التقرير السنوي

مجلس اإلدارة
السيد إياد نبيه درويش الحجي
رئيس مجلس اإلدارة
ممثل شركة المستقبل لالستثمارات العامة.
مدير عام شركة استرا لالستثمار -عمان.
عضــو مجلــس إدارة/شــركة الهــدف األردن فلســطين لــأوراق
الماليــة.
عضو مجلس إدارة/شــركة الشــرق األوســط للتاميــن –األردن.
عضو مجلس إدارة/شــركة مظهــر عنــاب وشــركائهم – األردن.
عضو مجلس إدارة/الشــــركة التقنيـــة لتجـــارة المركبـات وقطـع
الغيـــار – األردن.
عضـو مجلـس إدارة /شـركة المشــروبات الوطنيــة كوكا كــوال
– فلســطين.
عضــــو مجلــــس إدارة /شــــركة مطاحــــن القمــــح الذهبــــي –
فلســــطين .

السيد أيمن حاتم صديق أبو غزاله
نائب رئيس مجلس اإلدارة
ممثــل شــركة الحــاج طاهــر المصري.مديــر عــام شــركة الحــج طاهــر
المصــري.
عضــو مجلــس إدارة الشــركة الوطنية لصناعــة الكرتــون.
شــــغل العديــــد مــــن المناصــــب العليــــا فـــي عـــدد مـــن الشـركات
فـــي فلســـطين والخـــارج وشـــارك فـــي العديـــد مـــن الـــدورات
المتخصصة بشـركات عالميـه مثـل توشـيبا وباناسـونيك واوكـي
ودورات فــــي إدارة المرافــــق واإلدارة الماليــة وخدمــــة الزبائــــن.
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السيد زهير خالد زهير عسيلي
عضو مجلس االدارة
ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار الصناعي.
مدير عام شركة إكسلنس للتجارة و التعهدات.
رئيس العمليات لمجموعة شركات العسيلي.
رئيس مجلس إدارة/شــركة المتكاملة لمواد الصحة والسالمه.
عضو مجلس إدارة/شــركة أو -سيل لتكنولوجيا المعلومات.
رئيس مجلس إدارة /مؤسسة الرواد الشباب -فلسطين.
رئيــس مجلـــس إدارة/مؤسســة المســتقبل للبحــوث والدراســات
أالســتراتيجيه.
عضــو مجلــس إدارة  /المؤسســة الفلســطينية لدعــم الشــركات
الصغيــرة.

السيد عبد الحكيم ألفقها
عضو مجلس إدارة
ممثــل شــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار الصناعي.الرئيــس
التنفيــذي لشــركة فلســطين لإلســتثمار الصناعــي.
رئيس مجلس إدارة شركة دواجن فلسطين م.ع.م.
رئيس مجلس إدارة شركة البينار للتجارة العامة م.خ.م.
رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن القمح الذهبي.
عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية.
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السيد هشام ظافر المصري
عضو مجلس إدارة
رئيــس هيئــة المديريــن لشــركة الظافــر لالســتثمار.
رئيــس هيئـة المديريـن لشـركة المتميـزة لخدمـات قطـع اآلليات.
ومدير عـام شـركة التقنيــة لتجــارة المركبــات وقطــع الغيــار.
عضو مجلس إدارة في شركة مطاحن القمح الذهبي.
عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة الحــاج طاهــر المصــري المســاهمة
المحــدودة
عضو مجلس إدارة في شركة جت للنقل السياحي.

السيد بسام حامد ولويل
عضو مجلس إدارة
ممثل شركة المسيرة لالستثمار.
رئيــس مجلــس إدارة شــركة رايــة لإلعــالم والنشـر.
رئيس مجلس إدارة اتحـاد الصناعـات الغذائيـة.
رئيس مجلس إدارة شــركة أريحا لتطوير وإدارة وتشــغيل المنطقة
الزراعيــة الصناعية.
رئيس مجلس إدارة االتحـاد العـام للصناعـات الفلسـطينية.
عضو مجلس إدارة في شــركة مطاحــن القمــح الذهبــي.
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السيد رشيد فايق الكخن
عضو مجلس إدارة
ممثل شركة المستقبل لالستثمارات العامة.
مدير مالي جامعة النجاح الوطنية.

السيد علي هيجاوي
المدير العام
يحمــل درجــة البكالوريــوس بالكيميــاء واالحيــاء ودرجــة الماجســتير
بالكيميــاء الصيدالنيــه ودرجــة الماجســتير بــاداره االعمــال.
خبــره تتجــاوز العشــرين عامــا بالصناعــات الغذائيــه .حيــث شــغل
مناصــب متعــدده بشــركه المشــروبات الوطنيــه كــوكا كــوال منــذ
نشــاتها عــام  1998ولمــدة عشــره ســنوات .وشــغل منصــب مديــر
عــام لشــركات كبــرى بانتــاج المــواد الغذائيــه بالمملكــه العربيــه
الســعوديه .وشــغل منصــب مديــر عــام بشــركه بــال غــاز للخدمــات
والتوزيــع ومنصــب مديــر عــام بشــركة مســروجي بلســم .ويحمــل
شــهادات ودورات فــي الجــوده واالداره والمهــارات االداريــه.
منهــا شــهاده مدقــق رئيــس النظمــة الجــوده.
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اإلدارة التنفيذية:
المدير العام:

علي صالح هيجاوي.

المدير المالي:

فرحان صالح حسن دويكات .

مديرة مكتب المدير العام:

ميرفت الكيالني .

مديرة العالقات ألعامه:

ميرفت الكيالني .

مدير اإلنتاج:

المهندس حسن علي زحالن .

مدير المبيعات:

أوسام األقرع .

مديرة الجودة:

المهندسة فاطمة الرياحي.

مدققي حسابات الشركة والمستشارين
مدققي حسابات الشركة:

السادة ارنست ويونغ.

المدقق الداخلي:

السيدة تهاني حموضه مقبول.

المستشار القانوني:

األستاذ هيثم الزعبي.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حضرات السادة الحضور الكرام،
حضرات السادة المساهمين الكرام،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية باسمي وباسم اعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يسعدني ان ارحب بكم
في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة
المحدودة ،متمنيا للجميع دوام السعادة وموفور الصحه .
ويسعدني تقديم التهاني لكم بقدوم شهر رمضان المبارك متمنيا لكم صياما مقبوال ومغفرة
واسعه وكل عام وانتم بخير .

االخوه المساهمين المحترمين،
منذ لحظة تأسيس الشركة عام  1953بهدف تعبئة زيت الزيتون الفلسطيني وتسويقة محليا
وخارجيا مرورا بإطالق أولى منتجاتها المعبأة من السمن النباتي عام  ،1961كانت وما زالت
تطلعات شركة مصانع الزيوت النباتية وأملها بان تكون مثال يحتذي به في الصناعة الفلسطينية
وذلك من خالل تقديم منتجات عالية الجودة تتناسب مع جميع الفئات في المجتمع الفلسطيني
والعربي على وجه الخصوص.
ومن اجل تحقيق النمو والتقدم المستمر فقد وضعت ادارة الشركة خطة تطويريه طموحه في
عدة مجاالت
حيث بدأ العمل ببناء مباني جديده لأداره بدل المباني الحاليه وكذلك بناء مصنع جديد ومخازن
للمواد الجاهزه والمواد االوليه وذلك من اجل مواكبة التطورات الحديثه بالصناعه واألنتاج
ولزيادة الطاقه االنتاجيه والتخزينيه لمنتجات الشركه حيث سيتم األنتهاء من هذا المشروع
قبل نهاية العام الحالي حيث سيتم تزويد المصنع باآلت حديثه لمواكبة التطور وزيادة الطاقه
االنتاجيه وتخفيض تكلفة االنتاج
كما قامت الشركة بتطوير منتجاتها بادخال منتج جديد وهو السمنة النباتيه بنكهة الزبده وبعبوات
صغيره وسيتم طرحها باألسواق قريبا كما سيتم طرح عبوات باحجام مختلفه بالمستقبل كما تم
تطوير وتوزيع منتج جديد سمن نباتي غير مهدرج للقلي لفترات طويله وبجوده عاليه واكثر امانا .
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كم تم استيراد وادخال منتجات جديده من الزيوت السائله (زيت دوار شمس المحسن ) للقلي
لفترات طويله وبجوده عاليه واكثر امانا ألستخدامها للمطاعم والمصانع .
وكان اداء الشركه المالي متميزا حيث كان هناك ارتفاع بصافي االرباح التشغيليه بنسبة %102
وقد حصلت الشركة على شهادة  FDAاالمريكيه وتم االستعداد لحصول الشركه على شهادة
الجوده العالميه ايزو2015 - 9001:
ان إدارة الشركة ممثلة بمجلس اإلداره واالدارة التنفيذية تحرص دائما على الوصول بمنتجاتها
الى اكبر قاعدة من الزبائن محليا وخارجيا بهدف زيادة الحصة السوقية في كافة قطاعات السوق
والتي تشمل محالت الحلويات ،األسواق المركزية ،أسواق الجملة والمطاعم والفنادق .وهذا
بدوره يساهم في تطوير الشركة لتبقى الرائدة في مجال صناعة السمن النباتي والزيوت
السائلة.
السادة المساهمين الكرام
أصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية ،يسرني أن اقدم
لكم التقرير السنوي المتضمن البيانات والحسابات المالية الختامية وايضاحاتها التي تعكس
ً
وفقا للمعايير المحاسبية الدولية والقوانين السارية
نتائج أعمال الشركة للعام  .2019وذلك
في فلسطين.
انتهز هذة الفرصة للتقدم بالشكر الجزيل إلى كافه من كان له دور في تحقيق هذا النجاح وان
شاء الله تستمر مسيرتنا نحو مزيد من التقدم واالزدهار بإذنه تعالى.

اخوكم،
اياد درويش الحجي
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نبذة عن الشركة:
تأسست شركة مصانع الزيوت النباتية عام  1953كشركة مساهمة عامة تحت اسم شركة مصانع
الزيوت النباتية األردنية في المنطقة الصناعية الشرقية لمدينة نابلس على مساحة  38دونم
من األرض ،بهدف تكرير زيت الزيتون و تعبئته لإلستهالك المحلي و التصدير للخارج.
في عام  1961بدأت بإنتاج السمن النباتي و ذلك بإشراف شركة زويفر الهولندية حيث قام
الخبراء الهولنديين بتحديث المصنع و تدريب األيدي العاملة و الفنيين في المصانع الهولندية
إلى أن أصبح اإلنتاج بأيدي عربية وفقا ألحدث المعايير الدولية .و في العام  1985بدأت الشركة
بتكرير الزيوت النباتية السائلة بعد أن تم تطوير المصنع و تزويده باآلالت الحديثة و المتطورة.
اليوم أصبحت شركة مصانع الزيوت النباتية كشركة متخصصة في تصنيع الزيت و السمن
النباتي قادرة على سد حاجة السوق المحلي و التصدير إلى الخارج ،و اكتسبت منتجاتها شهرة
واسعة نالت رضا و استحسان المستهلك لما تمتاز به من نكهة و طعم فريدين و جودة عالية
جعلتها تحافظ على مكانتها في األسواق المحلية و العربية على مدى سنوات طوال.
ويعمل في الشركة حاليا  70مستخدم بين إداري وفني .

