثمار
عضوية الشخص االعتباري 2001/8/1
عضوية املمثل 2001/8/1
1958/3/11
ماجستير هندسة مدنية  /أوكرانيا 1982
شركة مظهر عناب وشركاهم مدير عام  -1992حتى اآلن
شركة مظهر عناب وشركاهم مهندس انتاج وتركيبات 1992 -1986
سالح الهندسة امللكي مهندس اشراف 1986-1984
القطاع اخلاص مهندس انشاءات 1984-1982

العضويات

االسم الكامل
املنصب
تاريخ العضوية

 :عضو مجلس ادارة شركة التأمني األردنية
عضو مجلس ادارة الشركة األردنية لالستثمارات املتخصصة
عضو مجلس ادارة شركة اململكة القابضة
عضو مجلس ادارة املتخصصة لالستثمار والتطوير العقاري
رئيس مجلس ادارة الشركة االوروبية االردنية.
عضو هيئة ادارية  -اجلمعية الثقافية العربية /مدرسة الرائد العربي
رئيس هيئة مديري شركة االنظمة احلديثة لالملنيوم واحلديد/العقبة
:
:
:

:
تاريخ امليالد
املؤهالت العلمية واملهنية :
اخلبرات العملية

:

العضويات

:

االسم الكامل
:
املنصب
:
تاريخ العضوية
تاريخ امليالد
املؤهالت العلمية واملهنية :
اخلبرات العملية

:

العضويات

:

السيد احمد محمد احمد التيجاني
عضو مجلس االدارة  /ممثل شركة احلاج طاهر املصري
عضوية الشخص االعتباري 1998/10/28
عضوية املمثل 2006/4/10
1962/8/4
بكالوريــوس ادارة اعمــال وعمليــات عــام  1985مــن الواليــات
املتحــدة االمريكيــة
الشــركة الوطنيــة إلدارة التأمينــات الصحيــة الرئيــس التنفيــذي
 2005/3حتــى اآلن
الشركة العربية للتنقيط مدير عام 2004/12 -2003/4
شركة كوكا كوال الدولية مدير منتدب للضفة الغربية وغزة 2002/9 -2000/7
شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتية مدير عام 2000-1992
مؤسسة املدار للتسويق الدولي  /االردن اعمال حرة 1992 -1990
تطبيقات مفاهيم الكمبيوتر اعمال حرة 1990 -1988
شركة فروستال االملانية مساعد املدير العام للمكتب االقليمي 1988 -1987
عضو هيئة مديرين الشركة الوطنية إلدارة التامينات الصحية نات هيلث
عضو هيئة مديرين يف مؤسسة املدار للتسويق الدولي
السيد نزار تيسير صالح شوكه
عضو مجلس ادارة مستقل بتاريخ 2018/1/16
2010/03/27
1972/08/11
بكالوريوس محاسبة وادارة اعمال  1992اجلامعة األردنية
محلل مالي معتمد  - CFAمحاسب قانوني معتمد CPA ، JCPA
مجموعــة ســما لالســتثمارات الغذائيــة والصناعيــة  /املديــر املالــي
التنفيــذي للمجموعــة مــن  2019/7وحتــى اآلن
بنــك القاهــرة عمــان  /نائــب املديــر العــام للخدمــات واملنتجــات
املصرفيــة  2004/10إلــى 2019/5
بنك القاهرة عمان رئيس الدائرة املالية 2014/10-2004/04
ورئيس ادارة املخاطر 2012/12-2010/02
شركة ارنست ويونغ مدير تدقيق 2004/04-2003/10
شركة ارثر اندرسن مدير تدقيق 2002/10 – 1992/10
ال يوجد

٩

:
:
:

االسم الكامل
املنصب
تاريخ العضوية
تاريخ امليالد
املؤهالت العلمية واملهنية :
اخلبرات العملية

:

العضويات

:

املهندس حيدر فؤاد كاظم الزبيدي
عضو مجلس ادارة مستقل بتاريخ 2018/1/٢٣
2015/04/22
1977/6/7
ماجستير يف الهندسة الكيميائية  /جامعة مكغيل  -كندا 2001
بكالوريوس هندسة (مع مرتبة الشرف) يف الهندسة الكيميائية
جامعة سري/غلدفورد/بريطانيا1999
املدير العام شركة دار الغذاء من تاريخ  – 2013/07حتى االن
مديــر فنــي مجموعــة الريــاض الصناعيــة االردن مــن تاريــخ
2013/06 – 2002/01
عضو يف اجلمعية الكندية للهندسة الكيميائية

:
االسم الكامل
 :املهندس أحمد عدنان أحمد السالخ
املنصب
عضو مجلس ادارة مستقل بتاريخ 2018/3/6
تاريخ العضوية
2018/3/6 :
تاريخ امليالد
املؤهالت العلمية واملهنية 1968/5/11 :
بكالوريوس هندسة ميكانيكية /اجلامعة األردنية 1991
اخلبرات العملية
رئيــس تنفيــذي  -شــركة النبيــل للصناعــات الغذائيــة (-2016
اآلن)
رئيس تنفيذي -مجموعة كادبي االستثمارية
مركــز امللــك عبــداهلل الثانــي للتصميــم و التطويــر (-2011
.)2016
رئيس تنفيذي -شركة الشرق األوسط للكابالت املتخصصة ( 2005ــ )2011
نائب رئيس تنفيذي -شركة الشرق األوسط للكابالت املتخصصة ( 2004ــ )2005
 :نائب مدير عام  /شركة فاين لصناعة الورق الصحي ( )2004-1996
مهندس ميكانيكي  /يف عدة شركات ()1996-1994
العضويات
عضو جلنة االستثمار -شركة الصندوق األردني للريادة
عضو مجلس إدارة -شركة فينيكس العربية القابضة

١٠

اعضاء االدارة التنفيذية:

االسم
املنصب احلالي
تاريخ التعيني
تاريخ امليالد
املؤهالت العلمية واملهنية

:
:
:
:
:

اخلبرات العملية السابقة للتعيني :

العضويات

:

عزّام محمد موسى االحمد
املديرالعام
2009/7/1
1950/1/8
بكالوريــوس اقتصــاد وجتــارة تخصــص محاســبة
 1972ــــ اجلامعــة األردنيــة
مجموعــة القحطاني/الســعودية ــــ ببســي كــوال
 ٢٠٠٠ــــ ٢٠٠٥
مجموعة انظمة احلاسبات/االردن  ١٩٩٧ــ ٢٠٠٠
شركة العقبة لصناعة الزيوت النباتية  ١٩٩٤ــ ١٩٩٧
شركة االمناء التجاري والزراعي/االردن  ١٩٨٩ــ ١٩٩٤
الشركة االردنية لصناعات الصوف الصخري  ١٩٨٦ــ ١٩٨٩
شركة املقاوالت واالستثمارات العاملية/االردن  ١٩٧٩ــ ١٩٨٦
شركة مصانع االسمنت السعودية  ١٩٧٣ــ ١٩٧٩
اليوجد

:
االسم
:
املنصب
:
تاريخ التعيني
:
تاريخ امليالد
:
املؤهالت العلمية واملهنية
اخلبرات العملية السابقة للتعيني :

املهندس بالل امني يوسف «درويش احلجي»
مدير االنتاج
1996/1/1
1954/11/30
بكالوريوس زراعة تخصص صناعات غذائية  1980ــ جامعة عني شمس/مصر
الشركة االردنية لتسويق وتصنيع املنتوجات الزراعية  1985/4ــ 1995/5
سلطة وادي االردن  1982/10ــ 1985/4
شركة مصانع الزيوت النباتية/نابلس  1980/8ــ 1982/10
عضو نقابة املهندسني الزراعيني االردنية

:
االسم
:
املنصب احلالي
:
تاريخ التعيني
:
تاريخ امليالد
:
املؤهالت العلمية واملهنية
اخلبرات العملية السابقة للتعيني :

محمد عبداهلل محمد مؤمنه
املراقب املالي
2011/٢/١
1962/3/14
بكالوريوس اقتصاد وعلوم ادارية تخصص محاسبة  1984ــ اجلامعة األردنية
محاسب قانوني اردني 2005 JCPA
مكتب خاص ــ تدقيق احلسابات  2007ــ 2011
مجموعة شاهني لالعمال واالستثمار  ١٩٩٣ــ 2007
شركة االمناء التجاري والزراعي  1987ــ 1993
عضو جمعية احملاسبني القانونيني االردنيني

العضويات

العضويات

:

:

١١

االسم
املنصب احلالي
تاريخ التعيني
تاريخ امليالد
املؤهالت العلمية واملهنية

:
:
:
:

اخلبرات العملية السابقة للتعيني :

:

العضويات

غسان احمد منر االحمد
مدير املبيعات والتسويق
٢٠١٩/١١/١٦
1960/9/26
بكالوريــس علــوم  /ادارة اعمــال  /جامعــة شارلســتون  -الواليــات املتحــدة
االمريكيــة 1991 -
مدير مبيعات  -مجموعة السريع (السعودية) 2018-2017
مدير اقليمى  -شركة نيوبوي (السعودية) 2016-2014
مدير مبيعات  -العربيه احلديثه للتوزيع 2014-2012
مدير مبيعات  -شركة البتراء للتجاره واالستثمار 2012-2008
مدير مبيعات  -كوكا كوال 2008-2005
مدير منطقه  -بريتش امريكان توباكو 2005-1999
مديــر املبيعــات والتســويق  -أوكــي للتنظيفــات واخلدمــات التجاريــه  -الواليات
املتحــده االمريكيه 1999-1997
ال يوجد

• يقــوم االســتاذ محمــد فــودة باعمــال امانــة ســر مجلــس االدارة ويقــوم الســيد باســم كوكــش مبهــام ضابــط ارتبــاط
املســاهمني قــي الشــركة.
 ٤ـ بيان بأسماء مساهمي الشركة الذين ميلكون  ٪٥من اسهم الشركة فأكثر كما يف نهاية عامي  ٢٠١٨و ٢٠١٩

البيان

٢٠١٨

٢٠١٩

اسم املساهم

عدد األسهم نسبة املساهمة

عدد األسهم نسبة املساهمة

الشركة العربية للتموين والتجارة
السادة شركة فلسطني للتنمية واالستثمار /باديكو
السيد صبيح طاهر درويش املصري
السادة الهيئة العامة للتأمني واملعاشات

١٢

850
679863
1936023
200000

% 0.02125
%17
% 48.4
%5

1500850
679863
436023
200000

%37.52
%17
% 10.9
%5

5
•
•
•
•

ـ الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها
حســب القوانــن الســارية املفعــول بنــاءا علــى االتفاقيــات الدوليــة فــإن التجــار يســتوردون زيــوت معبــأة وســمنة مــن
الــدول املجــاورة وبكلفــه اقــل ،وبالتالــي اصبــح مجــال املنافســة شــديدة جــدا ممــا أثــر علــى حجــم املبيعــات للمصانــع
احملليــة.
اسواق الشركة الرئيسية احمللية جتار اجلملة  ،اما خارجيا امريكا واخلليج العربي.
حصة الشركة يف السوق احمللي متثل  %50تقريبا من السمنة.
إن وضــع الشــركة التنافســي اصبــح صعبــا بســبب قيــام بعــض التجــار باســتيراد ســمنة وزيــوت مــن الــدول الشــقيقة
املجــاورة واملنضمــة الــى اتفاقيــة التجــارة حيــث ان الكلفــة لديهــم اقــل مــن الكلفــة احملليــة ولكــن جــودة صناعتنــا
وشــهرتنا كفيلــة باحملافظــة علــى االســتمرارية.

 6ـ درجة االعتماد على موردين محددين او عمالء رئيسيني محليا وخارجيا
أ) املوردين:

 ١ــ
 ٢ــ
 ٣ــ
 ٤ــ
 ٥ــ

ب) العمالء:
 1ــ
 ٢ــ
 ٣ــ
 ٤ــ
 ٥ــ
 ٦ــ

شركة (/)MOI International Singaporeماليزيا
/Agri Asiaماليزيا
شركة /Southern Edible Oil Industriesماليزيا
الشركة االردنية لصناعة وطباعة الصفيح
شركة صناعة التعليب األردنية
شركة محمد سالم الطالب وشركاه/موزع
املؤسسات املدنية/العسكرية
شركة بوجة إخوان
شركة حلويات حبيبة
حلويات السهل األخضر
حلويات النجمة

%28
%25
%17
%12
%4
%58
%10
%4
%3
%2
%2

 7ـ ـ أ) ال يوجــد حاليـاً أيــة اتفاقيــة امتيــاز او حمايــة حكوميــة تتمتــع بهــا الشــركة او اي مــن منتجاتهــا مبوجــب القوانــن
واالنظمة.
 7ـ ب) ال يوجد اية براءات اختراع او حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.
 8ـ ـ ال يوجــد اي قــرارات صــادرة عــن احلكومــة او املنظمــات الدوليــة او غيرهــا لهــا اثــر مــادي علــى الشــركة او
منتجاتهــا او قدرتهــا التنافســية ،عــدا عــن فــرض جمــارك بنســبة  %1علــى املســتوردات.
اســتمرت شــركتكم يف احملافظــة علــى شــهادة اجلــودة العامليــة  ISO 9001وكذلــك شــهادة حتليــل املخاطــر يف
مجــال الصناعــات الغذائيــة  HACCPوكذلــك احملافظــة علــى نوعيــة انتــاج متميــزة لكافــة منتجاتهــا مــن الســمنة
والزيــوت النباتيــة.