الرؤيا:
تقديم منتجات ذات جودة عالية و ذوق أصيل.

األهداف:
قيــادة فــي الســوق الفلســطيني فــي مجــال إنتــاج الزيــوت النباتيــة والســمن النباتــي
علــى وجــه الخصــوص.
بناء عالقات طويلة األمد مع المستهلك.
الحفاظ على البيئة وإتباع جميع قواعد السالمة.
المساهمة في دعم وتطوير االقتصاد الوطني.
تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
خلــق فــرص لتدريــب الــكادر الوظيفــي لمهنيــة افضــل .مــن خــالل تطويــر وتدريــب
الكوادرالعاملــة والحوافــز والتدريــب المســتمر وتعزيــز مفهــوم االنتمــاء والــوالء للشــركة.
تقديــم منتجــات متميــزة بجــوده عاليــه مــن اجــل تعزيــز اســم الشــركة وســمعتها كشــركة
رائــده فــي مجــال إنتــاج وتكريــر الســمن النباتــي والزيــوت الســائلة.
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خلق منفعة متبادلة طويلة األجل مع المستهلكين.
الحصول على تقدير ورضاء العمالء والمساهمين والموظفين.
المحافظة على البيئة وااللتزام بقواعد السالمة العامة.
المساهمة في دعم وتطوير االقتصاد الوطني.
اإلبداع في تطوير صناعة السمن النباتي والزيوت النباتية.
االرتقاء باسم الشركة على المستوى المحلي واإلقليمي وتوسيع قاعدة المستهلكين.
الوصول إلى مركز قيادي في أسواق السمن والزيوت النباتية.
تطويــر الشــركة بهــدف تحســين كفــاءة اإلنتــاج واســتغالل الطاقــة الفائضــة وتخفيــض
التكاليــف واالســتغالل األمثــل للمــوارد المتاحــة.

كبار مساهمي الشركة كما في  2019/12/31مقارنة مع 2018 /12/31
المساهم

عدد األسهم
2019

نسبة
المساهمة

صبيح طاهر المصري
الشركه العربيه للتموين والتجاره

1353214

%33.83

عدد األسهم
2018

نسبة
المساهمة

1350774

%33.77

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

1310906

%32.77

1310906

%32.77

شركة المستقبل لالستثمارات العامة

305965

%7.65

305965

%7.65

هيئة التقاعد الفلسطينيه

232000

%5.80

232000

%5.80

خالد صبيح المصري

133333

%3.33

133333

%3.33

ويبلغ عدد مساهمي الشركة  2370مساهم ويبلغ عدد األسهم المكتتب بها والمدفوعة
بالكامل  4ماليين سهم .
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المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة عام 2019
مصاريف سفر
دينار

المكافأة
دينار

المجموع
دينار

اياد نبيه درويش الحجي

3600

5000

8600

ايمن ابو غزاله

2400

5000

7400

عبد الحكيم الفقها

2400

5000

7400

هشام المصري

2400

5000

7400

زهير عسيلي

2000

5000

7000

رشيد الكخن

2400

5000

7400

بسام حامد ولويل

2000

5000

7000

المجموع

17200

35000

52200

االسم

مصاريف السفر المدفوعة هي عبارة عن تخصيص مبلغ  400دينار بدل حضورالعضو لكل جلسه
و 600دينار للعضو من خارج فلسطين وقد عقد مجلس اإلدارة  6جلسات خالل عام 2019
ويتم صرف مكافأ المجلس حسب النظام وهو تخصيص  %10من صافي االرباح التشغيليه
بحد اقصى  5000دينار للعضو
ويتم إبالغ الهيئات الرقابية بنتائج هذه االجتماعات حسب األصول حيث يبدي مجلس اإلدارة
حرصه الدائم باإلفصاح عن البيانات المالية واألمور الجوهرية استنادا إلى قوانين وانظمه هيئة
سوق رأس المال وبورصة فلسطين مما يحقق الشفافية ومراعاة حقوق المساهمين.
بلغت منافع االدارة التنفيذية العليا خالل عام  139947 ( 2019دينار أردني )
االسم

المنافع  /دينار اردني

علي هيجاوي  /المدير العام

96,815

فرحان هليل  /المدير المالي

43,132
139,947
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الحوكمه
تســعى شــركة مصانع الزيوت النباتية إلى تبني مبادئ وقواعد مدونة حوكمة الشركات
الفلسطينيه وذلك من خالل السعي الدائم للتطبيــق الفعلــي لقواعـدها ،ويتجسد ذلك من
خالل تبنـي مجلـس إدارتهـا للقواعـد واإلجراءات التـي تنـص عليهـا مدونـة قواعـد الحوكمـة
للشـركات المسـاهمة العامـة فـي فلسـطين والمنبثقة عن اللجنة الوطنية
مـن ضمن التوجيهـات االسـتراتيجية الهامـة لمجلس االداره وذات االولويـة فـي معظـم قراراتـه
لهذا الغرض ،قام المجلس بانتخــاب وتشــكيل عدة لجــان مــن أعضاء المجلــس والتــي وضعــت
نصـب أعينها تحقيـق مجموعـة مـن ااالهـداف والمهـام للوصـول الـى تدعيـم عنصـر الشـفافية
واالستقاللية وضمـان اتخـاذ القـرارات السـليمة والموجهـة نحــو تحقيــق أهــداف الشــركة،
وتحســين وتطويــر أداءهــا ،وتحسين المناخ االستثماري وتعزيز ثقة اصحاب المصالح اآلخرين
بالشركة وضمــان التعامـل العـادل لكافـة األطـراف سـواء مسـاهمين أو عامليـن أو أي مـن ذوي
العالقــة باستخدام العديد من األدوات والطرق المختلفة لضمان المتابعة الحثيثة لذلك ،من
ضمنها تشكيل اللجان المختلفة المنبثقة عنه وتبني ورعاية تأسيس وحدة خاصه للتدقيق
الداخلي بالشركة واعتماده لدليل سياسات وإجراءات عمل ونظام داخلي وهيكليه تنظيميه
خاصه لتلك للوحده وفقا للمعايير الدولية للتدقيق الداخلي المعتمدة.

اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة
لقد كان لتشكيل هذه اللجان أثر إيجابي على سير العمل بالشركة وتنظيمه  ،وعمل االجراءات
الرقابية التي تنظم العمل وتبعد المخاطر عن عمل الشركة ،كما أنها تراقب السياسات واألنظمة
وإجراءات العمل الموجودة من خالل عقد اجتماعات دوريه لتلك اللجان واالطالع على تقارير
وحدة التدقيق الداخلي وتقديم التوصيات التي تؤدي إلى التطوير بحيث تتماشى مع مبادئ
الشركة لتكون أكثر فعالية واقل تكلفة وبالتالي أعلى ربحية ،كما أن متابعها لأمور المالية
واالطالع على مختلف الجوانب االستثمارية التي تنوي الشركة القيام بها تسهل على االدارة
التنفيذية أخذ القرارات الصائبة والتي تحقق اكبر عائد على المساهمين والمستثمرين ،إضافة
إلى تشكيل بعض اللجان الفرعية المؤقتة المنبثقة عنها والتي يتم تشكيلها ألغراض خاصة
حيث تعد من اللجان الهامة في دراسة وتحليل ومتابعة بعض قرارات اللجان وللتي ستزيد من
فعالية عمل الشركة وكوادرها.
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واللجان المنبثقه عن مجلس االدارة تعتبر لجان دائمة
اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة
لجنة التدقيق

اللجنة التنفيذيه
عبد الحكيم فقهاء

عبد الحكيم فقها

ايمن ابو غزاله

رشيد الكخن

زهير خالد عسيلي

مهام وصالحيات اللجنة التنفيذيه
.1

متابعــة تنفيــذ قــرارات مجلــس اإلدارة وايــة مهــام يتــم تكليــف اللجنــة بهــا مــن قبــل
مجلــس االدارة .

.2

المصادقــة علــى عمليــات شــراء األصــول الثابتــة والمــواد األوليــة مجتمعــة أو مــن
خــالل مقررهــا وبعــض اعضائهــا وذلــك وفــق التفاصيــل الــواردة فــي النظــام المالــي
المعتمــد فــي الشــركة .

.3

مناقشــة الخطــط المتعلقــة بتطويــر العمليــات الصناعيــة و المنتجــات ورفــع توصياتهــا
لمجلــس اإلدارة .مناقشــة تقاريــر األداء التشــغيلي ( مبيعــات ،تقاريــر ماليــة ،انتــاج)....،
بحيــث تكــون هــذه التقاريــر بنــدا دائمــا علــى جــدول أعمــال اجتماعاتهــا .

.4

مناقشــة النســخة األوليــة مــن الموازنــة التقديريــة ورفــع توصياتهــا باعتمادهــا و/أو
رفضهــا و /أو طلــب تعديلهــا إلــى مجلــس اإلدارة.

.5

مناقشــة تقاريــر نســبة االنجــاز مــن الموازنــات التقديريــة و خطــط المبيعــات و االنتــاج
المعــده مــن قبــل االدارة التنفيذيــة بشــكل ربــع ســنوي و رفــع التوصيــات المالئمــة
لمجلــس االدارة.

.6

مناقشــة ومتابعــة واتخــاذ القــرارات الالزمــة بالمواضيــع المحالــة إليهــا خطيــا مــن مجلس
اإلدارة مجتمعــا أو مــن رئيــس مجلــس اإلدارة .

.7

متابعة استثمارات الشركة
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صالحيات اللجنة
.1

عقد اجتماعات تحضيرية لمواضيع مجلس االدارة.

.2

اتخــاذ القــرارات الالزمــة لتوقيعهــا واقرارهــا مــن مجلــس اإلدارة مــن خــالل تفويــض
صريــح للجنــة التنفيذيــة فــي متــن هــذه القــرارات للتنفيــذ .

.3

دراسة ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمال مجلس االدارة واتخاذ قرارات اولية.

.4

اتخــاذ القــرارات و/أو التوصيــات بخصــوص مشــتريات األصــول الثابتــة والمــواد األوليــة
وفــق جــدول الصالحيــات الــوارد فــي النظــام المالــي المعتمــد فــي الشــركة .

.5

صالحيــة طلــب اي تقاريــر تراهــا مناســبة مــن االدارة التنفيذيــة علــى أن يتــم ذلــك مــن
خــالل مقــرر اللجنــة أو بقــرار صــادر عــن اجتمــاع اللجنــة .