١٣

 9ـ أ) الهيكل التنظيمي للشركة

ب) بلغ عدد موظفي الشركة يف  )٥٦( ٢٠١٩/12/31موظفا وعامال موزعني على املؤهالت كما يلي:
املؤهل العلمي
الشهاده اجلامعية االولى
شهادة الدبلوم املتوسط
شهادة التلمذة املهنية
شهادة الدراسة الثانوية العامة
اقل من الثانوية العامة
املجموع

العدد
10
13
2
8
23
56

فيما بلغ عدد موظفي الشركة يف  )٥٥( 2018/12/31موظفا.
ج) البرامج التدريبية ملوظفي الشركة:
اسم الدورة
برنامج تدريبي حول نظام االفصاح االلكتروني بلغة الـ  XBRLهيئة االوراق املالية
برنامج تدريبي حول تاهيل املنتجات االردنية للعرض عبر وسائل التكنولوجيا الرقمية
برنامج تدريبي حول نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها

عدد املوظفني
2
1
2

 ١٠ـ املخاطر التي تتعرض لها الشركة:
يوجــد مــن وجهــة نظــر مجلــس االدارة بعــض املخاطــر قــد تتعــرض لهــا الشــركة خــال الســنة احلاليــة والقادمــة وتتمثــل
هــذه املخاطــر يف مايلــي:
 .1عدم حتصيل بعض الذمم املدينة السابقة.
 .2املنافسة السعرية يف السوق احمللي نتيجة االستيراد من الدول االخرى نتيجة االتفاقيات الدولية.
 ١١ـ االجنازات التي حققتها الشركة:
• حققــت الشــركة ارباحــا صافيــة بلغــت قبــل مخصــص ضريبــة الدخــل  1.193.995دينــار عــام  2019مقارنــة
مــع أربــاح مببلــغ  969.782دينارعــام .2018
• بلغــت اربــاح العمليــات  1.011.306دينــار عــام  2019مقارنــة مــع أربــاح العمليــات بقيمــة  803.887دينــار
عــام .2018

١٤

 ١٢ـ األثر املالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنه املالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة
ــــ بلــغ حجــم املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخل الشــامل كمــا يف )1,282,451( 2019/12/31
دينار.
تغير سلبي يف احتياطي القيمة العادلة الناجم عن تقييم االسهم يف  2019/12/31مببلغ ( )93,790دينار.
 ١٣ـ ـ السلســلة الزمنيــة لالربــاح واخلســائر احملققــة واالربــاح املوزعــة وصــايف حقــوق املســاهمني والقيمــة الدفتريــة ملــدة
ال تقــل عــن خمــس ســنوات

السنةدينار
/2004

(اخلسائر)
االرباح
/2004دينار
قبل الضريبة

املوزعة
االرباح
دينار
/2004
%

امللكية
حقوقدينار
صايف/2004
بالدينار

للسهم
الدفتريةدينار
القيمة/2004
بالدينار

2015
2016
2017
2018
2019

509.858
551.941
770.295
969.782
1.193.995

%5
%7
%10
%20
%25

5.474.489
5.658.919
6.043.854
6.505.570
6.714.941

1.370
1.410
1.510
1.626
1.678

املالية

قــرر مجلــس االدارة التنســيب للهيئــة العامــة بتوزيــع مــا نســبته  %25مــن راس مــال الشــركة والبالــغ  4ماليــن دينــار
أردنــي أرباحــا نقديــة علــى املســاهمني عــن عــام .2019
 14ـ حتليل املركز املالي للشركة ونتائج أعمالها

تسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
١٧

البيان
نسبة التداول  /مرة
نسبة تكلفة املبيعات  /املبيعات ٪
نسبة اجمالي الربح  /املبيعات ٪
نسبة املصاريف االدارية و م .البيع  /املبيعات ٪
نسبة صايف الربح قبل الضريبة  /املبيعات ٪
نسبة البضاعة  /اجمالي املوجودات ٪
نسبة صايف حقوق امللكية  /اجمالي املطلوبات وحقوق امللكية ٪
معدل دوران البضاعة اجلاهزة  /مرة
فترة تخزين البضاعة اجلاهزة  /يوم
معدل دوران املواد اخلام  /مرة
فترة تخزين املواد اخلام  /يوم
معدل دوران احلسابات املدينة /مرة
معدل فترة التحصيل /يوم
القيمة الدفترية للسهم  /دينار
العائد على املبيعات (قبل املخصص والضريبة) ٪
العائد على املوجودات (قبل املخصص والضريبة) ٪
العائد على حقوق امللكية (قبل املخصص والضريبة) ٪

٢٠١٨
4.160
61.140
38.85
13.94
18.53
10.23
84.52
11.330
32.21
6.880
53.05
5.00
73
1.62
28.07
19.10
22.59

٢٠١٩
4.551
55.77
44.22
14.15
23.94
8.81
85.60
10.181
35.85
5.267
66
4.44
82
1.68
33.73
21.44
25.04
١٥

 15ـ التطورات املستقبلية واخلطة املستقبلية للشركة ملدة سنة على االقل
• مت تشــغيل مشــروع توليــد الكهربــاء عــن طريــق اخلاليــا الشمســية خــال شــهر  2018/8ممــا ســاعد يف تخفيــض
كلفــة الطاقــة.
• زيادة نصيب الشركة يف السوق عن طريق انتاج نوع جديد من السمنة وعمل برامج دعاية واعالن.
• بنــاء علــى املوازنــة التقديريــة فإنــه يتضــح بــان الشــركة حتافــظ علــى نصيبهــا مــن الســوق  ،وبالتالــي مــن املتوقــع
حتقيــق اربــاح حيــث ان الشــركة مســتمرة علــى نفــس النهــج.
 16ـ اتعاب مدقق احلسابات املستقل
 بلغــت اتعــاب مدقــق احلســابات عــن عــام  )16.250( 2019دينــار ســتة عشــر الفــا ومائتــان وخمســون دينــار ال غيــرعلمــا ان االتعــاب املشــار اليهــا اعــاه قبــل اضافــة ضريبــة املبيعــات.
 17ـ أ) عدد االوراق اململوكة املصدرة من قبل الشركة واململوكة من قبل اعضاء مجلس االدارة املستقيلني واحلاليني

اسم العضو
شركة املسيرة لالستثمار

وميثلها نقوال امني نقوال شنودي
شركة املستقبل لالسثمارات العامة
وميثلها احمد سامي وهيب رشيد البيطار
شركة استرا لالستثمار
وميثلها محمد مظهر حسن عناب
شركة احلاج طاهر املصري
وميثلها احمد محمد احمد التيجاني
نزار تيسير صالح شوكة
حيدر فؤاد كاظم الزبيدي
احمد عدنان احمد السالخ

١٦

اجلنسية
أردنية

أردنية
فلسطينية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردنية
أردني
اردني
اردني

عدد األسهم اململوكة من
قبل اعضاء مجلس اإلدارة
201٩
2018
شركة استرا لالستثمار
179400
179400
شركة التموين والتجارة العربية
شركة التموين لالستثمارات السياحية
شركة املسيرة لتطوير االراضي
شركة ايال للفنادق والسياحة
الشركة السعودية االردنية للفنادق
شركة االحتاد للصناعات املعدنية
اليوجد
7944
7559
شركة االيام للطباعة والنشر والتوزيع
100
100
اليوجد
ال يوجد
ال يوجد
الشركة الصناعية للبالستيك الزراعي
133
133
اليوجد
ال يوجد
ال يوجد
اليوجد
20000
20000
اليوجد
ال يوجد
ال يوجد
اليوجد
100
100
ال يوجد
100
100
اليوجد
100
100
الشركات املسيطر عليها
لعامي 2019 ، 2018

 17ـ ب) عدد االوراق املالية اململوكة من قبل اشخاص االدارة العليا
االسم
عزام محمد موسى االحمد
بالل امني يوسف»درويش احلجي»
محمد عبداهلل محمد مؤمنه
غسان احمد منر االحمد

املنصب
املدير العام
مدير االنتاج
املراقب املالي
مدير املبيعات والتسويق

اجلنسية
اردنيه
اردنيه
اردنيه
اردنيه

عدد األسهم
٢٠١9
٢٠١٨
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد

الشركات
املسيطر عليها
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد

علما ان جميع اشخاص االدارة العليا يف الشركة وزوجاتهم وابناؤهم الميلكون اسهما يف الشركة يف عامي
 2018،2019وال يوجد لهم شركات مسيطر عليها من قبلهم ايضا يف السنتني .2019،2018
 17ـ ج) عدد االوراق املالية اململوكة ألقارب اعضاء مجلس االدارة (الزوجة واألوالد القصر)
الرقم
١

االسم
نقوال امني نقوال شنودى
هالة ياسر بجالي

الصلة

اجلنسية

عدد األسهم

الشركات املسيطر عليها

زوجة

اردنيه

١٠٠٠

اليوجد

علمــا ان اقــارب اعضــاء مجلــس االدارة (زوجاتهــم وابناؤهــم) الميلكــون اســهما يف الشــركة يف عامــي  2018،2019وال
يوجــد لهــم شــركات مســيطر عليهــا مــن قبلهــم ايضــا يف الســنتني .2019،2018

١٧

 18ـ أ) املزايا واملكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس واعضاء مجلس االدارة
االسم

املنصب

الراتب
السنوي

بدل التنقالت
السنويه/دينار

السيد نقوال شنودى
م« .احمد سامي»البيطار
م .محمد عناب
السيد احمد التيجاني
السيد نزار شوكة
م .حيدر الزبيدي
م .احمد السالخ

رئيس مجلس االدارة
نائب رئيس مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة

اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد

4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200

املكافآت
السنويه

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

نفقات السفر
السنويه

اجمالي املزايا
السنويه/دينار

اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد
اليوجد

9200
9200
9200
9200
9200
9200
9200

 18ـ ب) املزايا واملكافآت التي يتمتع بها اشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية
االسم

السيدعزام محمد االحمد
السيد بالل امني احلجي
السيد محمد عبد اهلل مؤمنه
غسان احمد منر االحمد
املجموع

املنصب

الراتب
السنوي

58.551
املدير العام
26.030
مدير االنتاج
43.013
املراقب املالي
مدير املبيعات والتسويق 2.466
130.060

بدل التنقالت
السنويه/دينار

2.889
2.889
428
6.206

املكافآت
السنويه

30.000
2.000
4.000
36.000

مكافأة نهاية
اخلدمة

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

اجمالي املزايا
السنويه/دينار

88.551
30.919
49.902
2.894
172.266

ــــ يتمتــع كل مــن املديــر العــام ومديــر االنتــاج واملراقــب املالــي ومديــر املبيعــات والتســويق مبيــزة وظيفيــة تتمثــل يف
ســيارة ملــك الشــركة.
 ١٩ـ التبرعات التي تبرعت بها الشركة خالل السنة املالية  2019موضحة على النحو التالي  :ــ
الرقم

1
2
3

اجلهة املستفيدة

مركز احلسني للسرطان
مؤسسة التنمية االجتماعية
مركز تبارك للتربية اخلاصة
املجموع

تبرعات عينية/طرود تبرعات نقدية/بالدينار القيمة بالدينار

0
3
2

10376
0
0

10376
35
24
10435

 20ـ ـ اليوجــد ايــة عقــود او مشــاريع او ارتباطــات عقدتهــا الشــركة مــع الشــركات التابعــة او الشــقيقة او احلليفــة او
رئيــس مجلــس االدارة او اعضــاء مجلــس االدارة او املديــر العــام او اشــخاص االدارة العليــا او اقاربهــم او الشــركات
املســيطر عليهــا مــن قبلهــم.
 21ـ ـ أ) تســاهم الشــركة يف حمايــة البيئــة عــن طريــق التخلــص مــن النفايــات بواســطة شــركة متخصصــة يف هــذا
املجــال ،وكذلــك التخلــص مــن امليــاه العادمــة واحملافظــة علــى نظافــة الطــرق ومــا حولهــا .وتلتــزم الشــركة بالقوانــن
املعنيــة باحملافظــة علــى البيئــة .وكذلــك تولــي الشــركة الســامة العامــة والصحــة املهنيــة لكافــة العاملــن فيهــا باجــراء
فحــص دوري لهــم وتزويدهــم باملالبــس واالحذيــة واملســتلزمات الوقائيــة حســب طبيعــة عمــل كل منهــم.

١٨

 21ـ ب) يوجد للشركة مساهمة يف خدمة املجتمع احمللي.
 ٢٢ـ يقر مجلس ادارة الشركة بعدم وجود اي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة املالية التالية.
 ٢٣ـ يقر مجلس االدارة مبسؤوليته عن اعداد البيانات املالية وتوفير نظام رقابة فعال يف الشركة.

نقوال شنودي
رئيس مجلس اإلدارة

نزار محمد شوكة
عضو

احمد البيطار
نائب رئيس مجلس اإلدارة

حيدر الزبيدي
عضو

احمد التيجاني
عضو

محمد عناب
عضو

د .أحمد السالخ
عضو

 )٢٤نقر نحن املوقعني ادناه بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الوارده يف التقرير السنوي.

نقوال شنودي
رئيس مجلس اإلدارة

عزام محمد األحمد
املدير العام

محمد مؤمنة
املراقب املالي

١٩

تقرير احلوكمة
(اوال) مقدمة

مــن منطلــق حــرص الشــركة علــى اإللتــزام بأفضــل ممارســات احلوكمــة يف ســائر عملياتهــا ،قامــت الشــركة بتحديــد مســؤوليات
وحقــوق كل طــرف مــن أصحــاب املصالــح وعــززت مــن مبــادئ الشــفافية واملســاءلة واملســؤولية  ،فأوجــدت بيئــة حوكميــة مثلــى
ألعمالهــا وانشــطتها.
يعــد تقريــر احلوكمــة مــن أهــم منابــر الشــفافية والتواصــل مــع اجلمهــور ،ذلــك أن احلوكمــة تتجســد يف مجموعــة القواعــد
واإلجــراءات التــي يتــم مبوجبهــا إدارة الشــركة والرقابــة عليهــا ،فض ـ ً
ا عــن أنهــا تنظــم العالقــات بــن مجلــس اإلدارة واإلدارة
التنفيذيــة واملســاهمني وأصحــاب املصالــح اآلخريــن ،تُعنــى أيض ـاً باملســؤولية املجتمعيــة للشــركة.
يتنــاول هــذا التقريــر املواثيــق والسياســات واآلليــات التــي حتــدد إطــار عمــل الشــركة يف مجــال احلوكمــة مبــا يتماشــى مــع قــرار
رئيــس مجلــس إدارة هيئــة األوراق املاليــة رقــم ()18لســنة  2017بشــأن معاييــر اإلنضبــاط املؤسســي وحوكمــة الشــركات املســاهمة
العامــة وقــرار مجلــس مفوضــي هيئــة األوراق املاليــة رقــم ( )2017/146تاريــخ  2019/5/22وغيرهــا مــن التشــريعات ذات
الصلــة باإلضافــة إلــى مــا يتماشــى معهــا مــن أفضــل ممارســات احلوكمــة العامليــة ،ويتطــرق أيض ـاً إلــى مجلــس إدارة الشــركة
واللجــان املنبثقــة عنــه واملهــام التــي يقومــون بهــا خــال العــام .2019

(ثاني ًا) تطبيق قواعد احلوكمة

لقــد تنامــي اإلهتمــام بحوكمــة الشــركات حتــى غــدت احلوكمــة مــن املواضيــع البــارزة التــي ال غنــى عنهــا للشــركات املســاهمة
العامــة ،فكانــت شــركة مصانــع الزيــوت النباتيــة األردنيــة مــن الشــركات الســباقة والرائــدة يف تبنــي معاييــر وتدابيــر فعالــة
يف مجــال احلوكمــة؛ وهــا هــي تديــر عملياتهــا املختلفــة مبنظومــة متكاملــة مــن السياســات واآلليــات التــي ترمــي إلــى حتقيــق
الشــفافية وتيســير إجنــاز الشــركة لعملهــا بوتيــرة أســرع مبــا يتماشــى مــع التطــور الســريع الــذي تشــهده صناعــة الســمنة
والزيــوت .كمــا أرســت الشــركة أســس التعــاون مــع املدققــن اخلارجيــن للتوصــل إلــى تقاريــر ذات مصداقيــة ومتماشــية مــع
املعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر احملاســبية ( )IFRSوبذلــك متكنــت الشــركة مــن خلــق بيئــة تضمــن ســامة عملياتهــا وحتافــظ
علــى مصلحــة مســاهميها كمــا توفــر منصــة للتواصــل مــع هــؤالء املســاهمني وغيرهــم مــن أصحــاب املصالــح والعامــة.