.6

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعديــل الموازنــات التقديرية وفقا لمتغيرات الســوق إذا اقتنعت
بوجاهــة األســباب التــي تقدمهــا االدارة التنفيذيــة والتــي تســتدعي تعديــل الموازنــة

.7

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بإدخــال تعديــالت علــى الهيــكل التنظيمــي للشــركة بمــا فــي ذلــك
ايجــاد دوائــر جديــدة  ،علــى أن ال يتعــارض ذلــك مــع جــدول الصالحيــات المعتمــد فــي الشــركة.

مهام وصالحيات لجنة التدقيق
.1

التنســيب لمجلــس اإلدارة بتشــكيل دائــرة للتدقيــق الداخلــي أو مدقــق داخلــي
والتنســيب للمجلــس برواتبهــم ومكافآتهــم إلعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة.

.2

االجتمــاع مــع مدقــق الحســابات الخارجــي مــرة واحــدة علــى األقــل خــالل الســنة
لمناقشــة مالحظاتــه المقدمــة لــإلدارة علــى أعمــال التدقيــق الخارجــي ،ويعقــد هــذا
اإلجتمــاع بــدون حضــور اإلدارة التنفيذيــة للشــركة.

.3

تقييم كفاءة المدير المالي وباقي طاقم اإلدارة المالية.

.4

مراجعــة خطــة عمــل مدقــق الحســابات الخارجــي وكذلــك متابعــة أيــة استفســارات
او ايضاحــات يطلبهــا مــن اإلدارة التنفيذيــة بشــأن ســجالت الشــركة ،او دفاترهــا او
قوائمهــا الماليــة او نظــام التدقيــق الداخلــي فيهــا وضمــان تعــاون اإلدارة التنفيذيــة
معــه بخصوصهــا.

.5

مراجعــة القوائــم الماليــة وســماع رأي مدقــق الحســابات الخارجــي فيهــا قبــل عرضهــا
علــى مجلــس اإلدارة وتقديــم توصياتهــا بشــأنها .

.6

متابعــة مالحظــات مدقــق الحســابات الخارجــي علــى القوائم الماليــة وكذلك المالحظات
الــواردة فــي رســالته اإلداريــة وضمــان رد مجلــس اإلدارة عليهــا فــي الوقــت المناســب.
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.7

دراســة السياســات المحاســبية المســتخدمة وتقديــم توصياتهــا بشــأنها مــن أجــل التأكــد
مــن عدالــة البيانــات الماليــة وعــدم وجــود أي تحايــل فيهــا.

.8

دراسة خطط ونتائج التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي وابداء مالحظاتها عليها.

.9

تقييــم مؤهــالت وكفــاءة أداء واســتقاللية مدقــق الحســابات الخارجــي والتوصيــة
لمجلــس اإلدارة بتعيينــه وتحديــد أتعابــه كــي يقــوم المجلــس بعرضــه على المســاهمين
فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة إلنتخابــه.

 .10فحص األتعاب التي تدفع لمدقق الحسابات الخارجي .
 .11اعتمــاد قيــام مدقــق الحســابات الخارجــي بعمليــات اضافيــة (ال تؤثــر علــى اســتقالليته)
والموافقــة علــى اتعابــه علــى تلــك العمليــات.
 .12تقييم كفاءة مدير ادارة التدقيق الداخلي وباقي طاقم هذه اإلدارة.
 .13دراســة نظــام الضبــط الداخلــي مــن خــالل التقاريــر الدوريــة للمدقــق الداخلــي والخارجــي
وتقديــم توجيهاتهــا وتوصياتهــا بشــأنه.
 .14دراســة ومناقشــة خطــة ادارة التدقيــق الداخلــي للســنة المعنيــة وكفاءتهــا والتأكــد مــن
أن المدقــق الداخلــي يطلــع علــى كل الوثائــق ذات العالقــة.
 .15دراســة تقاريــر التدقيــق الداخلــي بمــا فيهــا مــن جوانــب ماليــة او غيــر ماليــة وكذلــك
اإلجــراءات التصحيحيــة ووســائل التحكــم بالمخاطــر التــي تواجــه الشــركة.
 .16العمــل كقنــاة اتصــال بيــن مجلــس اإلدارة ومدقــق الحســابات الخارجــي وبيــن مجلــس
اإلدارة ومديــر ادارة التدقيــق الداخلــي وبيــن مدقــق الحســابات الخارجــي ومديــر ادارة
التدقيــق الداخلــي.
 .17النظر في أسباب عدم وفاء الشركة في أي من التزاماتها ان وجد.
 .18النظر في الصفقات ذات العالقة وتقديم توصياته بشأنها الى مجلس اإلدارة.
 .19متابعــة التــزام الشــركة بقواعــد ســلوكها المهنــي وضمــان اإلمتثــال لسياســات
واجــراءات العمــل فــي الشــركة.
 .20ابــالغ مجلــس اإلدارة بــكل مســالة تســتوجب تدخلــه الســريع وتقديــم توصياتهــا بشــأن
اإلجــراء الواجــب اتخــاه فــي هــذه الحالــة.
 .21القيام بأي مهمة أخرى يكلفها بها مجلس اإلدارة.
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صالحيات اللجنة
.1

صالحية طلب اإلحصائيات والمعلومات والبيانات الضرورية لتسيير عملها.

.2

صالحيــة عقــد اإلجتماعــات مــع مديــر التدقيــق الداخلــي ودراســة خطــط العمــل والتقاريــر
التــي يقــوم بإعدادهــا بشــكل دوري.

.3

صالحية عقد اإلجتماعات مع الدقق الخارجي بحضور اإلدارة التنفيذية أو بدونها.

.4

صالحيــة دراســة البيانــات الماليــة المدققــة ورفــع توصيــة برأيهــا حــول هــذه البيانــات
لمجلــس اإلدارة .

.5

صالحيــة رفــع توصيــة بالتعديــالت المطلوبــة علــى اجــراءات الضبــط الداخلــي لمجلــس
اإلدارة إلقرارهــا .

المسائل التي أحيلت للتصويت عليها من قبل المساهمين
ال يوجد مسائل تم إحالتها للتصويت عليها من قبل حملة األوراق المالية .
اليوجد اية تغييرات مستقبليه لها تاثير على اوضاع الشركة الماليه
يولــي مجلــس االدارة اهتمامــة دائمــا بزيــادة مصــادر دخــل الشــركة وتنويعهــا مــن اجــل
زيــادة اربــاح الشــركة
ويتابــع باهتمــام بالــغ اســتثمارات الشــركة ويتخــذ القــرارات الالزمــة مــن اجــل تنميتهــا
وتحقيــق ايــرادات اضافيــه للشــركة
ويتابــع مجلــس االدارة وبصــورة مباشــرة ومــن خــالل لجنــة التدقيــق جميــع االمــور المتعلقه
بالحوكمــة ومتابعــة واالشــراف علــى قســم التدقيــق الداخلــي بالشــركة
اليوجد اية تغييرات على اعمال الشركة خالل السنتين الماضيتين
اعمــال الشــركة غيــر موســميه ولكــن ترتفــع مبيعاتهــا خــالل فتــرات معينــة مــن الســنة مثــل
فتــرة رمضــان واالعيــاد
تمتلــك الشــركة عالمــات تجاريــه معروفــه ولهــا شــهرة واســعه بفلســطين وخارجهــا وتؤثــر
ايجابيــا علــى مبيعاتهــا
تلتــزم الشــركة بمعاييــر الجــودة والصحــة العامــة والشــركة حاصلــه علــى شــهادة االشــراف
الفلســطينيه
اليوجد اي انقطاع في اعمال الشركة خالل الفترة السابقه
تلتــزم الشــركة بجميــع القوانيــن والتعليمــات الصــادرة عــن هيئــة ســوق راس المــال
الفلســطينيه وبورصــة فلســطين.
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تقــوم الشــركة بصــورة مســتمرة بتطويــر والبحــث عــن اي جديــد فيمــا يتعلــق بمنتجاتهــا
للحفــاظ علــى التميــز الــذي تتمتــع بــه منتجــات الشــركة
اليوجد ترتيبات او خطط لتغير في السيطرة على الشركة
يتــم تحديــد اســعار صــرف العملــه وخاصــه ســعر صــرف الشــيكل والمتغيــر باســتمرار
ومصــادر االســعار للشــركة هــي ســلطة النقــد الفلســطينيه
نشاط التداول عام 2019
القيمة

الترتيب

التداول عام 2019
عدد األسهم المتداولة

1,395,235

16

قيمة األسهم المتداولة (دوالر أمريكي)

26,551,815

4

71

27

%34.88

1

35

28

%16.09

37

2370

12

73,342,724

14

عدد الصفقات المنفذة
معدل دوران األسهم
عدد الجلسات التي تداول فيها سهم الشركة
نسبة األسهم الحرة
عدد المساهمين كما في 31/12/2019
القيمة السوقية للشركة ( دوالر أمريكي)
كما في 31/12/2019
أعلى سعر تداول 2019
 14.500دينار

ادني سعر تداول 2019
 13.00دينار

سعر اإلغالق 2019
 13.00دينار

سعر اإلغالق 2018

نسبة التغير %

 14.10دينار

% 7.80
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نسب ماليه

2019

2018

نسبة التداول (السيولة)

%1.92

%2.29

نسبة السيولة السريعة

%1.34

%1.69

العائد على االصول

%0.09

%0.09

العائد على حقوق المساهمين

%0.12

%0.13

صافي هامش الربح التشغيلي

%0.13

%0.06

اجمالي هامش الربح التشغيلي

%0.27

%0.21

هامش صافي الربح

%0.97

%0.95

الوضع التنافسي والمبيعات
حافظت الشركة على حصتها السوقيه بمبيعات السمن النباتي كما ارتفعت كمية مبيعات
الزيوت السائله بنسبه  %7تقريبا رغم المنافسه القويه والغير عادله مع االصناف المستورده
وارتفعت صافي االرباح التشغيليه بنسبة  %100تقريبا عن العام الماضي كما تم تخفيض
المصاريف البيع والتوززيع والمصاريف االداريه والعموميه وارتفاع هامش ربح الزيوت السائله
 %4عن العام الماضي
وتسعى الشركة دائما الي تطوير منتجاتها واضافة منتجات جديده لمواجهة المنافسه الشديده
من الصناف المستورده وزيادة حصتها السوقيه فقد ادخلت لأسواق سمنة نباتين بنكهة
الزبده وكذلك اصناف جديده من زيت عباد الشمس يستخدم خصيصا في المطاعم يستعمل
اكثر من مره دون التاثير على الجوده او المواصفات
والجدوال ادناه تبين مبيعات الشركة من السمن النباتي والزيوت السائله ومقارنة مع سنوات
سابقه
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مبيعات السمن النباتي
31/12/2019