/17أ) اوال :االلتزام مببادئ حوكمة الشركات
 .1تفصح الشركة عن امتثالها لتعليمات حوكمة الشركات املساهمة العامة احملدودة.
 .2تعــرض الشــركة حــاالت االنحــراف عــن هــذه املعاييــر يف تقريرهــا الســنوي ويتــم مناقشــة مجلــس االدارة يف اجتماعاتــه تطبيــق
الشــركة ملبــادئ حوكمة الشــركات.
حقوق املساهمني والعالقات مع أصحاب املصالح.
 .3جميــع املســاهمني متســاوون باحلقــوق املترتبــة لهــم علــى أســهم الشــركة وجتـــدر االشــارة الـــى أن النظـــام االساســـي للشـــركة
ولوائحها الداخليـــة يضمنـــون للمســـاهمني ممارســـة حقوقهـــم ،وبوجـــه خـــاص حـــق التصـــرف فـــي االســهم اذ تعتمد الشــركة
سياســة منــح املســاهمني اولويــة االكتتــاب عنــد إصــدار أســهم جديــدة  ،وحـــق احلصــــول علــــى النصيــــب املقــــرر مــــن أربــــاح
االســهم (علمــا انــه يوجــد لــدى الشــركة سياســة توزيــع أربــاح مكتوبــة ومقــرة حســب قــرار الهيئــة العامــة ) وحــــق حضــــور
اجلمعيــــة العامــــة واالشتراك فــــي مداوالتها والتصويــــت علــــى قراراتهــــا ،وحــــق الوصــــول إلــــى املعلومــــات وطلبهــــا مبــــا ال
يضــــر مبصالــــح الشــركة.
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 .4يتــم إخطــار املســاهمني أو وكالؤهــم مبوعــد انعقــاد اجتماعــات الهيئــة العامــة وبنــود جــدول األعمــال قبــل االجتمــاع بفتــرة
كافيــة (عــن طريــق اليــد أو البريــد العــادي والبريــد اإللكترونــي قبــل موعــد انعقــاد االجتمــاع بـــ  21يو ًمــا علــى األقــل ونشــر
االعــان عــن موعــد االجتمــاع مرتــن علــى األقــل يف ثــاث صحــف محليــة وعلــى املوقــع اإللكترونــي للشــركة.
 .5يستند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة إلى عملية ترشيح محددة وشفافة حسب قانون الشركات.
/17أ) ثانيا  :اإلفصاح وشفافية املعلومات
 .1يوجــد لــدى الشــركة إجــراءات عمــل وسياســة مكتوبــة معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة تبــن الطريقــة التــي تنظــم بهــا عمليــة
اإلفصــاح عــن املعلومــات ومتابعــة تنفيــذ هــذه السياســة وف ًقــا ملتطلبــات الســلطات الرقابيــة والتشــريعات النافــذة.
 .2تفصــح الشــركة عــن املعلومــات الرئيســية املتعلقــة بحوكمــة الشــركات مبــا يف ذلــك مــدى امتثالهــا لتعليمــات حوكمــة الشــركات
املســاهمة  ،ومنهــا علــى ســبيل املثــال :تشــكيل مجلــس اإلدارة وطريقــة ترشــيح األعضــاء واللجــان الرئيســية املنبثقــة عــن
مجلس اإلدارة وحضور األعضاء واستقالل مجلس اإلدارة واملعلومات اخلاصة باألعضاء وغير ذلك.
 .3تفصــح الشــركة بطريقــة شــفافة ويف املوعــد املناســب عــن األحــداث والصفقــات املهمــة واملخاطــر اجلســيمة واملعلومــات
اجلوهريــة اخلاصــة بعمليــات الشــركة.
 .4تفصــح الشــركة عــن املعلومــات املرتبطــة بخطــط التطويــر وأهــداف الشــركة واملخاطــر واملعلومــات املســتقبلية التــي قــد تؤثــر
علــى العمــل.
 .5تفصح الشركة عن قوائمها املالية وتقارير املدققني اخلارجيني يف مواعيدها احملددة.
 .6تفصح الشركة عن املعلومات اخلاصة مبدققيها اخلارجيني وعن اهم بنود وشروط التعامل معهم.
 .7تفصــح الشــركة يف تقريرهــا الســنوي عــن عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة ونســبة احلضــور لــكل عضــو يف تلــك
االجتماعات.
		
 .8تفصح الشركة للهيئة العامة عن اجتماعات اللجان املنبثقة عن مجلس االدارة.
 .9تستخدم الشركة موقعها اإللكتروني لنشر املعلومات السابقة ذكرها.
 .10قامت الشركة بوضع آلية االقتراحات والشكاوي على موقع الشركة االلكتروني www.vegoils.net
/17أ) ثالثا  :تشكيل مجلس االدارة
يتولــى ادارة الشــركة مجلــس ادارة يتكــون مــن ســبعة اعضــاء ويتمتــع جميــع اعضــاء املجلــس بقــدر كاف مــن اخلبــرة واملعرفــة
باألمــور االداريــة واملاليــة وملمــن ايضــا بحقــوق وواجبــات مجلــس االدارة ويتــم انتخــاب اعضــاء املجلــس كل اربــع ســنوات علمــا
ان الــدورة السادســة احلاليــة يترأســها الســيد نقــوال امــن شــنودى مــن تاريــخ .2019/3/23
/17أ) رابعا  :مهام ومسؤوليات مجلس االدارة
يقــوم مجلــس االدارة برســم واعتمــاد التوجهــات االســتراتيجية واألهــداف الرئيســة للشــركة ووضــع ومتابعــة إجــراءات الرقابــة
الداخليــة واحلوكمــة وإدارة املخاطــر وضمــان كفاءتهــا وفاعليتهــا ،واعتمــاد املوازنــات الرئيســة والسياســات املاليــة ومتابعــة
ومراقبــة أداء الشــركة وأعمــال اإلدارة التنفيذيــة بهــا ،بجانــب وضــع السياســات التــي تنظــم العالقــة مــع أصحــاب املصالــح
وحتمــي حقوقهــم ،مبــا يف ذلــك وضــع واعتمــاد السياســات التــي تؤكــد وتضمــن التطبيــق واإلشــراف علــى تنفيــذ القوانــن واللوائــح
النظاميــة وااللتــزام باإلفصــاح عــن املعلومــات اجلوهريــة املتعلقــة بالشــركة وأدائهــا والتــي مــن شــأنها أن تســاعد مســاهمي
الشــركة ،هــذا باإلضافــة إلــى املهــام األخــرى التــي ورد تفصيلهــا يف النظــام األساســي للشــركة واملوجــود علــى موقــع مركــز ايــداع
االوراق املاليــة.
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/17ب اســماء اعضــاء مجلــس االدارة خــال العــام  2019وحتديــد فيمــا اذا كان العضــو تنفيــذي او غيــر تنفيــذي
و مســتقل او غير مســتقل:
الرقم

املنصب

اسم العضو

اسم املمثل االعتباري

1

شركة املسيرة لالستثمار

رئيس مجلس االدارة

السيد نقوال امني نقوال شنودي

2

شركة املستقبل لالسثمارات العامة

نائب رئيس املجلس

م .احمد سامي وهيب رشيد البيطار

3

شركة استرا لالستثمار

عضو املجلس

م .محمد مظهر حسن عناب

4

شركة احلاج طاهر املصري

عضو املجلس

السيد احمد محمد احمد التيجاني

5

السيد نزار تيسير صالح شوكة

عضو املجلس

ــ

6

م .حيدر فؤاد كاظم الزبيدي

عضو املجلس

ــ

7

م .احمد عدنان احمد السالخ

عضو املجلس

ــ

الصفة
عضو غير تنفيذي
عضو غير مستقل
عضو غير تنفيذي
عضو غير مستقل
عضو غير تنفيذي
عضو غير مستقل
عضو غير تنفيذي
عضو غير مستقل
عضو غير تنفيذي
عضو مستقل
عضو غير تنفيذي
عضو مستقل
عضو غير تنفيذي
عضو مستقل

/17د) خامسا  :امني سر مجلس االدارة

يقــوم االســتاذ محمــد عبــد الســام خميــس فــوده مبهــام امــن ســر مجلــس االدارة اذ يقــوم بتدويــن محاضــر اجتماعــات املجلــس
وقراراتــه يف ســجل خــاص مرقــم بالتسلســل ويبــن االعضــاء احلاضريــن فيــه واي حتفظــات يبدونهــا.

/17و)  .3ضابط ارتباط احلوكمة

يقــوم الســيد باســم ســلمان رامــز كوكــش مبهــام ضابــط ارتبــاط احلوكمــة اذ يقــوم مبتابعــة االمــور املتعلقــة بتطبيقــات احلوكمــة
يف الشــركة مــع هيئــة االوراق املاليــة.

/17د) سادسا  :مهام االدارة التنفيذية

تقــوم االدارة التنفيذيــة بقيــادة املديــر العــام الســيد عــزام محمــد موســى االحمــد بحضــور اجتماعــات مجلــس االدارة واجتماعــات
اللجــان خــال العــام ومتابعــة خطــط ســير العمــل يف الشــركة باالضافــة الــى متابعــة املركــز املالــي للشــركة ومتابعــة النتائــج وضبــط
ســير األعمــال وتطويرهــا واعــداد السياســات لكافــة اعمــال الشــركة.

٢٢

 .2اسماء االشخاص الذين يشغلون املناصب التنفيذية يف الشركة -:

الرقم
١
٢
٣
٤

اإلسم

السيد عزام محمد موسى االحمد
م .بالل امني يوسف درويش احلجي
السيد محمد عبد اهلل محمد مؤمنه
السيد غسان احمد منر االحمد

املنصب التنفيذي
املدير العام
مدير االنتاج
املراقب املالي
مدير املبيعات والتسويق

سابعا :اللجان املنبثقة عن مجلس االدارة خالل عام 2019
/17ز) تعمـــل الشـــركة علـــى تنفيـــذ متطلبـــات هيئـــة األوراق املاليـــة لالمتثـــال بالقواعـد واللوائـح املعمـــول بهـا ،حيـث قــام مجلــس
اإلدارة مبراجعــة تعليمــات احلوكمــة واتخــذ قــراراً بإعــادة تشــكيل اللجــان الدائمــة املنبثقــة عــن املجلــس بتاريخ 23/03/2019
وهــي كمــا يلــي -:
 .6جلنة التدقيق وتتألف من السادة  :السيد نزار شوكة رئيسا وعضوية املهندس أحمد السالخ والسيد نقوال شنودي.
 .7جلنــة ادارة املخاطــر واالئتمــان وتتألــف مــن الســادة  :الســيد نــزار شــوكة رئيســا و عضويــة الســيد نقــوال شــنودي والســيد
احمــد التيجانــي.
 .8جلنــة الترشــيحات واملكافــآت وتتألــف مــن الســادة  :املهنــدس حيــدر الزبيــدي رئيســا وعضويــة املهنــدس احمــد البيطــار
واملهنــدس احمــد الســاخ.
 .9جلنة احلوكمة وتتألف من السادة  :املهندس حيدر الزبيدي رئيسا وعضوية السيد أحمد التيجاني والسيد نزار شوكة.
 .10جلنــة االســتثمار والتطويــر وتتألــف مــن الســادة  :املهنــدس أحمــد الســاخ رئيســا وعضويــة املهنــدس محمــد عنــاب
واملهنــدس احمــد البيطــار.
/17أ)  .1جلنة التدقيق -:
تشــمل مهــام جلنــة التدقيــق مراقبــة ســامة ونزاهــة البيانــات املاليــة اخلاصــة بالشــركة ووضــع وتطبيــق سياســة التعاقــد مــع
مدقــق احلســابات اخلارجــي والتأكــد مــن اســتقالليته ومراجعــة أنظمــة وسياســات الرقابــة املاليــة الداخليــة لضمــان حســن أدائهــا
عملهــا .تتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ويتوافــر لــدى جميــع أعضــاء اللجنــة املعرفــة والدرايــة يف
األمــور املاليــة واحملاســبية وجتتمــع اللجنــة بشــكل ربــع ســنوي وكلمــا دعــت احلاجــة إلــى ذلــك علــى أن ال يقــل عــدد إجتماعاتهــا
عــن أربــع إجتماعــات يف الســنة وهــي مكونــة مــن الســادة -:
 .1الســيد نــزار تيســير شــوكة حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس محاســبة وإدارة أعمــال مــن اجلامعــة األردنيــة  ،1992محلــل
معتمــد  ، CFAمحاســب قانونــي معتمــد  ، JCPA/CPAيشــغل حاليــاً وظيفــة املديــر املالــي التنفيــذي يف مجموعــة ســما
لالســتثمارات الغذائيــة والصناعيــة.
 .2املهنــدس أحمــد عدنــان الســاخ حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس يف الهندســة امليكانيكيــة مــن اجلامعــة األردنيــة 1991
ويشــغل وظيفــة رئيــس تنفيــذي يف شــركة نبيــل للصناعــات الغذائيــة.
 .3الســيد نقــوال أمــن شــنودي حاصــل علــى دبلــوم محاســبة وتدقيــق مــن لنــدن  1976ويشــغل وظيفــة املديــر املالــي ملجموعــة
أســترا لإلســتثمار.

٢٣

/17ي) عقدت اللجنة أربعة إجتماعات خالل العام  2019وذلك وفق ًا ملا هو مبني أدناه.

اإلسم
السيد نزار شوكة (رئيس اللجنة) عضو مستقل
املهندس أحمد السالخ (عضو اللجنة) عضو مستقل
السيد نقوال شنودي (عضو اللجنة) عضو غير مستقل

2019/4/20

2019/5/15

2019/10/29

2019/12/7

حاضر
حاضر
حاضر

حاضر
متغيب
حاضر

حاضر
متغيب
حاضر

حاضر
حاضر
حاضر

/17ط) جلنة ادارة املخاطر واإلئتمان -:
إن الهــدف مــن تشــكيل جلنــة إدارة املخاطــر واإلئتمــان هــو مســاعدة مجلــس إدارة الشــركة يف تنفيــذ مســؤولياته والتزاماتــه فيمــا
يتعلــق بتحديــد  ،وحتليــل ،وتقييــم وإدارة كافــة املخاطــر التــي تواجههــا الشــركة يف عملياتهــا والتــي قــد تتــرك أثــراً ســلبياً علــى
املوجــودات واملطلوبــات وعلــى ســير العمــل بالشــركة ،مبــا يف ذلــك تلــك املخاطــر والتــي ال تبــدو للوهلــة األولــى غيــر مرجحــة أو
حتــى مســتبعدة ،ولذلــك ال بــد مــن احلفــاظ علــى إســتقاللية وحياديــة جلنــة املخاطــر يف كافــة األوقــات .وتتألــف جلنــة إدارة
املخاطــر مــن ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس االدارة.
/17ي) عقدت اللجنة إجتماعني خالل العام  2019وذلك وفق ًا ملا هو مبني أدناه-:

اإلسم

2019/7/14

2019/9/18

السيد نزار شوكة (رئيس اللجنة) عضو مستقل
السيد نقوال شنودي (عضو اللجنة) عضو غير مستقل
السيد أحمد التيجاني (عضو اللجنة) عضو غير مستقل

حاضر
حاضر
حاضر

حاضر
حاضر
حاضر

/17ط) جلنة الترشيحات واملكآفات -:
ان الهــدف مــن تشــكيل جلنــة الترشــيحات واملكافــآت إعــداد السياســات املتعلقــة بالعاملــن يف الشــركة وحتديــد احتياجــات
الشــركة مــن الكفــاءات علــى مســتوى اإلدارة التنفيذيــة واملوظفــن وكذلــك السياســات اخلاصــة مبكافــآت وحوافــز ورواتــب أعضــاء
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والعاملــن بالشــركة بالشــكل الــذي يضمــن حتقيــق أهدافهــا ويتناســب مــع أدائهــا .ويف إطــار
ممارســتها ملهامهــا هــذه ،تأخــذ اللجنــة بعــن اإلعتبــار إبقــاء إطــار التعويضــات تنافســياً وعــادالً مبــا يتناســب مــع اســتراتيجية
الشــركة جلــذب الكــوادر البشــرية املوهوبــة واملؤهلــة واحلفــاظ عليهــا لتحقيــق أفضــل النتائــج.
عقدت اللجنة إجتماعني خالل العام  2019وذلك وفقاً ملا هو مبني أدناه-:

اإلسم
م .حيدر الزبيدي(/رئيس اللجنة) «عضو مستقل»
م« .احمد سامي» البيطار(/عضو اللجنة) « عضو غير مستقل»
م .أحمد السالخ (/عضو اللجنة) «عضو مستقل»

٢٤

2019/7/28

2019/11/6

حاضر
حاضر
حاضر

حاضر
حاضر
حاضر

/17ط) جلنة احلوكمة -:
تقــوم هــذه اللجنــة بوظيفــة التحقــق مــن التــزام الشــركة باألنظمــة ولوائــح وزارة التجــارة وهيئــة الســوق املاليــة وأي جهــات أخــرى
ذات عالقــة ومراجعــة السياســات والقواعــد وحتديثهــا وفقــا للمتطلبــات النظاميــة بأفضــل املمارســات ومراجعــة وتطويــر قواعــد
الســلوك املهنــي التــي متثــل قيــم الشــركة ،وغيرهــا مــن السياســات واإلجــراءات الداخليــة مبــا يلبــي حاجــات الشــركة ومــن ثــم
إطــاع أعضــاء مجلــس اإلدارة دومــا علــى التطــورات يف مجــال حوكمــة الشــركات.
/17ي) عقدت اللجنة إجتماعني خالل العام  2019وذلك وفق ًا ملا هو مبني أدناه-:

اإلسم

2019/10/24

2019/12/7

حاضر
حاضر
حاضر

حاضر
حاضر
حاضر

م .حيدر الزبيدي ( /رئيس اللجنة) «عضو مستقل»
السيد أحمد التيجاني( /عضو اللجنة) «عضو غير مستقل»
السيد نزار تيسير شوكة  ( /عضو اللجنة) «عضو مستقل»

/17ي) جلنة االستثمار والتطوير-:
جــاء تشــكيل جلنــة اإلســتثمار والتطويــر لتســاند املجلــس يف أعمالــه املتعلقــة باإلســتثمارات علــى املســتويني احمللــي والدولــي ذلــك
أن شــركة مصانــع الزيــوت النباتيــة األردنيــة شــركة مســاهمة عامــة ،األمــر الــذي اســتوجب انبثــاق هــذه اللجنــة عــن مجلــس
اإلدارة لتتولــى هــذه املهــام باإلضافــة إلــى الشــؤون املاليــة األخــرى التــي تعــد جوهري ـ ًة لنجــاح الشــركة وتقدمهــا.
وقــد أُعــد لهــذه اللجنــة ميثــا ٌق يبَـ ِـن املهــام والواجبــات املنوطــة بهــا ،ويحــدد احلــاالت التــي يحــق فيهــا للجنــة اتخــاذ القــرارات
التــي تراهــا مناســبة ،كمــا يحــدد احلــاالت التــي يقتصــر فيهــا دور اللجنــة علــى إصــدار التوصيــات ملجلــس اإلدارة التخــاذ القــرارت
املناســب بشــأنها ،ويعتبــر هــذا امليثــاق مبثابــة تفويــض مــن مجلــس اإلدارة للجنــة للقيــام باملهــام والواجبــات املنصــوص عليهــا فيــه.
/17ط) عقدت اللجنة خمسة إجتماعات خالل العام  2019وذلك وفق ًا ملا هو مبني أدناه-:

اإلسم
م .أحمد السالخ (/رئيس اللجنة) «عضو مستقل»
م .محمد عناب (/عضو اللجنة) «عضو غير مستقل»
م« .أحمد سامي» البيطار( /عضو اللجنة) «عضو غير مستقل»

2019/6/17 2019/5/15 2019/4/11 2019/3/20 2019/2/19

حاضر
حاضر
حاضر

حاضر
حاضر
حاضر

حاضر
حاضر
حاضر

(متغيب)
حاضر
حاضر

حاضر
حاضر
حاضر

٢٥

/17ل) سجل حضور اجتماعات مجلس االدارة
 .1تعزيزا لدوره ومسؤولياته ،فقد عقد مجلس اإلدارة عشرة اجتماعات خالل العام  2019يف التواريخ املبينة أدناه-:

تسلسل االجتماعات خالل العام  2019وتواريخها
2019/1/14

2019/2/18

2019/3/23

2019/4/20

2019/6/22

2019/7/14

2019/7/22

2019/8/26

2019/10/21

السيد نقوال شنودي
عضو غير مستقل
م .احمد سامي البيطار
عضو غير مستقل
م .محمد عناب
عضو غير مستقل
السيد احمد التيجاني
عضو غير مستقل
السيد نزار شوكة
عضو مستقل
م .حيدر الزبيدي
عضو مستقل
م .أحمد السالخ
عضو مستقل

2019/12/7

اسم عضو املجلس

حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر
حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر
حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر
حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر (متغيب) (متغيب) حاضر
حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر (متغيب) حاضر
حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر
حاضر حاضر (متغيب) حاضر حاضر (متغيب) حاضر (متغيب) (متغيب) حاضر

/17ه) عضويات مجالس االدارة التي يشغلها عضو مجلس االدارة يف الشركات املساهمة العامة :

اإلسم
الرقم
 1السيد نقوال امني شنودى
 2م .محمد مظهر عناب
3
4
5
6
7

السيد نزار تيسير شوكة
م .أحمد عدنان السالخ
احمد سامي وهيب رشيد البيطار
م .حيدر فؤاد كاظم الزبيدي
السيد احمد محمد احمد التيجاني

عضويات أخرى
ال يوجد عضويات يف شركات مساهمة عامة
عضو مجلس ادارة شركة التأمني األردنية
عضو مجلس ادارة الشركة األردنية لالستثمارات املتخصصة
ال يوجد عضويات يف شركات مساهمة عامة
عضو مجلس ادارة شركة فينيكس العربية القابضة م.ع.م
ال يوجد عضويات يف شركات مساهمة عامة
ال يوجد عضويات يف شركات مساهمة عامة
ال يوجد عضويات يف شركات مساهمة عامة

يقر رئيس مجلس االدارة بصحة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف تقرير احلوكمة.
نقوال أمني شنودى
رئيس مجلس االدارة

٢٦

القوائم املالية كما يف  31كانون األول ٢٠١٩
م ــع تقــريــر مدقـقي احلس ــاب ــات املستقلني

٢٧

تقرير مدققي احلسابات املستقلني
الى مساهمي شركة مصانع الزيوت النباتية األردنية املساهمة العامة احملدودة
عمان – اململكة األردنية الهاشمية
تقرير حول القوائم املالية
ال ــرأي
لقــد قمنــا بتدقيــق القوائــم املاليــة املرفقــة لشــركة مصانــع الزيــوت النباتيــة األردنيــة املســاهمة العامــة
احملــدودة (الشــركة) والتــي تتكــون مــن قائمــة املركــز املالــي كمــا يف  31كانــون األول  2019وقائمــة الدخــل
وقائمــة الدخــل الشــامل وقائمــة التغيــرات يف حقــوق امللكيــة وقائمــة التدفقــات النقديــة للســنة املنتهيــة يف
ذلــك التاريــخ وااليضاحــات حــول القوائــم املاليــة وملخــص ألهــم السياســات احملاســبية.
يف رأينــا ،إن القوائــم املاليــة املرفقــة تُظهــر بعدالــة ،مــن كافــة النواحــي اجلوهريــة ،املركــز املالــي للشــركة كمــا
يف  31كانــون األول  2019وأداءهــا املالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة املنتهيــة يف ذلــك التاريــخ وفق ـاً ملعاييــر
التقاريــر املاليــة الدوليــة.
أساس الرأي
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقـاً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ،إن مســؤولياتنا وفقـاً لهــذه املعاييــر مفصلــة أكثــر ضمــن
بنــد مســؤولية مدققــي احلســابات عــن تدقيــق القوائــم املاليــة الــواردة يف تقريرنــا هــذا .نحــن مســتقلون
عــن الشــركة وفق ـاً لقواعــد الســلوك املهنــي للمحاســبني القانونيــن الصــادر عــن املجلــس الدولــي ملعاييــر
الســلوك املهنــي للمحاســبني باإلضافــة إلــى متطلبــات الســلوك املهنــي االخــرى املالئمــة لتدقيــق القوائــم
املاليــة يف األردن ،وقــد التزمنــا مبتطلبــات الســلوك املهنــي ومتطلبــات املجلــس الدولــي ملعاييــر الســلوك املهنــي
للمحاســبني .لقــد قمنــا باحلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة وتوفــر أساس ـاً إلبــداء الــرأي.
امور التدقيق الهامة
ان أمــور التدقيــق الهامــة هــي تلــك األمــور التــي وفقـاً الجتهادنــا املهنــي كانــت األكثــر جوهريــة خــال تدقيــق
القوائــم املاليــة للســنة احلاليــة .لقــد متــت دراســة هــذه األمــور ضمــن اإلطــار الكلــي لتدقيــق القوائــم املاليــة
إلبــداء رأينــا حــول هــذه القوائــم وال نبــدي رأيـاً منفصـ ً
ا حــول هــذه األمــور.
لقــد قمنــا باملهــام املذكــورة يف فقــرة مســؤولية مدقــق احلســابات واملتعلقــة بتدقيــق القوائــم املاليــة .باإلضافــة
لكافــة األمــور املتعلقــة بذلــك .بنــاء عليــه فــأن تدقيقنــا يشــمل تنفيــذ اإلجــراءات التــي مت تصميمها لالســتجابة
لتقييمنــا ملخاطــر األخطــاء اجلوهريــة يف القوائــم املاليــة .ان نتائــج إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا ،مبــا
يف ذلــك اإلجــراءات املتعلقــة مبعاجلــة األمــور املشــار عليهــا ادنــاه ،توفــر أساســا لرأينــا حــول تدقيــق القوائــم
املاليــة املرفقــة.
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 1ـ االعتراف باإليرادات

إجراءات التدقيق

إن معظــم ايــرادات الشــركة ناجتــة مــن بيــع
الزيــوت النباتيــة ومنتجــات الســمن النباتــي،
يوجــد مخاطــر متعلقــة بإصــدار الفواتيــر للعمــاء
واالعتــراف باإليــرادات قبــل تســليم البضاعــة
أو تســليم البضاعــة وعــدم إصــدار الفواتيــر أو
تســجيلها ممــا قــد يــؤدي الــى الزيــادة االيــرادات
املعتــرف بهــا.

تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا
اســتجابة لهــذا األمــر دراســة نظــام الرقابــة
الداخلــي للشــركة املتعلــق باملوافقــة وتوقيــت
االعتــراف باإليــرادات ،كمــا تضمنــت إجراءاتنــا
دراســة عينــة مــن عمليــات البيــع قبــل وبعــد
تاريــخ القوائــم املاليــة املنتهيــة يف  31كانــون األول
 2019مــن أجــل تقييــم فيمــا إذا مت االعتــراف
باإليــرادات يف الســنة الصحيحــة ،باإلضافــة الــى
ذلــك لقــد قمنــا أيضــا بإجــراءات تدقيــق حتليليــة
لهامــش الربــح الشــهري للمنتجــات الرئيســة.
كمــا قمنــا بدراســة تأييــدات وتســويات أرصــدة
العمــاء الرئيســن وعينــة مــن القيــود اليوميــة
مــن حســابات اإليــرادات للتأكــد مــن األدلــة
املؤيــدة لهــا.
إن االفصاحــات املتعلقــة باإليــرادات تظهــر
يف إيضــاح ( )12حــول القوائــم املاليــة كمــا أن
االفصاحــات املتعلقــة بالسياســات احملاســبية
لالعتــراف باإليــراد تظهــر يف إيضــاح ()4-2
حــول القوائــم املاليــة.
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املعلومات األخرى الواردة يف التقرير السنوي لعام 2019
تتكــون املعلومــات األخــرى مــن املعلومــات الــواردة يف التقريــر الســنوي غيــر القوائــم املاليــة وتقريــر مدقــق
احلســابات حولهــا .ان اإلدارة هــي املســؤولة عــن املعلومــات األخــرى .اننــا نتوقــع ان يتــم تزويدنــا بالتقريــر
الســنوي بتاريــخ الحــق لتقريرنــا .ان رأينــا ال يشــمل املعلومــات األخــرى وأننــا ال نبــدي اي تأكيــد حــول
املعلومــات األخــرى.
فيمــا يتعلــق بتدقيــق القوائــم املاليــة ،ان مســؤوليتنا هــي قــراءة املعلومــات األخــرى عندمــا تصبــح متاحــة لنــا،
بحيــث نُق ّيــم فيمــا اذا كانــت املعلومــات األخــرى تتعــارض جوهريــا مــع القوائــم املاليــة أو مــن معرفتنــا خــال
عمليــة تدقيــق القوائــم املاليــة.
مسؤولية اإلدارة واملسؤولني املكلفني باحلوكمة عن القوائم املالية
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه القوائــم املاليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــا ملعاييــر التقاريــر املاليــة
الدوليــة ،باإلضافــة الــى حتديــد نظــام الرقابــة الداخلــي الضــروري إلعــداد قوائــم ماليــة خاليــة مــن األخطــاء
اجلوهريــة ســواء الناجتــة عــن احتيــال أو عــن غلــط.
كمــا أن اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة الشــركة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة واإلفصــاح عــن األمــور
املتعلقــة مببــدأ االســتمرارية مبــا يف ذلــك اســتخدام مبــدأ االســتمرارية يف احملاســبة عنــد إعــداد القوائــم
املاليــة ،إال إذا كان يف نيــة اإلدارة تصفيــة الشــركة أو إيقــاف عملياتهــا أو عــدم وجــود أي بديــل واقعــي آخــر
ســوى القيــام بذلــك.
إن املكلفني باحلوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير املالية للشركة.
مسؤولية مدققي احلسابات عن تدقيق القوائم املالية
إن أهدافنــا تتمثــل باحلصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن القوائــم املاليــة ككل خاليــة مــن األخطــاء اجلوهريــة
ســواء الناجتــة عــن إحتيــال أو عــن غلــط وإصــدار تقريــر التدقيــق الــذي يتضمــن رأينــا.
ان التأكيــد املعقــول هــو تأكيــد عالــي املســتوى ولكنــه ليــس ضمانــة إن التدقيــق الــذي يجــري وفق ـاً ملعاييــر
التدقيــق الدوليــة سيكشــف دائمــا خطــأ جوهريــا عنــد وجــوده .إن األخطــاء قــد حتــدث نتيجــة الحتيــال أو
غلــط ويتــم اعتبارهــا جوهريــة ،إذا كانــت منفــرد ًة أو مجتمعــ ًة ميكــن ان يكــون لهــا تأثيــر علــى القــرارات
االقتصاديــة املتخــذة مــن قبــل مســتخدمي هــذه القوائــم املاليــة.
إننــا نقــوم مبمارســة االجتهــاد املهنــي واحملافظــة علــى الشــك املهنــي كجــزء مــن التدقيــق وفقــا للمعاييــر
الدوليــة للتدقيــق ،وكذلــك نقــوم مبــا يلــي:

• حتديــد وتقييــم مخاطــر االخطــاء اجلوهريــة يف القوائــم املاليــة ،ســواء الناجتــة عــن احتيــال أو غلــط،
وتصميــم وتنفيــذ اجــراءات تدقيــق تســتجيب لهــذه املخاطــر واحلصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومالئمــة
توفــر أساســاً إلبــداء الــراي .إن خطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري نــاجت عــن احتيــال يعــد أكبــر مــن
ذلــك النــاجت عــن غلــط ،ملــا قــد يتضمنــه االحتيــال مــن تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو تأكيــدات غيــر
صحيحــة أو جتــاوز لنظــام الرقابــة الداخلــي.
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• احلصــول علــى فهــم لنظــام الرقابــة الداخلــي املتعلــق بالتدقيــق وذلــك لتصميــم إجــراءات تدقيــق مالئمــة
للظــروف وليــس بهــدف ابــداء رأي حــول مــدى فعاليــة نظــام الرقابــة الداخلــي للشــركة.
• تقييــم مالءمــة السياســات احملاســبية املطبقــة ومعقوليــة التقديــرات احملاســبية وااليضاحــات املتعلقــة بهــا
التــي قامــت بهــا االدارة.
• التوصــل الــى نتيجــة حــول مالءمــة اســتخدام االدارة ملبــدأ االســتمرارية يف احملاســبة ،وبنــا ًء علــى أدلــة
التدقيــق التــي مت احلصــول عليهــا ،وفيمــا إذا كان هنــاك عــدم تيقــن جوهــري مرتبــط بأحــداث أو ظــروف
قــد تلقــي بشــكوك كبيــرة حــول قــدرة الشــركة علــى االســتمرار .وإذا مــا توصلنــا الــى نتيجــة بــأن هنــاك شــك
جوهــري ،فعلينــا اإلشــارة يف تقريــر التدقيــق إلــى ايضاحــات القوائــم املاليــة ذات الصلــة أو تعديــل رأينــا إذا
كانــت هــذه االيضاحــات غيــر كافيــة .إن اســتنتاجاتنا مبنيــة علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى
تاريــخ تقريــر التدقيــق ،ومــع ذلــك فــإن األحــداث او الظــروف املســتقبلية قــد تــؤدي إلــى عــدم اســتمرار
الشــركة يف اعمالهــا كمنشــأة مســتمرة.
• تقييــم العــرض العــام لهيــكل القوائــم املاليــة ومحتواهــا مبــا يف ذلــك االيضاحــات حولهــا وفيمــا إذا كانــت
القوائــم املاليــة متثــل املعامــات واألحــداث التــي حتقــق العــرض العــادل.
إننــا نتواصــل مــع املســؤولني املكلفــن باحلوكمــة فيمــا يتعلــق بنطــاق التدقيــق وتوقيتــه ومالحظــات التدقيــق
املهمــة التــي تتضمــن أي نقــاط ضعــف مهمــة يف نظــام الرقابــة الداخليــة التــي يتــم حتديدهــا مــن قبلنــا خــال
عمليــة التدقيــق.
نقــوم كذلــك بتزويــد املســؤولني املكلفــن باحلوكمــة مبــا يفيــد التزامنــا مبتطلبــات الســلوك املهنــي املتعلقــة
باالســتقاللية واالفصــاح للمســؤولني املكلفــن باحلوكمــة عــن كل العالقــات واالمــور االخــرى التــي تظهــر علــى
انهــا تؤثــر علــى اســتقالليتنا ومــا شــأنه ان يحافــظ علــى هــذه االســتقاللية.
مــن تلــك األمــور التــي يتــم التواصــل بهــا مــع املســؤولني املكلفــن باحلوكمــة ،نقــوم بتحديــد األمــور االكثــر
أهميــة علــى تدقيــق القوائــم املاليــة للفتــرة احلاليــة والتــي متثــل أمــور التدقيــق الهامــة .اننــا نقــدم وصــف عــن
هــذه األمــور يف تقريــر التدقيــق اال إذا كان القانــون أو التعليمــات متنــع اإلفصــاح عــن ذلــك االمــر ،او يف حاالت
نــادرة جــدا والتــي بنــاءاً عليهــا ال يتــم االفصــاح عــن ذلــك االمــر يف تقريرنــا الن العواقــب الســلبية املتوقعــة
لإلفصــاح قــد تفــوق املنفعــة العامــة الناجتــة عنــه.
تقرير حول املتطلبات القانونية
حتتفــظ الشــركة بقيــود وســجالت محاســبية منظمــة أصوليــة تتفــق مــع القوائــم املاليــة ونوصــي باملصادقــة
عليهــا.
عمان ـ اململكة األردنية الهاشمية
 17شباط 2020
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شركة مصانع الزيوت النباتية األردنية املساهمة العامة احملدودة
قائمة املركز املالي كما يف  31كانون األول ٢٠١٩
ايضاحات

٢٠١٩
دينار

٢٠١٨
دينار

املوجودات
موجودات غير متداولة -
ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

3
4
5

موجودات متداولة -
مخزون
ذمم وأرصدة مدينة أخرى
نقد يف الصندوق وأرصدة لدى البنوك

295ر947
087ر474
451ر282ر1
833ر703ر2

935ر981
211ر481
999ر278ر1
145ر742ر2

6
7
9

686ر691
648ر384ر1
136ر064ر3
470ر140ر5
303ر844ر7

500ر787
074ر362ر1
643ر804ر2
217ر954ر4
362ر696ر7

مجموع املوجودات
حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية -
رأس املال املدفوع
احتياطي إجباري
احتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة
مجموع حقوق امللكية

8
8
5

املطلوبات املتداولة -
ذمم وأرصدة دائنة أخرى
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
مخصص ضريبة الدخل
مجموع املطلوبات
مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

11
20
17
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000ر000ر4
000ر000ر1
(017ر)2
958ر716ر1
941ر714ر6
729ر054ر1
259ر17
374ر57
362ر129ر1
303ر844ر7
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000ر000ر4
000ر000ر1
773ر91
797ر413ر1
570ر505ر6
702ر070ر1
414ر39
676ر80
792ر190ر1
362ر696ر7

شركة مصانع الزيوت النباتية األردنية املساهمة العامة احملدودة
قائمة الدخل كما يف  31كانون األول ٢٠١٩
ايضاحات
املبيعــات

12

ينزل :كلفة املبيعات -
بضاعة جاهزة يف بداية السنة
كلفة االنتاج واملشتريات
بضاعة جاهزة يف نهاية السنة
كلفة املبيعات

6
13
6

مجمل الربح
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف ادارية
مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للذمم املدينة
الربح التشغيلي
عموالت بنكية
أرباح بيع ممتلكات ومعدات
إيرادات أخرى
ربح السنة قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل
ربح السنة

احلصة األساسية واملخفضة للسهم من ربح السنة

14
15
7

16
17

18

٢٠١٩
دينار

680ر985ر4

٢٠١٨
دينار

720ر234ر5

531ر295
071ر736ر2
(751ر)250
851ر780ر2

542ر269
754ر226ر3
(531ر)295
765ر200ر3

829ر204ر2

955ر033ر2

(889ر)183
(714ر)521
(920ر)487
306ر011ر1

(800ر)196
(268ر)533
(000ر)500
887ر803

()959
648ر183
995ر193ر1
(834ر)90
161ر103ر1

()960
312ر12
543ر154
782ر969
(841ر)139
941ر829

فلس /دينـــار

فلس /دينـــار

0/28

0/21
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٣٣

شركة مصانع الزيوت النباتية األردنية املساهمة العامة احملدودة
قائمة الدخ ــل الشامل كما يف  31كانون األول ٢٠١٩
٢٠١٩
دينار

161ر103ر1

ربح السنة

201٨
دينار

941ر829

بنود الدخل الشامل األخرى:
بنود الدخل الشامل األخرى التي لن يتم حتويلها إلى قائمة الدخل
يف الفترات الالحقة:
أرباح (خسائر) بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
التغير يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل االخر
مجموع بنود الدخل الشامل األخرى التي لن يتم حتويلها

(790ر)93
(790ر)93

972ر6
803ر24
775ر31

إلى قائمة الدخل يف الفترات الالحقة ،بعد الضريبة
مجموع الدخل الشامل للسنة

371ر009ر1

«تعتبر االيضاحات املرفقة من  1الى  ٢٦جزءاً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها»

٣٤

716ر861

000ر000ر4

-

-

-

000ر000ر4

000ر000ر4

-

-

000ر000ر1

-

-

-

000ر000ر1

000ر000ر1

-

-

000ر000ر1

دينار

773ر91

-

-

803ر24

970ر66

(017ر)2

-

(790ر)93

773ر91

دينار

(000ر)800

(000ر)800

972ر6

972ر6

797ر413ر1

(000ر)400

941ر829

854ر043ر6

570ر505ر6

(000ر)400

744ر854

884ر976

958ر716ر1

941ر714ر6

161ر103ر1

570ر505ر6

دينار

371ر009ر1

797ر413ر1

دينار

أرباح
مدورة

املجمــوع
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الرصيد كما يف  31كانون األول 2018

توزيعات ارباح (إيضاح )21

خالل الدخل الشامل اآلخر

أرباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من

مجموع الدخل الشامل للسنة

الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2018

الرصيد كما يف  31كانون األول 2019

توزيعات ارباح (إيضاح )21

مجموع الدخل الشامل للسنة

الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2019

000ر000ر4

دينار

رأس املـال
املدفوع

إحتياطي
اجباري

احتياطي
القيمة العادلة

شركة مصانع الزيوت النباتية األردنية املساهمة العامة احملدودة
قائمة التغيرات يف حقوق امللكية كما يف  31كانون األول ٢٠١٩

٣٥

شركة مصانع الزيوت النباتية األردنية املساهمة العامة احملدودة
قائمة التدفقات النقدية كما يف  31كانون األول ٢٠١٩
ايضاحات
األنشطة التشغيلية

٢٠١٩
دينار

٢٠١٨
دينار

ربح السنة قبل ضريبة الدخل

995ر193ر1

782ر969

تعديالت -
استهالكات
مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
تكاليف متويل
أرباح بيع ممتلكات ومعدات
ايرادات فوائد بنكية

832ر93
920ر487
959
(508ر)53

083ر88
000ر500
960
(312ر)12
(838ر)37

تغيرات رأس املال العامل -
مخزون
ذمم وأرصدة مدينة أخرى
مبالغ مستحقة الى جهات ذات عالقة
ذمم وأرصدة دائنة أخرى
ضريبة الدخل املدفوعة
صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

814ر95
(494ر)510
(155ر)22
(082ر)41
(136ر)114
145ر131ر1

104ر71
890ر29
377ر16
(477ر)34
(737ر)150
832ر440ر1

األنشطة االستثمارية
(068ر)52
شراء ممتلكات ومعدات
املتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر (242ر)97
املتحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر -
508ر53
فوائد بنكية مقبوضة
(802ر)95
صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثمارية

(921ر)158
000ر15
(223ر)121
344ر113
838ر37
(962ر)113

األنشطة التمويلية
تكاليف متويل مدفوعة
توزيعات أرباح مدفوعة
صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التمويلية

()959
(891ر)774
(850ر)775

()960
(106ر)382
(066ر)383

صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه كما يف بداية السنة
النقد وما يف حكمه كما يف نهاية السنة

493ر259
643ر804ر2
136ر064ر3

804ر943
839ر860ر1
643ر804ر2

٣٦

9

«تعتبر االيضاحات املرفقة من  1الى  ٢٦جزءاً من هذه القوائم املالية وتقرأ معها»

شركة مصانع الزيوت النباتية األردنية املساهمة العامة احملدودة
إيضاحات حول القوائم املالية  31كانون األول ٢٠١٩
( )1معلومات عامة
تأسســت شــركة مصانــع الزيــوت النباتيــة االردنيــة املســاهمة العامــة احملــدودة خــال عــام  1953وســجلت كشــركة
مســاهمة عامــة بــرأس مــال مصــرح بــه 000ر 500دينــار مقســم إلــى 000ر 500ســهم بقيمــة اســمية دينــار للســهم
الواحــد متــت زيادتــه علــى فتــرات كان اخرهــا خــال عــام  2010ليصبــح 000ر000ر 4دينــار مقســم إلــى 000ر000ر4
ســهم بقيمــة اســمية دينــار للســهم الواحــد.
من غايات الشركة انتاج الزيوت النباتية وسائر الصناعات املشابهة واملتممة لها.
مت إقــرار القوائــم املاليــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ  8شــباط  ،2020وتتطلــب هــذه القوائــم
املاليــة موافقــة الهيئــة العامــة للمســاهمني.

( )1 -2أسس إعداد القوائم املالية
مت إعداد القوائم املالية وفقا ملعايير التقارير املالية الدولية.
مت إعــداد القوائــم املاليــة وفقــا ملبــدأ الكلفــة التاريخيــة باســتثناء املوجــودات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل
الشــامل اآلخــر والتــي تظهــر بالقيمــة العادلــة بتاريــخ القوائــم املاليــة.
إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم املالية والذي ميثل العملة الرئيسية للشركة.

( )2 -2التغيرات يف السياسات احملاسبية
ان السياســات احملاســبية املتبعــة يف اعــداد القوائــم املاليــة متفقــة مــع تلــك التــي اتبعــت يف اعــداد القوائــم املاليــة
للســنة املنتهيــة يف  31كانــون األول  ،2018باســتثناء أن الشــركة قامــت بتطبيــق التعديــات التاليــة اعتبــاراً مــن  1كانــون
الثانــي :2019
معيار التقارير املالية الدولي رقم (« )16االيجارات»
يحــل معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم (« )16االيجــارات» بــدالً مــن معيــار احملاســبة الدولــي رقــم (« )17عقــود
اإليجــار» وتفســير جلنــة تفســير معاييــر التقاريــر املاليــة الدوليــة رقــم (« )4جتديــد مــا إذا كان الترتيــب يحتــوي علــى
عقــد ايجــار» وتفســيرات جلنــة تفســير معاييــر احملاســبة الدوليــة رقــم (« )15عقــود االيجــار التشــغيلية ـ احلوافــز»
ورقــم (« )27تقييــم محتــوى العمليــات التــي تتضمــن الصيغــة القانونيــة لعقــود اإليجــار» .يحــدد املعيــار املبــادئ املتعلقــة
باالعتــراف والقيــاس والعــرض واالفصــاح لإليجــارات .ويتطلــب املعيــار مــن املســتأجرين االعتــراف مبعظــم عقــود
اإليجــار وف ًقــا لنمــوذج موحــد داخــل قائمــة املركــز املالــي.
إن االعتــراف بعقــود االيجــار للمؤجريــن مبوجــب معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم ( )16لــم يتغيــر إلــى حــد كبيــر
باملقارنــة مــع متطلبــات معيــار احملاســبة الدولــي رقــم ( .)17سيســتمر املؤجــر يف تصنيــف عقــود اإليجــار إمــا كعقــود
تشــغيلية أو متويليــة باســتخدام مبــادئ مماثلــة لتلــك التــي يف معيــار احملاســبة الدولــي رقــم ( .)17وبالتالــي ،لــم يؤثــر
تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم ( )16علــى عقــود اإليجــار التــي تكــون فيهــا الشــركة هــي املؤجــر.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذا املعيار اجلديد على القوائم املالية للشركة حيث ال يوجد لديها عقود ايجار.