31/12/2018

الموازنه 2019

المبيعات  /دينار

3,963,483

4,049,418

4,361,737

المبيعات  /كغم

2,547,000

2,639,000

2,889,000

5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
5,000,000
-

31/12/2019
31/12/2018
الموازنة 2019
المبيعات  /دينار

المبيعات  /كغم

مبيعات الزيوت السائله
31/12/2019

31/12/2018

الموازنه 2019

المبيعات  /دينار

2,757,492

2,639,687

3,290,107

المبيعات  /كغم

3,509,000

3,272,000

4,027,000

4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
5,000,000
-

31/12/2019
31/12/2018
الموازنة 2019
المبيعات  /دينار

المبيعات  /كغم
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جدول مقارنة مبيعات شركة مصانع الزيوت النباتية من عام - 2015-2019طن
البيان  /السنة

عام2015

عام 2016

عام 2017

عام 2018

مبيعات السمن  /طن

2,208

2,252

2,523

2,653

2,547

3,398,737

3,450,073

3,930,477

4,122,150

3,963,483

مبيعات السمن  /دينار

عام 2019

جدول مقارنة مبيعات السمن لألعوام الخمسة االخيرة  -طن

عام 2,547 ,2019

عام 2,208 ,2015

عام 2015
عام 2016
عام 2017
عام 2018
عام 2019

عام 2,653 ,2018

عام 2,252 ,2016
عام 2,523 ,2017

جدول مقارنة مبيعات السمن لألعوام الخمسة االخيرة  -دينار

3,963,483

عام 2019
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4,122,150

عام 2018

3,930,477

عام 2017

3,450,073

3,398,737

عام 2016

عام 2015

4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
5,000,000
-

عام 2015
عام 2016
عام 2017
عام 2018
عام 2019
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جدول مقارنة مبيعات شركة مصانع الزيوت النباتية من عام  - 2015-2019طن
البيان  /السنة

عام2015

عام 2016

عام 2017

عام 2018

عام 2019

مبيعات الزيت  /طن

1967

2124

2194

3288

3509

1831778

1878595

1897917

2656657

2757492

مبيعات الزيت  /دينار

جدول مقارنة مبيعات الزيت النباتي لألعوام الخمسة االخيرة  -طن

عام 3509 ,2019

عام ,2015

عام ,2016

عام 2015
عام 2016
عام 2017
عام 2018
عام 2019

عام 3288 ,2018
عام ,2017

جدول مقارنة مبيعات الزيوت لألعوام الخمسة االخيرة  -دينار

2757492

2656657

1897917

3000000
1878595

1831778

عام 2016

عام 2015

2500000
2000000
1500000

عام 2015
عام 2016
عام 2017
عام 2018
عام 2019

1000000
5000000

عام 2019

عام 2018

عام 2017

0
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استثمارات الشركة
تملك الشركة استثمارات مهمة وجيدة تحقق لها عائد ممتاز و تنقسم استثمارات الشركة
إلى قسمين األول وهو االستثمار في شركات حليفة وهو استثمار استراتيجي طويل االمد
والثاني االستثمار في شركات مدرجة في بورصة فلسطين وبورصة عمان وهو متوسط
المدى قابل للبيع والتداول.
ادناة كشف باالسهم التي تتمتلكها الشركة مقيمه باسعار االسواق الماليه كما هي بتاريخ
2019/12/31
محفظة شركة مصانع الزيوت النباتيه -نابلس
عدد االسهم

القيمة بالدينار

معدل السعر  /دينار

محفظة فلسطين
شركة االتصاالت الفلسطينيه

60000

252000

4.200

شركة فلسطين لصناعة اللدائن

37263

93157

2.500

الشركة الوطنيه لصناعة الكرتون

173001

122658

0.709

467815

مجموع محفظة فلسطين

محفظة عمان
بنك القاهره عمان

460000

473800

1.030

البنك العربي

2524464

14515668

5.750

مجموع محفظة عمان

14989468

المجموع الكلي

15457283

24

شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة المحدودة

المسئولية االجتماعية وخدمة البيئة
ال يوجد سياسه موثقه وثابته في هذا المجال وال يوجد العمال الشركة او منتجاتها اي تاثير ضار
على البيئه او تاثير على المناطق المحيطه بها.
كما تقوم الشركة بمجموعة من األنشطة والمبادرات كوسيلة لالتصال مع المجتمعات التي
تعمل فيها والتي تتنوع ما بين البرامج الخيرية وخدمة المجتمع المحلي ،والوعي باألثر البيئي،
جنبا إلى جنب -مع مفهوم تحقيق
مع ضمان التزام الشركات بتعزيز المعايير األخالقية الساميةً -
األرباح.
تننتهج الشركة أسلوب توعية المواطنين بمفاهيم العمل الطوعي والخيري لما له من أثر بليغ
في شمولية مفاهيم المسئوليه االجتماعية ،وإبداء النيات الحسنة لتلك الشركات .مستخدمة
ما يلي:
.1

التبرع المباشر حسب االسماء الواردة في الجدول.

.2

فعالة إلظهار جهود الشركة في مجال المسؤولية االجتماعية؛
الموقع اإللكتروني :كأداة ّ
بنشــر قصــة حــول تحقيــق أحــد أهــداف المســؤولية االجتماعيــة  ،مــع تخصيــص صفحــة
علــى الموقــع حــول جهود الشــركة فــي تحقيــق مفاهيــم المســؤولية االجتماعيــة.

.3

مواقع التواصل االجتماعي:

.4

إشــرك العاملين :مشــاركة الموظفيــن فــي جهود الشــركة نحــو المســؤولية االجتماعية
مــن خــالل برنامــج انجــاز فلســطين ويــوم التوظيــف العالمــي الشــعار الموظفيــن
بالرضــا ،كمــا أنهــم يخبــرون غيرهــم بتلــك الجهــود.
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االسم

المبلغ بالدينار

جمعية االتحاد النسائي العربي

1000

الجمعيه الخيريه لرعاية الصم

100

نادي المراة الفلسطينية

150

جمعية عنبتا النسائية

100

جمعية رعاية االطفال ذوي االحتياجات الخاص

300

الجمعية الخيرية لتنظيم االسرة

250

الجمعية الثقافية االجتماعية

250

جمعية االيدي الصغيرة

200

جمعية الهالل االحمر نابلس

1500

جمعية االتحاد النسائي /طولكرم

200

جماعة البر الخيرية

500

جمعية سند لذوي االحتياجات الخاصه

200

جمعية التضامن الخيريه

500

تبرعات اخرى

1595

المجموع

6845
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االختالفات عن البيانات الختامية األولية
ارباح والتغير بالقيمه العادله للشركات الحليفه
شكل والية إيصال المعلومات للمساهمين
.1

سيتم نشر التقرير السنوي بداية شهر نيسان 2020

.2

سيتم وضع التقرير في مكاتب الشركة بنابلس وفي شركات الوساطة

.3

سيتم تزويد الهيئات الرقابية بنسخ منه

.4

وكذلك سيتم نشر التقرير على الموقع االلكتروني للشركة ()WWW.VOIC.PS

.5

سيتم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2020-4-23
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القوائم المالية
2019

التقرير السنوي

تقرير مدقق الحسابات المستقل

إرنست ويونغ
صندوق بريد 1373
الطابق السابع
مبنى باديكو هاوس  -الماصيون
رام هللا – فلسطين

هاتف +970 22421011 :
فاكس+970 22422324 :
www.ey.com

إرنست ويونغ
صندوق بريد 1373
الطابق السابع
مبنى باديكو هاوس  -الماصيون
رام هللا – فلسطين

هاتف +970 22421011 :
فاكس+970 22422324 :
www.ey.com

إلى مساهمي شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة

الـــرأي

لقد دققنا القوائم المالية لشركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة (الشركة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي
األولالمستقل
الحسابات
مدقق كانون
 2019وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية
تقريرفي 31
كما
الماليةالمحدودة
المساهمةائمالعامة
الزيوت
للسنةمساهمي
إلى
وملخص ألهم السياسات المحاسبية.
النباتية حول القو
االيضاحات
مصانعيخ و
شركةذلك التار
المنتهية في

في رأينا ،إن القوائم المالية المرفقة تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للشركة كما في  31كانون األول
 2019وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
الـــرأي

لقد دققنا القوائم المالية لشركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة (الشركة) والتي تتكون من قائمة المركز المالي
في الر
أساس
أي كانون األول  2019وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية
31
كما

وملخص ألهم
المالية
حول القوائم
االيضاحات
للمعاييريخ و
بتدقيقنافيوفقاًذلك التار
للسنةقمناالمنتهية
المحاسبية.فقرة مسؤولية مدقق الحسابات
السياساتأكثر ضمن
المعايير مفصلة
وفقاً لهذه
مسؤولياتنا
للتدقيق ،إن
الدولية
لقد

عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك
في رأينا ،إن القوائم المالية المرفقة تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للشركة كما في  31كانون األول
معايير االستقاللية الدولية) الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للسلوك المهني للمحاسبين ،كما التزمنا بمسؤولياتنا المهنية األخرى
 2019وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
وفقاً لمتطلبات قواعد السلوك المهني للمجلس .في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء
الرأي.
أساس الرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ،إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن فقرة مسؤولية مدقق الحسابات
أمور التدقيق الهامة
عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك
ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي ،وفقاً الجتهادنا المهني ،كانت األكثر أهمية في تدقيقنا للقوائم المالية كما في
معايير االستقاللية الدولية) الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للسلوك المهني للمحاسبين ،كما التزمنا بمسؤولياتنا المهنية األخرى
 31كانون األول  .2019لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية إلبداء رأينا حولها ككل وال نبدي
وفقاً لمتطلبات قواعد السلوك المهني للمجلس .في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء
رأياً منفصالً حول هذه األمور.
الرأي.

لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا ،باإلضافة لكافة األمور

التدقيق
أمور
الهامة تضمن تدقيقنا القيام بإجراءات تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية.
بذلك ،وعليه
المتعلقة

في
المالية
تدقيقنا للق
بمعالجةأهمية
المتعلقة األكثر
المهني ،كانت
الجتهادنا
التي،
التدقيقهي
اءات الهامة
التدقيق
إن أمور
ان
في وفقاً
إليهاوائمأدناه،
فيالمشار
األمور
اإلجراءات
ذلك نتائج
األمور بما
التيتلكقمنا بها،
نتائج إجر
توفركماأساساً
المرفقةر.اسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية إلبداء رأينا حولها ككل وال نبدي
الماليةتمت د
 .2019لقد
كانون األول
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أينا حول
لر
رأياً منفصالً حول هذه األمور.

لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا ،باإلضافة لكافة األمور
المتعلقة بذلك ،وعليه تضمن تدقيقنا القيام بإجراءات تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية.

إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك نتائج اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار إليها أدناه ،توفر أساساً

لرأينا حول تدقيق القوائم المالية المرفقة.

عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية
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أمور التدقيق الهامة

إجراءات التدقيق

استثمار في أسهم شركات حليفة
بلغت القيمة الدفترية الستثمار الشركة في أسهم شركات حليفة لقد قمنا بالحصول على أحدث بيانات مالية مدققة للشركات
مبلغ  27,034,155دينار أردني كما في  31كانون األول الحليفة وأعدنا احتساب حصة الشركة من نتائج اعمال

 ،2019ما يشكل  %53من إجمالي موجودات الشركة .سجلت الشركات الحليفة.