٣٧

تفسير رقم ( - )23جلنة تفسيرات معايير التقارير املالية الدولية ـ عدم التأكد حول معاجلة ضريبة الدخل
يوضــح هــذا التفســير املعاجلــة احملاســبية لضريبــة الدخــل عنــد وجــود درجــة مــن عــدم التأكــد فيمــا يتعلــق بالضريبــة
والتــي تؤثــر علــى تطبيــق معيــار احملاســبة الدولــي رقــم ( .)12ال ينطبــق التفســير علــى الضرائــب والرســوم غيــر
املتضمنــة يف نطــاق معيــار احملاســبة الدولــي رقــم ( )12وال تتضمــن متطلبــات خاصــة للرســوم والغرامــات املتعلقــة
باملعاجلــات الضريبــة الغيــر مؤكــدة .يجــب علــى املنشــأة حتديــد مــا إذا كان يجــب اعتبــار كل معاجلــة ضريبيــة غيــر
مؤكــدة علــى حــدا أو اعتبارهــا مــع معاجلــات ضريبيــة أخــرى.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية الشركة.
تعديالت على معيار التقارير املالية الدولي رقم ( :)9ميزات الدفع املسبق مع تعويض ذي مؤشرات سلبية
مبوجــب معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم ( ،)9ميكــن قيــاس أداة الديــن بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن
خــال الدخــل الشــامل اآلخــر بشــرط أن تكــون التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي عبــارة عــن دفعــات ألصــل الديــن
والفوائــد علــى املبلــغ األصلــي املســتحق (منــوذج العمــل وحتليــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة  )SPPIوان يكــون الغــرض
مــن األداة هــو ضمــن منــوذج العمــل املناســب لذلــك التصنيــف .توضــح تعديــات معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم
( )9أن املوجــودات املاليــة ينطبــق عليهــا منــوذج  SPPIبغــض النظــر عــن احلــدث أو الظــرف الــذي يــؤدي إلــى اإللغــاء
املبكــر للعقــد وبصــرف النظــر عــن الطــرف الــذي يدفــع أو يتلقــى تعويضــا بســبب اإللغــاء املبكــر للعقــد.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية الشركة.
تعديــات علــى معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم ( )10ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم ( :)28بيــع أو حتويــل املوجــودات
بــن املســتثمر وشــركاته احلليفــة أو مشــاريعه املشــتركة.
تركــز التعديــات علــى التناقــض بــن معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم ( )10ومعيــار احملاســبة الدولــي رقــم ()28
فيمــا يتعلــق بفقــدان الســيطرة علــى الشــركة التابعــة والناجتــة عــن عمليــة بيــع أو حتويــل االســتثمار يف الشــركة التابعــة
الــى اســتثمار يف شــركة حليفــة أو مشــاريع مشــتركة .توضــح التعديــات أنــه يتــم االعتــراف بكامــل األربــاح أو اخلســائر
الناجتــة عــن بيــع أو حتويــل األصــول التــي ينطبــق عليهــا تعريــف املنشــأة  -وفقـاً ملعيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم ()3
 بــن املســتثمر والشــركة احلليفــة أو املشــاريع املشــتركة .يف حــن يتــم االعتــراف باألربــاح أو اخلســائر الناجتــة عــنبيــع أو حتويــل األصــول التــي ال ينطبــق عليهــا تعريــف املنشــأة بــن املســتثمر والشــركة احلليفــة أو املشــاريع املشــتركة
الــى مــدى حصــة املســتثمر يف الشــركة احلليفــة أو املشــاريع مشــتركة.
قــام املجلــس الدولــي للمحاســبة بتأجيــل تاريــخ تطبيــق هــذه التعديــات إلــى أجــل غيــر مســمى ،ولكــن يجــب علــى
الشــركة التــي تطبــق التعديــات يف وقــت مبكــر وان يتــم تطبيقهــا بأثــر مســتقبلي.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية الشركة.
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( :)19تعديل اخلطة أو تقليصها أو تسويتها
توضــح التعديــات علــى معيــار احملاســبة الدولــي رقــم ( )19املعاجلــة احملاســبية عندمــا يحــدث تعديــل اخلطــة أو
تقليصهــا أو تســويتها خــال الســنة املاليــة .توضــح التعديــات أيض ـاً أن علــى الشــركة أوالً حتديــد أي تكلفــة خدمــة
ســابقة ،أو ربــح أو خســارة مــن التســوية ،دون األخــذ بعــن االعتبــار تأثيــر ســقف األصــل .يتــم إثبــات هــذا املبلــغ يف
قائمــة االربــاح أو اخلســائر.
بعــد أن يتــم حتديــد االثــر علــى ســقف األصــل بعــد تعديــل اخلطــة أو تقليصهــا أو تســويتها .يتــم إثبــات أي تغييــر،
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باســتثناء املبالــغ ضمــن صــايف الفائــدة ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية الشركة.
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( :)28االستثمارات طويلة األجل يف الشركات احلليفة واملشاريع املشتركة
توضــح التعديــات أن علــى الشــركة تطبيــق متطلبــات معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم ( )9علــى االســتثمارات طويلة
األجــل يف الشــركات احلليفــة واملشــاريع املشــتركة التــي ال يتــم االعتــراف بهــا وفق ـاً لطريقــة حقــوق امللكيــة ولكــن يف
جوهرهــا تشــكل جــزءاً مــن صــايف االســتثمار يف الشــركات احلليفــة واملشــاريع املشــتركة (علــى املــدى الطويــل) .يعتبــر
هــذا التعديــل مناســب حيــث ان منــوذج خســارة االئتمــان املتوقــع يف معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم ( )9ينطبــق
علــى هــذه االســتثمارات طويلــة االجــل.

توضــح التعديــات أيض ـاً أنــه عنــد تطبيــق معيــار التقاريــر املاليــة الدولــي رقــم ( ،)9ال تســجل الشــركة أي خســائر
للشــركات احلليفــة واملشــاريع املشــتركة ،أو أي خســائر انخفــاض يف صــايف قيمــة االســتثمار ،كتعديــات علــى صــايف
االســتثمار يف الشــركة احلليفــة أو املشــروع املشــترك التــي قــد تنشــأ نتيجــة تطبيــق معيــار احملاســبة الدولــي رقــم ()28
االســتثمارات يف الشــركات احلليفــة واملشــاريع املشــتركة.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية الشركة.

( )3-2إستخدام التقديرات
إن إعــداد القوائــم املاليــة وتطبيــق السياســات احملاســبية يتطلــب مــن إدارة الشــركة القيــام بتقديــرات واجتهــادات
تؤثــر علــى مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات واإلفصــاح عــن االلتزامــات احملتملــة .إن هــذه التقديــرات واالجتهــادات تؤثــر
أيضــا علــى اإليــرادات واملصاريــف واملخصصــات وبشــكل خــاص يتطلــب مــن إدارة الشــركة القيــام بأحــكام واجتهــادات
هامــة لتقديــر مبالــغ وأوقــات التدفقــات النقديــة املســتقبلية وأوقاتهــا الناجمــة عــن اوضــاع وظــروف تلــك التقديــرات
يف املســتقبل .إن التقديــرات املذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوتــة مــن
التقديــر وعــدم التيقــن وإن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات يف املســتقبل يف أوضــاع
وظــروف تلــك املخصصــات.
يف اعتقاد إدارة الشركة بأن تقديراتها ضمن القوائم املالية معقولة ومفصلة على النحو التالي:
 مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة مــن الــذمم املدينــة :يتــم مراجعــة مخصــص اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــةعلــى الــذمم املدينــة ضمــن أســس وفرضيــات معتمــدة مــن قبــل إدارة الشــركة لتقديــر املخصــص الواجــب تكوينــه
مبوجــب متطلبــات املعاييــر الدوليــة لتقاريــر املاليــة.

 مخصــص ضريبــة الدخــل :يتــم حتميــل الســنة املاليــة مبــا يخصهــا مــن نفقــة ضريبــة الدخــل وفقــاً لألنظمــةوالقوانــن واملعاييــر احملاســبية ويتــم احتســاب مخصــص الضريبــة الــازم.
 تقــوم اإلدارة بإعــادة تقديــر األعمــار االنتاجيــة للموجــودات امللموســة بشــكل دوري لغايــات احتســاب االســتهالكاتالســنوية اعتمــاداً علــى احلالــة العامــة لتلــك املوجــودات وتقديــرات األعمــار االنتاجيــة املتوقعــة يف املســتقبل ،ويتــم
أخــذ خســارة التدنــي (إن وجــدت) إلــى قائمــة الدخــل.
 مخصصــات قضائيــة :ملواجهــة أيــة التزامــات قضائيــة يتــم أخــذ مخصصــات لهــذه االلتزامــات اســتناداً لــرأياملستشــار القانونــي يف الشــركة.
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( )4-2ملخص السياسات احملاسبية الهامة
ممتلكات ومعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بسعر الكلفة بعد تنزيل االستهالك املتراكم وأي انخفاض يف القيمة .ال يتم استهالك األراضي.
يحســب االســتهالك علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة املتوقعــة باســتخدام طريقــة القســط الثابــت وبنســب ســنوية تتــراوح
مــا بــن  ٪1إلــى .٪33
يتــم مراجعــة تقييــم املمتلــكات واملعــدات مــن حيــث االنخفــاض يف قيمتهــا عندمــا يكــون هنــاك أحــداث أو تغيــرات يف
الظــروف تشــير إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد القيمــة الدفتريــة .يتــم إعــادة إدراج املوجــودات بالقيمــة القابلــة لالســترداد
يف احلــاالت التــي تكــون القيمــة الدفتريــة أعلــى مــن القيمــة القابلــة لالســترداد.
يتــم احتســاب النفقــات املتكبــدة الســتبدال أي مــن مكونــات املمتلــكات واملعــدات كبنــد منفصــل ويتــم رســملته ،كمــا
يتــم شــطب املبالــغ الدفتريــة ألي جــزء مســتبدل .يتــم رســملة النفقــات األخــرى الالحقــة فقــط عنــد زيــادة املنافــع
االقتصاديــة املســتقبلية املتعلقــة باملمتلــكات واملعــدات .يتــم اثبــات جميــع النفقــات األخــرى يف قائمة الدخــل كمصروف.
استثمارات عقارية
تظهــر االســتثمارات العقاريــة بســعر الكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك املتراكــم ويتــم اســتهالك االســتثمارات العقاريــة
(باســتثناء االراضــي) بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى العمــر املتوقــع لهــا وبنســبة 5ر.٪2
يتــم اســتبعاد اإلســتثمارات العقاريــة عنــد التخلــص منهــا او عنــد التوقــف عــن اســتخدامها وال يتوقــع وجــود منفعــة
مســتقبلية منهــا .يتــم تســجيل األربــاح واخلســائر الناجتــة عــن االســتبعاد يف قائمــة الدخــل يف الســنة التــي يتــم فيهــا
االســتبعاد.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتــم اثبــات هــذه املوجــودات عنــد الشــراء بالقيمــة العادلــة مضاف ـاً اليهــا مصاريــف االقتنــاء ويعــاد تقييمهــا الحق ـاً
بالقيمــة العادلـــة ،ويظهــر التغيــر يف القيمــة العادلــة يف قائمــة الدخــل الشــامل وضمــن حقــوق امللكيــة مبــا فيــه التغيــر
يف القيمــة العادلــة النــاجت عــن فروقــات حتويــل بنــود املوجــودات غيــر النقديــة بالعمــات االجنبيــة ،ويف حــال بيــع هــذه
املوجــودات أو جــزء منهــا يتــم تســجيل األربــاح واخلســائر الناجتــة عــن ذلــك يف قائمــة الدخــل الشــامل وضمــن حقــوق
امللكيــة ويتــم حتويــل رصيــد احتياطــي تقييــم املوجــودات املباعــة مباشــرة الــى االربــاح واخلســائر املــدورة وليــس مــن
خــال قائمــة الدخــل.
 ال تخضع هذه املوجودات الختبار خسائر التدني. يتم تسجيل االرباح املوزعة يف قائمة الدخل.مخزون
يتــم تســعير املــواد اخلــام ومــواد التعبئــة والتغليــف وقطــع الغيــار بســعر الكلفــة باســتخدام طريقــة املتوســط املرجــح او
صــايف القيمــة البيعيــة ايهمــا اقــل.
يتــم تســعير البضاعــة اجلاهــزة بالكلفــة او صــايف القيمــة البيعيــة ايهمــا اقــل ،وتتضمــن الكلفــة كلفــة مــواد خــام ورواتــب
وأجــور مباشــرة واســتهالكات ومصاريــف صناعيــة غير مباشــرة.
ذمم مدينة
تظهــر الــذمم املدينــة مببلــغ الفاتــورة األصلــي مخصومــا منهــا املبالــغ املقــدر عــدم حتصيلهــا .يتــم عمــل تقدير اخلســائر
االئتمانيــة املتوقعــة وتســتخدم الشــركة األســلوب املبســط يف حســاب اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة حيــث تســتند إلــى
اخلبــرة التاريخيــة للخســارة االئتمانيــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار العوامــل املســتقبلية اخلاصــة باملدينــن والبيئــة
االقتصاديــة وفق ـاً ملتطلبــات املعيــار الدولــي العــداد التقاريــر املاليــة رقــم (.)9

٤٠

نقد وما يف حكمه
لغــرض قائمــة التدفقــات النقديــة ،فــإن النقــد ومــا يف حكمــه يشــمل علــى نقــد يف الصنــدوق وأرصــدة لــدى البنــوك
وودائــع قصيــرة األجــل والتــي لديهــا تواريــخ اســتحقاق ثالثــة أشــهر أو أقــل بعــد تنزيــل أرصــدة البنــوك الدائنــة.
ذمم دائنة
يتــم إثبــات املطلوبــات للمبالــغ املســتحقة الســداد يف املســتقبل للبضائــع او اخلدمــات املســتلمة ســواء متــت املطالبــة
بهــا أو لــم تتــم مــن قبــل املــورد.
مخصصات
يتــم اثبــات املخصصــات عندمــا يكــون علــى الشــركة التــزام (قانونــي أو فعلــي) نــاجت عــن حــدث ســابق ،وإن تســديد
االلتزامــات محتمــل وميكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل يعتمــد عليــه.
إثبات اإليراد واالعتراف باملصاريف
يتــم تســجيل اإليــرادات وفقــا لنمــوذج اخلمــس خطــوات مــن معيــار التقاريــر الدولــي رقــم ( )15والــذي يتضمــن حتديــد
العقــد والثمــن وحتديــد التــزام االداء يف العقــد واالعتــراف باإليــرادات بنــاءا علــى تأديــة التــزام األداء ،حيــث يتــم
االعتــراف باإليــرادات عنــد بيــع البضاعــة للزبائــن واصــدار الفاتــورة والتــي عــادة تتــم عنــد نقطــة معينــة مــن الزمــن.
يتم إثبات إيرادات اإليجارات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدة عقد اإليجار.
يتم اثبات االيرادات األخرى وفقاً ملبدأ االستحقاق.
يتم االعتراف باملصاريف وفقاً ملبدأ االستحقاق.
العمالت األجنبية
يتــم قيــد املعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة خــال الســنة بأســعار الصــرف الســائدة يف تاريــخ إجــراء املعامــات.
كمــا يعــاد حتويــل املوجــودات واملطلوبــات ذات الطبيعــة النقديــة املســجلة بالعمــات األجنبيــة بأســعار الصــرف الســائدة
يف تاريــخ قائمــة املركــز املالــي .تؤخــذ الفروقــات الناجتــة عــن عمليــات التحويــل إلــى قائمــة الدخــل.
ضريبة الدخل
ً
ً
تقــوم الشــركة بأخــذ مخصــص لضريبــة الدخــل وفق ـا لقانــون ضريبــة الدخــل رقــم ( )38لعــام  ،2018ووفق ـا ملعيــار
احملاســبة الدولــي رقــم ( )12حيــث ينــص هــذا املعيــار علــى تســجيل الضريبــة املؤجلــة الناجتــة عــن الفــرق مــا بــن
القيمــة احملاســبية والضريبيــة للموجــودات واملطلوبــات.
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دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