الشركة إيرادات بمبلغ  5,387,271دينار أردني كحصة من نتائج قمنا أيضاً ببعض اإلجراءات الجوهرية التحليلية واألخرى
اعمال الشركات الحليفة وهو ما يشكل  %40من إجمالي إيرادات على القوائم المالية للشركات الحليفة للحصول على أدلة

الشركة و %82من ربح السنة .يتم قيد االستثمار في الشركات التدقيق الالزمة حول القوائم المالية للشركات الحليفة
الحليفة باستخدام طريقة حقوق الملكية .وفقاً لهذه الطريقة ،يظهر وااليضاحات حولها .كذلك حصلنا على كتب تأييد
االستثمار في الشركات الحليفة في قائمة المركز المالي بالكلفة ،لالستثمارات في الشركات الحليفة.
مضافاً إليه التغيرات الالحقة في حصة الشركة من صافي كما قمنا بتقييم اإلفصاح الخاص باالستثمار في الشركات
موجودات الشركات الحليفة.
الحليفة المشار إليه في إيضاح رقم ( )6حول القوائم المالية
لقد قمنا بالتركيز على هذا األمر نظ اًر ألهميته النسبية في القوائم المرفقة.
المالية حيث أن تركز جزء كبير من إيرادات الشركة ناتجة عن
حصتها من نتائج أعمال الشركات الحليفة وهناك اعتماد كبير على

نتائج أعمال الشركات الحليفة في تحقيق األرباح.

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 2019
تتكون المعلومات االخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام  2019غير القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات
حولها .ان اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى .إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي للشركة لعام  2019بتاريخ

الحق لتقريرنا .إن رأينا حول القوائم المالية ال يشمل المعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي تأكيد حولها.

قيم فيما إذا كانت
فيما يتعلق بتدقيقنا للقوائم المالية ،إن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا ،بحيث ُن ّ
المعلومات األخرى تتعارض جوهرياً مع القوائم المالية أو مع معرفتنا من خالل عملية التدقيق أو أن هذه المعلومات تحتوي ظاهرياً
على أخطاء جوهرية.
مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ،باإلضافة إلى تحديد
نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.
كما أن اإلدارة مسؤولة ،عند إعداد القوائم المالية ،عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها مستقبالً كمنشأة مستمرة

واإلفصاح ،إذا تطلب األمر ذلك ،عن األمور المتعلقة باالستم اررية وإعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ االستم اررية ،إال إذا كانت نية
اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو عند عدم وجود أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية.
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مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو

غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة أن التدقيق الذي

يجري وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سيكشف دائماً خطأ جوهرياً عند وجوده .إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ،ويتم
منفردة أو مجتمع ًة ،يمكن ان يكون لها تأثير على الق اررات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه
اعتبارها جوهرية إذا كانت،
ً
القوائم المالية.

إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ،وكذلك نقوم بما

يلي:
-

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية ،سواء الناتجة عن احتيال أو غلط ،وتصميم وتنفيذ إجراءات

تدقيق مناسبة تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء الرأي .إن خطر عدم
اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يفوق ذلك الناتج عن غلط ،لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ وتزوير وحذف
متعمد وتأكيدات غير صحيحة أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.

-

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية ذي الصلة بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة حسب الظروف وليس

بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

-

تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات التي قامت بها اإلدارة.

-

وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول
التوصل إلى نتيجة حول مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستم اررية في المحاسبة،
ً
عليها ،التوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان هناك شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوك كبيرة حول قدرة
الشركة على االستمرار .وإذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هنالك شك جوهري ،فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات

القوائم المالية ذات الصلة ،أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإليضاحات غير كافية .إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة التدقيق
التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ،ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار

الشركة في اعمالها كمنشأة مستمرة.
-

تقييم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل

المعامالت واألحداث بطريقة تحقق العرض العادل.

إننا نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف مهمة

في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

نقوم كذلك بتزويد مجلس اإلدارة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السل ل لللوك المهني المتعلقة باالسل ل للتقاللية واإلفصل ل للاح لمجلس اإلدارة عن

كافة العالقات واألمور األخرى التي تظهر على أنها تؤثر على استقالليتنا وما من شأنه الحفاظ على هذه االستقاللية.
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من تلك األمور التي يتم التواصل حولها مع مجلس اإلدارة ،يتم تحديد األمور األكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية كما في

 31كانون األول  2019وهي التي تمثل أمور التدقيق الهامة ،ونقوم بوصف هذه األمور في تقرير التدقيق إال إذا كان القانون أو

التعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك األمر .أو ،في حاالت نادرة جداً ،عندما نرتئي عدم اإلفصاح عن ذلك األمر في تقريرنا ألن
العواقب السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.

إرنست ويونغ – الشرق األوسط

رخصة رقم 2012/206

عبد الكريم محمود

رخصة رقم 2017/101

رام هللا – فلسطين

 24آذار 2020
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شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي

كما في  31كانون األول 2019
الموجودات
موجودات غير متداولة
عقارات وآالت ومعدات
مشروع تحت التنفيذ
استثمارات عقارية
استثمارات في أسهم شركات حليفة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

2019
دينلار أردني

2018
دينلار أردني

3
4
5
6
7

موجودات متداولة
بضاعة
موجودات متداولة أخرى
ذمم مدينة
النقد والنقد المعادل

349,811
374,677
1,213,821
27,034,155
15,457,284
44,429,748

383,021
28,960
1,272,080
23,763,913
16,463,484
41,911,458

8
9
10
11

1,343,907
628,216
2,045,370
2,571,705
6,589,198
51,018,946

1,415,848
609,498
1,589,987
4,125,964
7,741,297
49,652,755

إيضاح

مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
عالوة إصدار
احتياطي إجباري
احتياطي إختياري
احتياطي القيمة العادلة
احتياطي فروقات ترجمة عمالت أجنبية
أرباح مدورة
مجموع حقوق الملكية

12
12
13
13
 6و7
6

4,000,000
1,445,726
1,000,000
1,000,000
()2,183,528
1,735,908
31,728,159
38,726,265

4,000,000
1,445,726
1,000,000
1,000,000
()765,792
()339,194
27,584,460
33,925,200

مطلوبات غير متداولة
قرض طويل األجل
مخصص تعويض نهاية الخدمة

14
15

مطلوبات متداولة
قسط قرض طويل األجل يستحق خالل عام
ذمم دائنة
أرباح أسهم مستحقة للمساهمين
مخصص ضريبة الدخل
مطلوبات متداولة أخرى

8,450,000
408,275
8,858,275

11,950,000
394,861
12,344,861

14
16
17
18
19

1,750,000
203,445
651,476
539,120
290,365
3,434,406
12,292,681
51,018,946

1,750,000
163,508
555,509
369,856
543,821
3,382,694
15,727,555
49,652,755

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جزءاً من هذه القوائم المالية
1
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قائمة الدخل

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

إيضاح
اإليرادات

20

المبيعات

21

كلفة المبيعات

مصاريف بيع وتوزيع

حصة الشركة من نتائج اعمال الشركات الحليفة

أرباح (خسائر) تقييم فروقات عملة

26

مصاريف أخرى ،بالصافي

ربح السنة قبل ضريبة الدخل

مصروف ضريبة الدخل

18

ربح السنة
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

()4,933,725
1,811,063

1,410,505

24

6

27

6,713,258

()5,302,753

62,178

25

مصاريف تمويل

6,744,788

22

مصاريف إدارية وعامة

عوائد توزيعات أسهم

دينلار أردني

()366,964

23

إيرادات تشغيلية أخرى

2019

2018
دينلار أردني

()411,192

()601,159

()627,727

905,118

424,670

5,387,271

6,178,252

()556,472

()626,172

1,184,502

155,174

53,084

1,073,712

()210,315

()152,372

()92,129

6,923,221

6,748,018

6,543,699

6,384,343

1,636

1,596

()379,522

()363,675

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جزءاً من هذه القوائم المالية
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شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

ربح السنة

2019

2018

دينلار أردني

دينلار أردني

6,543,699

بنود الدخل الشامل األخرى:

6,384,343

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل

حصة الشركة من التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من شركات حليفة

بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:

حصة الشركة من فروقات ترجمة عمالت أجنبية لشركات حليفة

()1,229,713

1,437,670

()1,417,736

1,409,674

2,075,102

()2,044,351

()188,023

مجموع بنود الدخل الشامل األخرى

657,366

()634,677

مجموع الدخل الشامل للسنة

7,201,065

5,749,666

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جزءاً من هذه القوائم المالية
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

2019

ربح السنة

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2019

بنود الدخل الشامل األخرى

مجموع الدخل الشامل للسنة

توزيعات نقدية (إيضاح )17

رأس المال
المدفوع

دينار أردني

عالوة

إصدار
دينار أردني

احتياطي
إجباري

دينار أردني

احتياطي
اختياري

دينار أردني

احتياطي القيمة
العادلة

دينار أردني

-

-

1,445,726 4,000,000
-

-

1,000,000

-

-

()1,417,736

-

)765,792( 1,000,000

-

-

-

ترجمة عمالت

أجنبية

دينار أردني

أرباح

مدورة
دينار أردني

مجموع حقوق
الملكية

دينار أردني

احتياطي فروقات

-

()339,194

6,543,699

27,584,460

6,543,699

33,925,200
2,075,102

-

657,366
()1,417,736

-

2,075,102

الرصيد كما في  31كانون األول 2019

-

6,543,699

-

7,201,065

-

-

1,445,726 4,000,000

-

1,000,000

-

)2,183,528( 1,000,000

-

1,735,908

2018

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9

()2,400,000

31,728,159

الرصيد كما في  1كانون الثاني  – 2018قبل التعديل 1,445,726 4,000,000
-

--

362,253-

30,575,534

()147,198

()2,400,000

38,726,265

1,000,000

-

)1,666,015( 1,000,000

--

1,705,157

--

23,237,864

1,000,000

()509,451-

30,722,732

ربح السنة

)2,175,466( 1,000,000

6,384,343

6,384,343

23,600,117

1,705,157

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,409,674

1,409,674

-

()2,044,351
()2,044,351

6,384,343

5,749,666

()634,677

-

الرصيد كما في  1كانون الثاني  – 2018بعد التعديل 1,445,726 4,000,000

بنود الدخل الشامل األخرى

مجموع الدخل الشامل للسنة

توزيعات نقدية (إيضاح )17

الرصيد كما في  31كانون األول 2018

-

1,445,726 4,000,000

-

()339,194

1,000,000

()2,400,000
27,584,460

-

()2,400,000
33,925,200

-

)765,792( 1,000,000

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جزءاً من هذه القوائم المالية
4
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شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
إيضاح

أنشطة التشغيل
ربح السنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت:
استهالكات عقارات وآالت ومعدات
مصروف تعويض نهاية الخدمة
مصاريف تمويل
حصة الشركة من نتائج إعمال الشركات الحليفة
عوائد توزيعات أسهم
أرباح استبعاد عقارات وآالت ومعدات
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
مخصص تدني بضاعة متقادمة
مخصص تدني موجودات مالية
بنود غير نقدية

 3و5

التغير في رأس المال العامل
ذمم مدينة
بضاعة
موجودات متداولة أخرى
ذمم دائنة
مطلوبات متداولة أخرى
دفعات تعويض نهاية الخدمة
ضريبة دخل مدفوعة
صافي النقد من أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار
توزيعات أرباح نقدية من شركات حليفة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
إضافات استثمار عقاري
إضافات مشروع تحت التنفيذ
شراء عقارات وآالت ومعدات
بيع عقارات وآالت ومعدات
عوائد توزيعات أسهم
صافي النقد من أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل
أرباح أسهم مدفوعة للمساهمين
تسديدات قرض طويل األجل
مصاريف تمويل مدفوعة
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

11

2019
دينلار أردني
6,923,221

6,748,018

114,907
80,928
556,472
()5,387,271
()1,184,502
45,723
40,620
49,803
1,239,901

106,923
88,150
626,172
()6,178,252
()1,073,712
()11,304
25,717
20,001
7,329
()24,991
334,051

()533,926
31,321
()18,718
39,937
()23,515
()67,514
()227,241
440,245

226,638
8,293
()171,534
()24,140
96,497
()69,002
()255,494
145,309

4,004,108
()223,513
()345,717
()23,438
1,184,502
4,595,942

3,887,858
()161,591
()424,202
()28,960
()83,274
11,304
1,073,712
4,274,847

()2,304,033
()3,500,000
()786,413
()6,590,446
()1,554,259
4,125,964
2,571,705

()2,343,304
()625,270
()2,968,574
1,451,582
2,674,382
4,125,964

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  34جزءأ من هذه القوائم المالية
5
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شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية

 31كانون األول 2019
.1

الشركة ونشاطها

تأسست شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة (الشركة) ،ومركزها الرئيسي في مدينة نابلس ،كشركة مساهمة

عامة محدودة خالل عام  1953وسجلت لدى مراقب الشركات في فلسطين تحت رقم (.)562600031

يتركز نشاط الشركة الرئيسي في عملية استيراد الزيوت النباتية الخلام ومعالجتها وتحويلها إلى سمنة وزيوت نباتية وتسويق هذه

المنتجات في األسواق المحلية والخارجية.

تم إقرار هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  26شباط .2020
.2

السياسات المحاسبية

 1,2أسس إعداد القوائم المالية
تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
تم إعداد القوائم المالية بالدينار األردني والذي يمثل عملة األساس للشركة.
تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل والتي
تظهر بالقيمة العادلة في تاريخ القوائم المالية.
 2,2التغيرات في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في

إبتداء من أول كانون الثاني
 31كانون األول  ،2018باستثناء قيام الشركة بتطبيق بعض المعايير التعديالت نافذة المفعول
ً
 ،2019لم تقم الشركة بتطبيق مبكر ألي معايير صادرة وغير نافذة المفعول.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16اإليجارات

حل معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16اإليجارات بدالً من معيار المحاسبة الدولي رقم ( )17عقود اإليجار وتفسير لجنة

تفسير معايير التقارير المالية الدولية رقم ( )4تحديد ما إذا كان االتفاق يحتوي على عقد إيجار وتفسيرات لجنة تفسير معايير

المحاسبة الدولية رقم ( )15عقود االيجار التشغيلية – الحوافز ورقم ( )27تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية

لعقود اإليجار .يحدد المعيار المبادئ المتعلقة باالعتراف والقياس والعرض واالفصاح لإليجارات .ويتطلب المعيار من المستأجرين

االعتراف بمعظم عقود اإليجار وفقاً لنموذج موحد في قائمة المركز المالي.
إن االعتراف بعقود االيجار للمؤجرين بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16لم يتغير إلى حد كبير بالمقارنة مع متطلبات

معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)17سيستمر المؤجر في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود تشغيلية أو تمويلية باستخدام مبادئ
مماثلة لتلك المستخدمة في معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)17وبالتالي ،لم يؤثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()16

على عقود اإليجار في حال كون الشركة هي المؤجر.

قامت الشركة خالل العام بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)16لم ينتج عن تطبيق هذا المعيار أي أثر على القوائم

المالية للشركة.

6
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تفسير رقم ( - )23لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية – عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل

يوضح هذا التفسير المعالجة المحاسبية لضريبة الدخل عند وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق بالضريبة والتي تؤثر على

تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ( .)12ال ينطبق التفسير على الضرائب والرسوم غير المتضمنة في نطاق معيار المحاسبة

الدولي رقم ( ) 12وال تتضمن متطلبات خاصة للرسوم والغرامات المتعلقة بالمعالجات الضريبة الغير مؤكدة .يجب على المنشأة
تحديد ما إذا كان يجب اعتبار كل معالجة ضريبية غير مؤكدة على حدا أو اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى.

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.
المعايير الصادرة وغير نافذة المفعول

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بعض المعايير والتي ال تزال غير نافذة المفعول ولم يتم تبنيها بعد من قبل الشركة .إن

المعايير التالية هي التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكون لتطبيقها ،عند سريان مفعولها ،أثر على المركز أو األداء المالي أو حول

إفصاحات القوائم المالية الشركة .سيتم تطبيق هذه المعايير عندما تصبح نافدة المفعول.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)8تعريف الجوهري

أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )1عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي

رقم ( - )8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو "جوهري" ضمن المعايير كافة
وتوضيح جوانب معينة من التعريف .ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو

إخفاءها ،تأثير بشكل معقول على الق اررات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك

القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية محددة حول المنشأة ".

من غير المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف ما هو "جوهري" أي أثر على القوائم المالية للشركة.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )17عقود التأمين

يقدم المعيار نموذجاً شامالً لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين .ويحل هذا المعيار محل معيار
التقارير المالية الدولي رقم ( – )4عقود التأمين .ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين (مثل عقود الحياة وغيرها من عقود

التأمين المباشرة وعقود إعادة التأمين) دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين ،كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات
المالية التي تحمل خاصية المشاركة .إن اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.

سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبا اًر من  1كانون الثاني  2021مع أرقام المقارنة ،مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة أن المنشأة
طبقت معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15قبل أو مع تطبيق معيار التقارير المالية

الدولي رقم ( .)17ال تتوقع الشركة أن ينتج أي أثر من تطبيق هذا المعيار.
 3,2األسس والتقديرات

إن إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وافتراضات محاسبية تؤثر على مبالغ

اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات واالفصاحات وعرض االلتزامات المحتملة في القوائم المالية .نظ اًر الستخدام هذه
التقديرات واالفتراضات ،قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات ،وقد يستدعي ذلك تعديل القيم الدفترية للموجودات أو المطلوبات
في المستقبل.

40

7

شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة المحدودة

فيما يلي تفاصيل االجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة:
تدني قيمة المخزون
تقوم إدارة الشركة بتقدير صافي قيمة المخزون
بناء على الخبرات السابقة ،ويتم تخفيض
المتوقع تحقيقها بتاريخ قائمة المركز المالي ً
القيمة الدفترية للمخزون ،إن لزم األمر.

األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات
تقوم إدارة الشركة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعدات وتقوم بتعديلها ،إن لزم األمر ،في نهاية كل سنة

مالية.

مخصص تدني الموجودات المالية (خسائر ائتمانية متوقعة)
عند تحديد التدني للموجودات المالية ،تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وكذلك

تقييم ما إذا كانت المخاطر االئتمانية على الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي وتضمين المعلومات
المستقبلية في قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.
مخصص ضريبة الدخل
تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مخصص ضريبة الدخل .تعتقد إدارة الشركة بان هذه التقديرات واالفتراضات معقولة.
القيمة العادلة لألدوات المالية
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي والتي ال يمكن الحصول على قيمتها

العادلة من أسواق مالية نشطة ،من خالل طرق مناسبة للتقييم تشمل التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة .يتم الحصول على
مدخالت التقييم من خالل أسواق يمكن مالحظتها إن أمكن ،وحين ال يكون من المناسب االعتماد على هذه المدخالت يتم اعتماد

درجة من التقديرات واالفتراضات لتحديد القيمة العادلة .تشمل هذه االفتراضات عوامل تخص المدخالت التي يتم االعتماد عليها

في تحديد القيمة العادلة كمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات األخرى .قد تؤثر التغيرات في االفتراضات على مبالغ القيمة
العادلة للموجودات المالية الظاهرة في القوائم المالية.

 4,2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
تحقق اإليرادات
تحقق اإليرادات من العقود مع العمالء:

تتضمن عقود بيع البضائع لدى الشركة التزامات تنفيذ .توصلت الشركة أنه يجب االعتراف بإيرادات بيع البضائع عند نقطة معينة
من الزمن في الوقت الذي يتم فيه نقل السيطرة على األصل إلى العميل ،وبشكل عام عند تسليمه البضائع.

السعر المقابل المتغير:

تتضمن بعض عقود بيع البضائع حق االرجاع وخصم كميات للعمالء .إن حق االرجاع وخصم الكميات يؤدي إلى وجود سعر

متغير .يتم تقدير السعر المتغير عند بداية العقد.
حق االرجاع:

عندما يعطي العقد العميل الحق في ارجاع البضائع خالل فترة زمنية محددة ،تقوم بتقدير قيمة مردودات المبيعات المتوقعة

باستخدام طريقة المتوسط المرجح المحتملة.
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وفًقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( ،)15يكون السعر المقابل المستلم من العميل متغي اًر ألن العقد يسمح للعميل بإعادة
البضائع .تقوم الشركة بتطبيق المتطلبات في معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15لتقدير السعر المقابل المتغير الواجب تأجيله

لتحديده وإدراجه في سعر البيع.
تحقق اإليرادات األخرى
إيرادات االستثمارات

تتحقق أرباح أو خسائر تداول االستثمارات في الموجودات المالية عند إتمام عملية التداول ،ويتم االعتراف بأرباح توزيعات األسهم
من الشركات المستثمر بها عند وجود حق الستالمها.

إيرادات الفوائد
بناء على المعدل المستخدم لخصم التدفقات النقدية المستقبلية
يتم إثبات إيرادات الفوائد عند تحققها باستخدام طريقة العائد الفعليً ،
المتوقعة خالل العمر اإلنتاجي المتوقع للموجود المالي نسبة إلى صافي قيمته الدفترية.