دينار

سيـارات

صايف القيمة الدفترية
كما يف  31كانون األول 2018
272ر036 285ر235

875ر201

597ر29

302ر024ر557 1ر016ر008 5ر89
561
902ر14
654ر33
956ر057ر459 1ر031ر569 5ر89

783ر2

428ر59

944ر167

-

676ر201 156ر953 177ر- 131
125ر979 11ر- 19
738
(357ر- )39
414ر326 157ر575 188ر- 112

935ر981

االستهالك املتراكم -
الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2018
استهالكات
إستبعادات
الرصيد كما يف  31كانون األول 2018
-

697ر595ر6
959ر80
(357ر)39
299ر637ر6

328ر188

019ر29

302ر2

266ر52

114ر147

358ر502ر7
272ر169 285ر288ر127 1ر130ر575 5ر748 118ر154 158ر892 246ر421 274
672ر900 47ر921 98ر158
600ر1
449ر1
591
886ر3
823ر4
(045ر)42
(045ر- )42
(321ر- )99
321ر99
234ر619ر7
272ر992 285ر292ر334 1ر233ر166 5ر197 119ر754 160ر519 247ر- 280

295ر947

299ر637ر6
708ر86
007ر724ر6

234ر619ر7
068ر52
302ر671ر7

- 2018
الكلفة -
الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2018
اضافــات
إستبعادات
احملول الى ممتلكات ومعدات
الرصيد كما يف  31كانون األول 2018

720ر41

-

720ر41
720ر41

دينار

دينار

املجمــوع

صايف القيمة الدفترية
كما يف  31كانون األول 2019

-

956ر057ر459 1ر031ر569 5ر89
578
277ر19
762ر33
718ر091ر736 1ر050ر147 5ر90

414ر326 157ر575 188ر112
272ر063 11ر21
756
170ر598 158ر638 199ر133

272ر992 285ر292ر334 1ر233ر166 5ر197 119ر754 160ر519 247ر280
233
110ر4
275
730ر5
272ر992 285ر292ر064 1ر239ر166 5ر472 119ر864 160ر752 251ر280

دينار

أراضي

مبانــي

اآلالت
واملاكينات

معـدات
وأدوات

أجهزة مكتبية
وحاسوبية
أثــاث
وبرامج
ومفروشات

مشاريع
حتت
التنفيذ

272ر274 285ر201

االستهالك املتراكم -
الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2019
استهالكات
إستبعادات
الرصيد كما يف  31كانون األول 2019

- 2019
الكلفة -
الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2019
اضافــات
إستبعادات
احملول الى ممتلكات ومعدات
الرصيد كما يف  31كانون األول 2019

( )3ممتلكات ومعدات

٤٢

( )4استثمارات عقارية

املبالغ بالدينار األردني

- 2019
الكلفـة-
الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2019
إضافات
الرصيد كما يف  31كانون األول 2019

أراضي

مباني

املجموع

616ر284
616ر284

081ر270
081ر270

697ر554
697ر554

االستهالك املتراكم-
الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2019
استهالكات
الرصيد كما يف  31كانون األول 2019

-

486ر73
124ر7
610ر80

486ر73
124ر7
610ر80

صايف القيمة الدفترية كما يف
 31كانون األول 2019

616ر284

471ر189

087ر474

-2018
الكلفـة-
الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2018
إضافات
الرصيد كما يف  31كانون األول 2018

616ر284
616ر284

081ر270
081ر270

697ر554
697ر554

االستهالك املتراكم-
الرصيد كما يف أول كانون الثاني 2018
استهالكات
الرصيد كما يف  31كانون األول 2018

-

362ر66
124ر7
486ر73

362ر66
124ر7
486ر73

صايف القيمة الدفترية كما يف
 31كانون األول 2018

616ر284

595ر196

211ر481

إن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية كما يف تاريخ القوائم املالية.

٤٣

( )٥موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يشمل هذا البند استثمار الشركة يف أسهم الشركات التالية:
أسهم مدرجة يف سوق عمان املالي-
بنك القاهرة عمان
بنك األردن
البنك العربي
أسهم مدرجة يف سوق فلسطني املالي-
الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار
شركة االتصاالت الفلسطينية

املبالغ بالدينار األردني

201٩

2018

430ر65
236ر144
618ر822
284ر032ر1

940ر23
276ر168
462ر838
678ر030ر1

867ر54
300ر195
167ر250
451ر282ر1

441ر47
880ر200
321ر248
999ر278ر1

املبالغ بالدينار األردني

فيما يلي ملخص حركة احتياطي القيمة العادلة:
رصيد بداية السنة
إعادة تقييم موجودات مالية
رصيد نهاية السنة

( )٦مخزون
مواد خام وتعبئة وتغليف
بضاعة جاهزة
قطع غيار
بضاعة جاهزة مشتراة
بضاعة بالطريق
ينزل :مخصص مواد خام وقطع غيار بطيئة احلركة
ان احلركة على مخصص مواد خام وقطع غيار بطيئة احلركة هي كما يلي:

٤٤

الرصيد كما يف اول كانون الثاني
املخصص للسنة
استرداد من املخصص
الرصيد كما يف  31كانون االول

201٩
773ر91
)790ر(93
)017ر(2

2018
970ر66
803ر24
773ر91

املبالغ بالدينار األردني

201٩
983ر416
751ر250
180ر194
689ر15
083ر4
(000ر)190
686ر691

2018
693ر439
531ر295
854ر195
586ر28
836ر17
(000ر)190
500ر787

املبالغ بالدينار األردني

201٩
000ر190
000ر190

2018
000ر190
000ر190

( )٧ذمم وأرصدة مدينة أخرى
ذمم جتارية
ينزل :مخصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
شيكات برسم التحصيل
ذمم موظفني
مصاريف مدفوعة مقدما
تأمينات مستردة
دفعات مقدمة للموردين
امانات ضريبة مبيعات
إيرادات مستحقة وغير مقبوضة
امانات مؤسسة الضمان االجتماعي
دفعات لدائرة ضريبة الدخل

املبالغ بالدينار األردني

201٩
742ر561ر4
(825ر760ر)3
917ر800

2018
789ر063ر4
(905ر272ر)3
884ر790

192ر553
028ر6
400ر7
255ر7
080ر4
743
56
977ر4
648ر384ر1

428ر539
872ر7
431ر5
255ر7
627ر4
227ر4
146
204ر2
074ر362ر1

بلغ إجمالي اخلسائر االئتمانية املتوقعة 825ر760ر 3دينار كما يف  31كانون األول 905 :2018( 2019ر272ر 3دينار).
* إن ملخص حركة مخصص الذمم املشكوك يف حتصيلها هو كما يلي:
الرصيد كما يف أول كانون الثاني
املخصص للسنة
الرصيد كما يف  31كانون األول

املبالغ بالدينار األردني

201٩
905ر272ر3
920ر487
825ر760ر3

2018
905ر772ر2
000ر500
905ر272ر3

٤٥

( )٨حقوق امللكية
رأس املال املدفوع
بلغ رأسمال املصرح به 000ر000ر 4دينار واملكتتب به واملدفوع 000ر000ر 4دينار كما يف  31كانون األول 2019
موزعة على 000ر000ر 4سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.
احتياطي إجباري
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احلساب ما مت حتويله من صايف االرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة  ٪10وهو
غير قابل للتوزيع على املساهمني .ال يجوز وقف التحويل لالحتياطي اإلجباري قبل أن يبلغ رصيده  ٪25من رأس
املال املصرح به .إال أنه يجوز مبوافقة الهيئة العامة للشركة االستمرار يف التحويل الى أن يبلغ رصيد االحتياطي
االجباري رأس مال الشركة املصرح به.

( )٩النقد وما يف حكمه
يتكون النقد وما يف حكمه الظاهر يف قائمة التدفقات النقدية كما يلي:
نقد يف الصندوق
حسابات جارية
ودائع لدى البنوك *

املبالغ بالدينار األردني

٢٠١٩

547ر1
804ر754ر1
785ر307ر1
136ر064ر3

٢٠١٨

523ر1
949ر327ر1
171ر475ر1
643ر804ر2

* ميثل هذا البند ودائع لدى بنك القاهرة عمان وبنك لبنان واملهجر والبنك العربي االسالمي تستحق من شهر الى ثالثة
أشهر ومبعدل فائدة يتراوح من 65ر %1إلى 5ر ٪4سنوياً.

( )١٠تسهيالت إئتمانية غير مستغلة
لدى الشركة تسهيالت إئتمانية غير مستغلة بتاريخ القوائم املالية وفيما يلي تفاصيلها:
 حساب جاري مدين بسقف 000ر000ر 2دينار بفائدة 125ر ٪9ممنوح من البنك العربي احملدود ( :2018سعر فائدة 25ر.)٪9 تسهيالت اعتمادات مؤجلة الدفع بسقف 000ر000ر 1دينار لغايات متويل اعتمادات وبوالص بفائدة 125ر ٪9ممنوح من البنكالعربي احملدود ( :2018سعر فائدة 25ر.)٪9

٤٦

املبالغ بالدينار األردني

( )11ذمم وأرصدة دائنة أخرى
ذمم دائنة
أمانات املساهمني
مصاريف مستحقة
دفعات مقدمة من العمالء
مخصص قضايا
مخصص نهاية خدمة وإجازات
امانات ضريبة الدخل
امانات ضريبة مبيعات
أمانات مؤسسة الضمان االجتماعي
شيكات مؤجلة الدفع
أخرى

٢٠١٩

502ر39
134ر78
251ر44
596ر631
458ر108
509ر10
527ر25
808ر7
894ر56
050ر52
729ر054ر1

٢٠١٨

057ر123
027ر53
021ر29
172ر5
596ر631
638ر96
939ر10
145ر7
405ر59
702ر54
702ر070ر1

( )١٢املبيعات
- 2019
القطاعات -
نوع املنتجات
مبيعات سمنة
مبيعات زيوت
املجموع

سمنة
773ر820ر4
773ر820ر4

املبيعات حسب التوزيع اجلغرايف
مبيعات محلية
مبيعات خارجية
املجموع

482ر646ر4
291ر174
773ر820ر4

 31كانون األول ( 2019املبالغ بالدينار األردني)

- 2018
القطاعات -
نوع املنتجات
مبيعات سمنة
مبيعات زيوت
املجموع

سمنة
446ر064ر5
446ر064ر5

املبيعات حسب التوزيع اجلغرايف
مبيعات محلية
مبيعات خارجية
املجموع

387ر756ر4
059ر308
446ر064ر5

زيوت

907ر164
907ر164
907ر164
907ر164

املجموع
773ر820ر4
907ر164
680ر985ر4
389ر811ر4
291ر174
680ر985ر4

 31كانون األول ( 201٨املبالغ بالدينار األردني)

زيوت

274ر170
274ر170
274ر170
274ر170

املجموع
446ر064ر5
274ر170
720ر234ر5
661ر926ر4
059ر308
720ر234ر5

٤٧

( )١٣كلفـة اإلنتاج واملشتريات
كلفة زيوت ومواد خام ومواد تعبئة وتغليف مستخدمة يف اإلنتاج
رواتب واجور
مساهمة الشركة يف الضمان االجتماعي
مصاريف طبية
إستهالكات
صيانة وتصليحات
مصاريف نظافة
كهرباء ومياه ومحروقات
تأمني
اخرى

( )١٤مصاريف بيع وتوزيع
رواتب وأجور
مساهمة الشركة يف الضمان االجتماعي
مصاريف طبية
مصاريف مبيعات تصدير
مصاريف سيارات
استهالكات
مصاريف بنكية
فحص عينات
دعاية واعالن
رسوم عطاءات
عموالت
اخرى

٤٨

املبالغ بالدينار األردني

٢٠١٩
256ر367ر2
762ر204
909ر22
265ر4
474ر53
583ر21
068ر2
832ر22
231ر4
691ر32
071ر736ر2

٢٠١٨
500ر858ر2
197ر209
783ر21
321ر5
214ر49
990ر4
444ر2
064ر37
416ر4
825ر33
754ر226ر3

املبالغ بالدينار األردني

٢٠١٩
096ر113
447ر13
052ر3
560ر3
007ر23
602ر8
069ر2
986ر1
481ر4
812ر1
164ر4
613ر4
889ر183

٢٠١٨
720ر112
283ر14
259ر3
315ر1
365ر23
458ر8
333ر3
055ر2
642ر6
906ر4
407ر10
057ر6
800ر196

( )١٥مصاريف إدارية
رواتب وأجور
مساهمة الشركة يف الضمان االجتماعي
مصاريف طبية
قرطاسية ومطبوعات
استهالكات
بريد وهاتف
بدل تنقالت ومكافآت أعضاء مجلس االدارة
أتعاب مهنية واستشارات
مصاريف قانونية
رسوم واشتراكات
مصاريف سيارات
اخرى

( )١٦إيرادات أخرى
فوائد ودائع بنكية
إيراد بيع مخلفات وسكراب
إيراد إيجار
توزيعات ارباح
أخرى

املبالغ بالدينار األردني

٢٠١٩
055ر290
939ر22
882ر5
531ر1
756ر31
070ر4
400ر64
750ر26
833ر1
108ر30
288ر7
102ر35
714ر521

٢٠١٨
653ر328
260ر25
701ر5
150ر1
411ر30
864ر3
075ر60
500ر31
200ر1
827ر10
254ر10
373ر24
268ر533

املبالغ بالدينار األردني

٢٠١٩
508ر53
025ر3
000ر25
422ر99
693ر2
648ر183

٢٠١٨
838ر37
571ر4
000ر25
387ر81
747ر5
543ر154

( )١٧ضريبة الدخل

مت احتساب ضريبة الدخل املستحقة للسنة املنتهية يف  31كانون األول  2019وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم ()38
لسنة  .2018ومت احتساب مخصص لضريبة الدخل للسنة املنتهية يف  31كانون االول  2018وفقا لقانون رقم ()34
لسنة .2014

حصلت الشركة على مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل واملبيعات حتى  31كانون االول .2016

ابتداء من  1كانون الثاني  ,2019قامت الشركة مبزاولة نشاطها االقتصادي يف املنطقة التنموية وقد مت تسجيلها يف
شبكة الضريبة العامة على املبيعات وفقا ألحكام قانون االستثمار .تفرض الضريبة على دخل املؤسسة املسجلة يف
املناطق التنموية الناشئة عن أنشطة الصناعات التحويلية التي ال تقل القيمة احمللية املضافة فيها عن ( )%30بنسبة
( )٪5باإلضافة الى ( )٪1مساهمة وطنية أي ما يعادل (.)٪6

٤٩

ملخص تسوية الربح احملاسبي مع الربح الضريبي
الربح احملاسبي
يضاف :مصروفات غير مقبولة ضريبياً
ينزل :ربح التصدير
ينزل :ديون معدومة
الربح الضريبي
ضريبة دخل السنة
نسبة ضريبة الدخل الفعلية
نسبة ضريبة الدخل القانونية
فيما يلي احلركة على مخصص ضريبة الدخل:
الرصيد كما يف أول كانون الثاني
ضريبة الدخل املستحقة
ضريبة دخل سنوات سابقة
ضريبة الدخل املدفوعة
الرصيد كما يف  31كانون األول

( )١٨حصة السهم من ربح السنة
ربح السنة (دينار)
املتوسط املرجح لعدد األسهم (سهم)
احلصة األساسية للسهم من ربح السنة

املبالغ بالدينار األردني

٢٠١٩
995ر193ر1
173ر425
793ر404
375ر214ر1

٢٠١٨
782ر969
937ر456
903ر94
954ر332
862ر998

863ر72
1ر٪6
٪6

841ر139
4ر٪14
٪14

املبالغ بالدينار األردني

٢٠١٩
676ر80
863ر72
971ر17
(136ر)114
374ر57

٢٠١٨
572ر91
841ر139
(737ر)150
676ر80

املبالغ بالدينار األردني

٢٠١٩
161ر103ر1
000ر000ر4
0/28

٢٠١٨
941ر829
000ر000ر4
0/21

إن احلصة املخفضة للسهم من ربح السنة مساوية للحصة األساسية للسهم من ربح السنة.