إيرادات تأجير الهناجر الصناعية

يتم تصنيف عقود التأجير التي ال تنتقل فيها مخاطر ومنافع الملكية من المؤجر إلى المستأجر كعقود إيجار تشغيلية .يتم إضافة

الكلفة التي يتم تكبدها في عقود اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها كإيرادات إيجار على فترة

عقد اإليجار.

تحقق المصاريف

يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقاً لمبدأ االستحقاق.
مصاريف التمويل

تتم رسملة مصاريف التمويل ذات العالقة المباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج موجود تحتاج لفترة زمنية لتصبح جاهزة لالستعمال أو

البيع كجزء من تكلفة هذه الموجودات .يتم قيد جميع مصاريف التمويل األخرى كمصاريف عند حدوثها .تتكون مصاريف التمويل

من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها الشركة للحصول على التمويل.
تصنيفات المتداول وغير المتداول

تقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على اساس تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة .تكون

الموجودات متداولة في الحاالت التالية:
•

من المتوقع أن تتحقق أو تهدف إلى بيعها أو استهالكها في أعمال التشغيل االعتيادية،

•

محتفظ بها لغرض المتاجرة،

•

من المتوقع أن تتحقق خالل فترة اثني عشر شه اًر بعد تاريخ القوائم المالية،

•

النقد والنقد المعادل باستثناء النقد المقيد ألغراض التبادل أو المستخدم لتقسيط مطلوبات ال تتجاوز فترة اثني عشر شه ًار بعد

تاريخ القوائم المالية.

أما باقي الموجودات األخرى فيتم تصنيفها موجودات غير متداولة.
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تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية:
•

من المتوقع تسديدها ضمن أعمال التشغيل االعتيادية،

•

محتفظ بها لغرض المتاجرة،

•

مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شه اًر بعد تاريخ القوائم المالية،

•

ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات بمدة ال تتجاوز اثني عشر شه اًر بعد تاريخ القوائم المالية.

أما باقي المطلوبات األخرى فيتم تصنيفها مطلوبات غير متداولة.
ضريبة الدخل
تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقاً لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )12والذي
يتطلب االعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة ،كما بتاريخ القوائم المالية ،كموجودات أو مطلوبات ضريبية.

بناء على الربح الضريبي للشركة .قد يختلف الربح الضريبي
يمثل مصروف ضريبة الدخل الضريبة المستحقة والتي تم احتسابها ً
عن الربح المحاسبي الظاهر في القوائم المالية بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو مصاريف ال يمكن تنزيلها من

ضريبة الدخل .إن مثل هذه اإليرادات  /المصاريف قد تكون خاضعة  /يمكن تنزيلها في السنوات الالحقة.
عقارات وآالت ومعدات

تظهر العقارات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة ،إن وجدت .تشمل كلفة العقارات

واآلالت والمعدات الكلفة المتكبدة إلستبدال أي من مكونات العقارات واآلالت والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية

طويلة األجل إذا تحققت شروط االعتراف .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل عند تحققها .ال يتم استهالك األراضي.

يتم احتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:

العمر اإلنتاجي
(سنوات)

إنشاءات ومباني

50-25

أثاث وأدوات مكتبية

15-4

11-6

آالت وأجهزة

10-7

آليات وسيارات

يتم شطب أي بند من العقارات واآلالت والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة إقتصادية
متوقعة من استخدام البند أو التخلص منه .يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب البند ،والذي يمثل الفرق بين العائد من
التخلص وصافي القيمة الدفترية للبند ،في قائمة الدخل.

تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقا إن لزم األمر.
مشروع تحت التنفيذ
يمثل المشروع تحت التنفيذ كافة تكاليف المشروع ،والتي تشمل جميع تكاليف تصاميم اإلنشاء واألجور المباشرة وجزء من التكاليف
غير المباشرة .عند االنتهاء من تنفيذ المشروع يحول إلى حساب العقارات واآلالت والمعدات.

يتم إجراء دراسة التدني في القيمة الدفترية للمشروع قيد التنفيذ عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية لهذا

المشروع .في حال وجود مثل هذه األدلة ،يتم تخفيض القيمة الدفترية للمشروع للقيمة المتوقع استردادها.
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استثمارات عقارية
تظهر االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأية خسائر تدني متراكمة في القيمة الدفترية .يتلم استهالك

االستثمارات العقارية حسب طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع.

يتم احتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:
العمر اإلنتاجي
(سنوات)
33-7

هناجر

يتم دراسة تدني القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى عدم توافر إمكانية استرداد
قيمتها الدفترية .عند وجود أحد هذه األدلة وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة المتوقع استردادها ،يتم تخفيض القيمة الدفترية

للقيمة المتوقع استردادها وهي القيمة العادلة بعد تنزيل مصاريف البيع أو "القيمة قيد االستخدام" ،أيهما أعلى.
يتم استبعاد االستثمارات العقارية عند التوقف عن استخدامها وعدم وجود أي منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة نتيجة بيعها .يتم قيد

الفرق بين العائد من استبعاد األصل والقيمة الدفترية في قائمة الدخل في فترة االستبعاد.

يتم التحويل من أو إلى االستثمارات العقارية فقط عندما يكون هنالك تغيير في االستخدام .عند التحويل من االستثمارات العقارية

إلى بند العقارات واآلالت والمعدات والتي يتم استخدامها من قبل الشركة ،فإن كلفة الممتلكات المحولة لالستخدام هي قيمتها الدفترية
في تاريخ التحويل .إذا ارتأت الشركة تحويل ممتلكاتها إلى استثمارات عقارية ،تستمر الشركة باستخدام السياسات المحاسبية للعقارات
واآلالت والمعدات حتى تاريخ التغير في االستخدام.

استثمارات في موجودات مالية
يتم قيد الموجودات المالية عند الشراء بالقيمة العادلة مضافاً إليها مصاريف االقتناء المباشرة ،في حال عدم كونها موجودات مالية
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .الحقاً لالعتراف المبدئي ،يتم قيد جميع الموجودات المالية إما بالقيمة العادلة أو

بالكلفة المطفأة ،كما يلي:

موجودات مالية بالقيمة العادلة

يشمل هذا البند أدوات الملكية والمشتقات المالية والتي يتم االعتراف بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،ويحق
للمنشأة تصنيف أدوات الملكية غير المحتفظ بها ألغراض المتاجرة ،باختيار ال يمكن التراجع عنه ،من خالل بنود الدخل الشامل

األخرى.

في حال تم اختيار تصنيف أدوات الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ،فإنه يتم قيد

التغير في القيمة العادلة في حساب خاص ضمن حقوق الملكية ،وعند التخلص منها يتم قيد األرباح أو الخسائر في حساب األرباح
المدورة مباشرة ،وال يتم قيدها في قائمة الدخل .ال تخضع هذه الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل

األخرى الختبار خسائر تدني في الموجودات المالية.

يتم قيد أرباح توزيعات األسهم من االستثمار في األوراق المالية في قائمة الدخل عند نشوء الحق في استالمها.
موجودات مالية بالكلفة المطفأة

يشمل هذا البند أدوات الدين التي يتوافر بها الشرطين التاليين:
−

أن تكون أداة الدين متضمنة في نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بأدوات الدين لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية.

−

أن تتضمن الشروط التعاقدية ألداة الدين تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تمثل فقط دفعات أصل الدين والفوائد عليها.
11
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وفي حال عدم توفر أحد ا لشرطين ،أو كليهما ،يتم تصنيف األداة المالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر .كما يتوفر للشركة الخيار باعتماد تصنيف األداة المالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

حتى لو توفرت الشروط المذكورة في حال أن يقلل هذا التصنيف أي اعتراف غير ثابت أو غير مالئم.

الحقاً لالعتراف المبدئي ،يتم قيد أدوات الدين بالكلفة المطفأة (تشمل الذمم المدينة) ،باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،بعد تنزيل
خسائر التدني ،إن وجدت .تقوم الشركة بدراسة وجود أدلة على تدني القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية ،وفي حال وجود هذه
األدلة يتم احتساب وقيد مبلغ التدني في قائمة الدخل .يتم قيد إيرادات الفوائد من الموجودات المالية بالكلفة المطفأة في قائمة

الدخل.

استبعاد الموجودات المالية
يتم استبعاد الموجودات المالية عند انتهاء الحق التعاقدي لالنتفاع من التدفقات النقدية لهذه الموجودات ،أو عند تحويل الموجودات
المالية وجميع المخاطر وعوائد الملكية إلى منشأة أخرى .في حال لم تقم الشركة بتحويل أو إبقاء كل المخاطر والعوائد األساسية

وأبقت السيطرة على األصول المحولة ،تسجل الشركة حصتها المتبقية في الموجودات وتسجل المطلوبات بقيمة المبالغ المتوقع
دفعها .إذا أبقت الشركة كل المخاطر وعوائد الملكية لملكية الموجودات المالية المحولة ،تستمر الشركة في تسجيل الموجودات

المالية.

تدني قيمة الموجودات المالية
يتم إثبات مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة (مخصص التدني) ألدوات الدين التي ال يتم قياسها من خالل قائمة الدخل .ال

يتم إثبات خسائر تدني على االستثمارات في األسهم (حقوق الملكية).

ٍ
مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية ،باستثناء
يتم قيد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ
األدوات المالية األخرى التي لم تزد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي لها ،والتي يتم قياسها كخسائر ائتمانية

متوقعة على مدى  12شه اًر فقط.

تقوم الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة من المعيار لتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة ،وحساب الخسائر
االئتمانية المتوقعة على كامل عمر الذمم المدينة ،لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة ،يتم تصنيف األرصدة التجارية المدينة
استنادا إلى خصائص مخاطر اإلئتمان ومدة انقضاء اإلستحقاق.
ً

في نموذج احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة ،وعندما يلزم األمر ،تعتمد الشركة على المعلومات مستقبلية مستخدمة كمدخالت،

مثل الزيادة في الناتج اإلجمالي المحلي ومعدالت البطالة.

يتم قيد مخصص التدني في قائمة الدخل ويتم إظهارها في حساب مخصص مقابل الذمم المدينة.
يتم شطب الموجودات المالية بعد استيفاء جميع محاوالت إعادة الجدولة وأنشطة التحصيل وال يكون هناك إحتمال واقعي لالسترداد

في المستقبل .يتم قيد االستردادات الالحقة في حساب إيرادات أخرى.

يتم فحص الموجودات المالية المقاسة بالكلفة المطفأة لتحديد فيما إذا كانت متدنية ائتمانياً .يتضمن الدليل الموضوعي بأن الموجود

المالي متدني ائتمانياً عند :عدم االلتزام ببنود التعاقد كالتعثر في السداد أو التأخر في دفع الفوائد أو مبلغ الدين األصلي أو منح
خصومات ألسباب اقتصادية أو قانونية متعلقة بالصعوبات المالية للمقترض .بغض النظر عن التحليل الموضح أعاله ،ترى

الشركة أن التعثر يحدث عندما ينقضي تاريخ استحقاق أي أصل مالي لفترة تزيد عن  90يوماً ما لم يكن لدى الشركة أي معلومات

معقولة ومؤيدة تشير إلى وجود معيار تعثر آخر أكثر مالئمة.
قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي المقابل المالي لبيع أصل أو سداد التزام وذلك من خالل عملية منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ

القياس .يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية بيع الموجودات او سداد المطلوبات إما في:
-

سوق رئيسي للموجودات أو المطلوبات.
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-

أو في حال غياب السوق الرئيسي ،في سوق أكثر مالئمة للموجودات والمطلوبات.