( )19التزامات محتملة

كفاالت:
على الشركة بتاريخ القوائم املالية التزامات محتمل ان تطرأ تتمثل يف كفاالت بنكية مببلغ 975ر 142دينار كما يف
 31كانون األول 725 :2018( 2019ر 117دينار).
القضايا املقامة على الشركة:
صدر قرار من محكمة التمييز االحتادية جلمهورية العراق بإلزام الشركة بدفع مبلغ 610ر 631دينار لصالح الشركة
العامة لتجارة املواد الغذائية ،هذا ومت تبليغ الشركة بهذا القرار بتاريخ  28آذار  2017وبرأي إدارة الشركة ومستشارها
القانوني فإن املخصص املسجل لهذه القضية ٍ
كاف ملواجهة االلتزام الذي قد ينجم عنها حيث مت تسجيل مخصص
بالكامل مقابل هذه القضية.

٥٠

( )20املعامالت مع جهات ذات عالقة

متثل املعامالت مع جهات ذات عالقة املعامالت التي متت مع كبار املساهمني واإلدارة التنفيذية العليا للشركة وأعضاء
مجلس اإلدارة وجهات أخرى ذات عالقة والشركات اململوكة من قبل كبار املساهمني .هذا ويتم اعتماد سياسة األسعار
والشروط املتعلقة بهذه املعامالت من قبل مجلس إدارة الشركة.
فيما يلي ملخص األرصدة مع جهات ذات عالقة الظاهرة يف قائمة املركز املالي:
املبالغ بالدينار األردني

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
شركة مصانع الزيوت النباتية ــ نابلس (شركة مملوكة من قبل كبار املساهمني)

٢٠١٩
259ر17
259ر17

٢٠١٨
414ر39
414ر39

إن األرصدة مع اجلهات ذات العالقة ناجتة عن نشاط الشركة االعتيادي وغير خاضعة للفوائد.
فيما يلي ملخص املعامالت مع اجلهات ذات العالقة الظاهرة يف قائمة الدخل:

املبالغ بالدينار األردني

مبيعات
مؤسسة شنودي للتجارة العامة (شركة مملوكة من أعضاء مجلس اإلدارة)

٢٠١٩
-

٢٠١٨
048ر7

مشتريات زيوت خام
شركة مصانع الزيوت النباتية ــ نابلس (شركة مملوكة من قبل كبار املساهمني)

400ر42

400ر42

بدل تنقالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

400ر64

075ر60

رواتب ومنافع اإلدارة العليا أخرى

323ر220

443ر209

( )21توزيعات أرباح
يف اجتماعه املنعقد بتاريخ  8شباط  2020بالتنسيب إلى الهيئة العامة للشركة التي ستنعقد خالل العام  2020بتوزيع
أرباح نقدية على املساهمني بنسبة  ٪25من رأس مال الشركة كما يف  31كانون األول .2019
وافقت الهيئة العامة يف اجتماعها العادي املنعقد بتاريخ  14كانون الثاني  2019على توزيع أرباح نقدية على املساهمني
بنسبة  ٪20من رأس مال الشركة كما يف  31كانون األول .2018
وافقت الهيئة العامة يف اجتماعها العادي املنعقد بتاريخ  18نيسان  2018على توزيع أرباح نقدية على املساهمني
بنسبة  ٪10من رأس مال الشركة كما يف  31كانون األول .2017

٥١

( )22إدارة املخاطر
مخاطر أسعار الفائدة
تتعرض الشركة ملخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها والتي حتمل فائدة مثل ودائع البنوك.
متثل حساسية قائمة الدخل الشامل أثر التغيرات املفترضة املتوقعة بأسعار الفوائد على ربح الشركة لسنة واحدة،
ويتم احتسابها بنا ًء على املوجودات املالية والتي حتمل سعر فائدة متغير كما يف  31كانون األول  2019و.2018
يبني اجلدول التالي حساسية قائمة الدخل الشامل للتغيرات املعقولة املتوقعة على أسعار الفائـدة كما فـي  31كانون
األول  2019و ،2018مع بقاء جميع املتغيرات األخرى املؤثرة ثابتة.
( ٢٠١٨بالدينار االردني)

( ٢٠١٩بالدينار االردني)
الزيادة بسعر الفائدة
نقطة
50

األثر على ربح السنة
دينـــار
539ر6

النقص بسعر الفائدة
نقطة
50

األثر على ربح السنة
دينـــار
(539ر)6

الزيادة بسعر الفائدة
نقطة
50

األثر على ربح السنة
دينـــار
376ر7

النقص بسعر الفائدة
نقطة
50

األثر على ربح السنة
دينـــار
(376ر)7

مخاطر التغير بأسعار األسهم
فيما يلي جدول يبني حساسية قائمة الدخل واحتياطي القيمة العادلة نتيجة للتغيرات املعقولة املتوقعة على أسعار
األسهم ،مع بقاء جميع املتغيرات األخرى املؤثرة ثابتة:
األثر على حقوق امللكية
األثر على ربح السنة
التغير يف املؤشر
٢٠١٩
دينـــار
دينــــار
()٪
مؤشر بورصة عمان
10

ــ

٢٠١٨
األثر على ربح السنة
التغير يف املؤشر
مؤشر بورصة عمان
دينــــار
()٪
ــ
10
يف حال هنالك تغير سلبي يف املؤشر يكون األثر مساوي للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.

245ر128

األثر على حقوق امللكية
دينـــار
900ر127

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز املدينون واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم
اجتاه الشركة.
وترى الشركة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة ملخاطر االئتمان حيث حتتفظ باالرصدة لدى مؤسسات مصرفية
رائدة .كما تقوم الشركة بتحديث السقوف االئتمانية للعمالء مع مراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر وأخذ مخصصات
مقابل الذمم املشكوك يف حتصيلها واحلصول على بعض الضمانات.
ميثل أكبر عميل ما نسبته  ٪58من املبيعات للسنة املنتهية يف  31كانون األول  :2018( 2019أكبر عميل .)٪57

٥٢

مخاطر السيولة
تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.
يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات املالية (غير مخصومة) كما يف  31كانون األول  2019و 2018على أساس الفترة
املتبقية لالستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية احلالية:
 31كانون األول ٢٠١٩
ذمم وأرصدة دائنة أخرى
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
املجموع
 31كانون األول ٢٠١٨
ذمم وأرصدة دائنة أخرى
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
املجموع

أقل من  3شهور
دينار

من  3شهور إلى  12شهر
دينار

املجموع
دينــار

536ر236
536ر236

592ر186
259ر17
851ر203

128ر423
259ر17
387ر440

أقل من  3شهور
دينار

من  3شهور إلى  12شهر
دينار

املجموع
دينــار

976ر139
976ر139

516ر197
414ر39
930ر236

492ر337
414ر39
906ر376

مخاطر العمالت
إن معظم تعامالت الشركة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي .إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع
الدوالر األمريكي ( 1/41دوالر لكل دينار).
( )23القيمة العادلة لألدوات املالية
املالية يف املوجودات املالية واملطلوبات املالية.
تتكون املوجودات املالية من النقد يف الصندوق واألرصدة لدى البنوك والذمم املدينة وموجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر وبعض األرصدة املدينة األخرى .تتكون املطلوبات املالية من الذمم الدائنة ومبالغ
مستحقة الى جهات ذات عالقة وبعض األرصدة الدائنة األخرى.
تستخدم الشركة الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك يف حتديد وعرض القيمة العادلة لألدوات املالية:
املست ـ ـ ــوى األول :األسعار السوقية املعلنة يف األسواق الفعالة لنفس املوجودات واملطلوبات.
املستـوى الثاني :تقنيات أخرى حيث تكون كل املدخالت التي لها تأثير مهم على القيمة العادلة ميكن مالحظتها
بشكل مباشر أو غير مباشر من معلومات السوق.
املستوى الثالث :تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على
معلومات من السوق ميكن مالحظتها.
املبالغ بالدينار األردني

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
أسهم

201٩
املستوى األول

2018
املستوى األول

451ر282ر1

999ر278ر1

٥٣

( )24إدارة رأس املال
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من احملافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم
نشاط الشركة ويعظم حقوق امللكية.
تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس املال وإجراء التعديالت الالزمة عليها يف ضوء تغيرات ظروف العمل .هذا ولم تقم الشركة
بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات املتعلقة بهيكلة رأس املال خالل السنة احلالية والسنة السابقة.
ان البنود املتضمنة يف هيكلة رأس املال تتمثل يف رأس املال املدفوع ،االحتياطي اإلجباري واحتياطي القيمة العادلة
واألرباح املدورة والبالغ مجموعها 941ر714ر 6دينار كما يف  31كانون األول  2019مقابل 570ر505ر 6دينار كما يف
 31كانون األول .2018
( )25معايير التقارير املالية الدولية والتفسيرات اجلديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد
إن املعايير املالية الدولية والتفسيرات اجلديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ القوائم املالية
مدرجة أدناه ،وستقوم الشركة بتطبيق هذه التعديالت ابتدا ًء من تاريخ التطبيق االلزامي:
معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )17عقود التأمني
يقدم املعيار منوذجاً شام ً
ال لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات املتعلقة بعقود التأمني .ويحل هذا املعيار محل
معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )4ـ عقود التأمني .ينطبق املعيار على جميع أنواع عقود التأمني (مثل عقود احلياة
وغيرها من عقود التأمني املباشرة وعقود إعادة التأمني) دون النظر للمنشأة املصدرة لعقد التأمني ،كما ينطبق على
بعض الضمانات واألدوات املالية التي حتمل خاصية املشاركة .ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة
الرسوم املتغيرة وطريقة توزيع األقساط.
سيتم تطبيق هذا املعيار اعتبارا من  1كانون الثاني  2021مع ارقام املقارنة ،مع السماح بالتطبيق املبكر شريطة ان
املنشأة طبقت معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير املالية الدولي رقم ( )15قبل أو مع تطبيق معيار
التقارير املالية الدولي رقم ( .)17ال تتوقع الشركة ان ينتج أثر من تطبيق هذا املعيار.
تعديالت على معيار التقارير املالية الدولي رقم ( :)3تعريف «األعمال»
أصدر املجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على تعريف «األعمال» يف معيار التقارير املالية الدولي رقم ( - )3اندماج
األعمال ملساعدة املنشئات على حتديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة واملوجودات املستحوذ عليها ينطبق عليها
تعريف «األعمال» أم ال .وتوضح هذه التعديالت احلد األدنى ملتطلبات األعمال ،وحتذف تقييم ما إذا كان املشاركني
يف السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمال غير موجودة ،وتضيف التعديالت توجيهات ملساعدة املنشئات على
تقييم ما إذا كانت العملية املستحوذ عليها جوهرية ،وحتديد تعريفات األعمال واملخرجات ،واضافة اختبار تركيز
القيمة العادلة االختياري.
نظ ًرا ألن التعديالت تطبق بأثر مستقبلي على املعامالت أو األحداث األخرى التي حتدث عند أو بعد تاريخ التطبيق
األولي ،فلن ينتج أثر على الشركة من تطبيق هذه التعديالت يف تاريخ االنتقال.
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تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( :)8تعريف «اجلوهري»
أصدر املجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( )1ــ عرض القوائم املالية ومعيار
احملاسبة الدولي رقم ( )8ــ السياسات احملاسبية والتغييرات يف التقديرات واألخطاء احملاسبية لتوحيد تعريف ما هو
«جوهري» ضمن املعايير كافة وتوضيح جوانب معينة من التعريف .ينص التعريف اجلديد على أن «املعلومات تعتبر
جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو إخفاءها ،تأثير بشكل معقول على القرارات التي يتخذها املستخدمون
األساسيون للقوائم املالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم املالية ،والتي توفر معلومات مالية محددة حول
املنشأة».
من غير املتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف ما هو «جوهري» أثر على القوائم املالية للشركة.
تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير املالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير املالية الدولي رقم ()7
إن تعديالت معايير معدالت الفائدة ملعيار التقارير املالية الدولي رقم  9واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم  7تشمل
عدد من عمليات اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت
الفائدة .تتأثر عالقة التحوط إذا أدى التعديل إلى حالة عدم تيقن بشأن توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية
املستندة إلى املعيار ،لبند التحوط أو أداة التحوط .نتيجة لهذا التعديل ،قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و /
أو حجم التدفقات النقدية املستندة إلى املعيار ،لبند التحوط أو أداة التحوط ،خالل الفترة السابقة الستبدال معيار
معدل الفائدة احلالي ببديل يخلو من املخاطر ( .)RFRقد يؤدي ذلك إلى عدم التيقن فيما إذا كانت الصفقة املتوقعة
مرجحة وما إذا كانت عالقة التحوط مستقب ً
ال فعالة أم ال.
نتيجة لهذا التعديل ،قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية املستندة إلى املعيار ،لبند
التحوط أو أداة التحوط خالل الفترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة احلالي ببديل يخلو من املخاطر (.)RFR
تسري التعديالت على الفترات املالية التي تبدأ يف أو بعد  1كانون الثاني  2020مع السماح بالتطبيق املبكر .ويتم
تطبيق بأثر رجعي .إال أنه ال ميكن إعادة أي عالقات حتوط مت إلغائها مسب ًقا عند تطبيق الطلب ،وال ميكن تعيني أي
عالقات حتوط باالستفادة من التجارب السابقة.
بعد االنتهاء من املرحلة األولى ،يحول مجلس معايير احملاسبة الدولية تركيزه إلى املسائل التي قد تؤثر على التقارير
املالية عند استبدال معيار معدل الفائدة احلالي بـ  .RFRويشار إلى ذلك باملرحلة الثانية من مشروع .IASB
لم تطبق الشركة التعديالت مبكراً حيث أن عدم التيقن الناشئ عن التعديل ال يؤثر على عالقات التحوط إلى احلد
الذي يتطلب إنهاء العالقة.
( )26ارقام املقارنة
مت إعادة تبويب بعض ارقام املقارنة لعام  2018لتتناسب مع تبويب ارقام القوائم املالية لسنة  2019ولم ينتج إعادة
التبويب أي اثر على الربح وحقوق امللكية لعام .2018
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