يجب أن يكون للشركة القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات باستخدام الفرضيات التي سيستخدمها المشاركين عند تسعير الموجودات

وااللتزامات ،على فرض ان المشاركين في السوق هدفهم تحقيق منافع اقتصادية.

تستخدم الشركة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف التي توفر معلومات كافية لقياس القيمة العادلة ،وذلك من خالل زيادة

استخدام معطيات ذات صلة يمكن مالحظتها والتقليل من استخدام المعطيات التي ال يمكن مالحظتها.

جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة المصرح عنها في القوائم المالية تصنف ضمن هرم القيمة العادلة ،كما

هو موضح أدناه:

المستوى االول :باستخدام أسعار التداول ألدوات مالية مشابهة تماماً في أسواق مالية نشطة.
المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
في نهاية كل فترة مالية تحدد الشركة فيما إذا كانت هنالك عمليات نقل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم

التصنيف (استنادًا إلى أقل مستوى معطيات له أثر جوهري على قياس القيمة العادلة ككل) للموجودات والمطلوبات والتي يتم
االعتراف بها في القوائم المالية على أساس متكرر.

لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة ،قامت الشركة بتحديد شرائح من الموجودات والمطلوبات وفقا لطبيعة وخصائص ومخاطر

ومستوى القيمة العادلة لهذه الموجودات والمطلوبات.
البضاعة

تظهر البضاعة بالكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها أيهما أقل .تمثل التكاليف جميع المصروفات المتكبدة على كل منتج حتى
وصوله إلى موقعه وشكله الحالي على النحو التالي:
–

المواد الخام ،المواد المستهلكة والبضاعة بغرض إعادة البيع  -كلفة الشراء على أساس الوارد أوالً صادر أوالً.

–

أعمال قيد التنفيذ والبضاعة التامة الصنع  -كلفة المواد المباشرة واألجور مضافاً إليها المصروفات غير المباشرة الخاصة
بها على أساس مستوى النشاط العادي.

الذمم المدينة
تظهر الذمم المدينة بقيمة الفواتير الصادرة للعمالء بعد تنزيل أية مخصصات على الخسائر االئتمانية المتوقعة .عند تحديد التدني

للموجودات المال ية ،تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وكذلك تقييم ما إذا كانت

المخاطر االئتمانية على الموجودات المالية قد زادت بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي وتضمين المعلومات المستقبلية في قياس
الخسائر االئتمانية المتوقعة.

النقد والنقد المعادل
لغرض قائمة التدفقات النقدية ،فإن النقد والنقد المعادل يشمل النقد في الصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة األجل والتي

لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل ،بعد تنزيل حسابات الجاري مدين القائمة.
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مخصصات
يتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق وإن تكلفة تسوية االلتزام محتملة

ويمكن قياسها بموثوقية.
ذمم دائنة ومستحقات

يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من
قبل المورد.

قروض طويلة األجل
يتم قيد القروض طويلة األجل مبدئياً بالقيمة العادلة بعد تنزيل أية تكاليف مباشرة .ويعاد الحقاً تقييمها بالكلفة المطفأة باستخدام
طريقة العائد الفعلي .تظهر األرباح أو الخسائر الناتجة عن تخلي الجهة المقرضة عن القروض طويلة األجل في قائمة الدخل.

يتم احتساب الكلفة المطفأة بعد األخذ بعين اإلعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء والرسوم والمصاريف األخرى التي تشكل
جزءاً من العائد الفعلي .يتم قيد اإلطفاء الناتج عن استخدام طريقة العائد الفعلي ضمن قائمة الدخل.
توزيعات أرباح مدفوعة
تقوم الشركة باالعتراف بمطلوبات مقابل التوزيعات النقدية الموافق عليها من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الهيئة العامة ،ويتم
االعتراف بهذا المبلغ في قائمة حقوق الملكية.
تقاص األدوات المالية
يتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما تتوفر

الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس
الوقت.
استثمارات في شركات حليفة
يتم قيد االستثمار في الشركات الحليفة باستخدام طريقة حقوق الملكية .الشركة الحليفة هي تلك التي يكون للشركة نفوذاً مؤث اًر
عليها .وهو القدرة على المشاركة في الق اررات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها وليس التحكم بهذه

السياسات.

وفقاً لطريقة حقوق الملكية ،يظهر االستثمار في الشركات الحليفة في قائمة المركز المالي بالكلفة ،مضافاً إليه التغيرات الالحقة

في حصة الشركة من صافي موجودات الشركات الحليفة .يتم قيد الشهرة الناتجة عن شراء الشركات الحليفة كجزء من القيمة
الدفترية لالستثمارات فيها ،حيث ال يتم إطفاء هذه الشهرة أو دراسة التدني في قيمتها بشكل منفصل.

يتم اظهار حصة الشركة من صافي نتائج أعمال الشركات الحليفة في قائمة الدخل .يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن
المعامالت بين الشركة والشركة الحليفة وفقا لنسبة ملكية الشركة في الشركة الحليفة.
إن السنة المالية للشركات الحليفة هي ذات السنة المالية للشركة .عند الضرورة تقوم الشركة بإجراء تعديالت لتتوافق السياسات

المتبعة في الشركات الحليفة مع السياسات المحاسبية للشركة.

الحقاً الستخدام طريقة حقوق الملكية تقرر الشركة ما إذا كان هناك ضرورة لقيد خسائر تدني إضافية على استثماراتها في الشركات

الحليفة .تقوم الشركة في تاريخ القوائم المالية بتحديد ما إذا كان هناك وجود ألدلة موضوعية تشير إلى تدني في قيمة االستثمارات
في الشركات الحليفة .في حال وجود هذه األدلة ،تقوم الشركة باحتساب قيمة التدني والتي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية لالستثمار
والقيمة المتوقع استردادها ويتم قيد هذا الفرق في قائمة الدخل.
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في حال فقدان الشركة النفوذ المؤثر على الشركة الحليفة ،تقوم الشركة بإظهار االستثمار المتبقي بالقيمة العادلة .يتم قيد أي
فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والعائد من البيع بتاريخ فقدان النفوذ المؤثر في قائمة الدخل.
العمالت األجنبية
يتم قيلد المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعامالت .كما يعاد تقييم الموجودات والمطلوبات

ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ القوائم المالية .يتم قيد الفروقات الناتجة عن عمليات

التقييم في قائمة الدخل.
الربح لكل سهم

يتم احتساب الحصة األساسية للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة على المعدل
المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام.

يتم احتساب الحصة المخفضة للسهم من خالل قسمة ربح السنة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة (بعد تنزيل الفوائد المتعلقة
باألسهم الممتازة القابلة للتحويل) على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام مضافاً إليه المعدل المرجح لعدد األسهم
العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
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 .3عقارات وآالت ومعدات

الكلفة

في  1كانون الثاني 2019

إضافات

ومباني

أراضي
دينار أردني

إنشاءات
دينار أردني

وأجهزة
دينار أردني

آالت

وأدوات مكتبية
دينار أردني

أثاث

وسيارات
دينار أردني

آليات

المجموع
دينار أردني
905,271

92,059

83,071

460,709

354,433

كما في  31كانون األول 2019

1,895,543

92,059

8,184
913,455

-

1,077
84,148

460,709

14,177
368,610

-

كما في  31كانون األول 2019

االستهالك المتراكم
5,051

-

كما في  31كانون األول 2019

االستهالك للسنة

23,438

في  1كانون الثاني 2019

1,918,981

-

372,680

377,731

92,059

13,016

840,983
853,999

82,978

4,270

69,188

73,458

59,456

34,311

229,671
263,982

10,690

56,648

1,512,522
1,569,170

104,628

صافي القيمة الدفترية

349,811

بلغت قيمة العقارات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت تُستخدم في عمليات الشركة مبلغ  1,267,735دينار أردني كما في  31كانون األول .2019

بلغت قيمة االستهالكات المحملة على كلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع خالل عام  2019مبلغ  43,279دينار أردني.

وفقاً التفاقية قرض طويل األجل (إيضاح  ،)14قامت الشركة برهن األراضي لصالح بنك إقليمي.
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عقارات وآالت ومعدات (تابع)

الكلفة

إضافات

في  1كانون الثاني 2018

وأجهزة
دينار أردني

ومباني

دينار أردني

أراضي
دينار أردني

إنشاءات

دينار أردني

آالت

وأدوات مكتبية

أثاث

وسيارات
دينار أردني

آليات

المجموع
دينار أردني

-

92,059
-

477,714
17,272

992,344

كما في  31كانون األول 2018

5,694

92,059

77,377

()17,005
460,709

60,308

905,271

في  1كانون الثاني 2018

294,125

()104,345

-

صافي القيمة الدفترية

استبعادات

االستهالك للسنة

االستهالك المتراكم
383,578

83,274
-

83,071
64,934

1,933,619
-

354,433
195,673

930,424

استبعادات

()121,350
1,895,543
1,574,609

-

كما في  31كانون األول 2018

كما في  31كانون األول 2018

()17,005

-

92,059

6,107
()104,345

372,680

88,029

14,904
-

840,983

64,288

4,254

69,188

13,883

-

33,998

229,671

124,762

()121,350

59,263

1,512,522

383,021

بلغت قيمة العقارات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ما زالت تُستخدم في عمليات الشركة مبلغ  1,330,713دينار أردني كما في  31كانون األول .2018

بلغت قيمة االستهالكات المحملة على كلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع خالل عام  2018مبلغ  45,910دينار أردني.

وفقاً التفاقية قرض طويل األجل (إيضاح  ،)14قامت الشركة برهن األراضي لصالح بنك إقليمي.
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 .4مشروع تحت التنفيذ
يمثل هذا البند كما في  31كانون األول  2019التكاليف التي تكبدتها الشركة إلنشاء مصنع ومرافق جديدة للشركة على أراضيها.
عند االنتهاء من المشروع سيتم تحويل كافة التكاليف إلى حساب العقارات واآلالت والمعدات .من المتوقع أن يتم االنتهاء من هذا

المشروع في آب  ،2020كما أنه من المتوقع أن تصل كلفة المشروع االجمالية إلى حوالي  1,340,000دينار أردني.
قد كانت الحركة على مشروع تحت التنفيذ خالل السنة كما يلي:

2019

2018

دينلار أردني

دينلار أردني

رصيد بداية السنة

345,717

28,960

28,960

رصيد نهاية السنة

374,677

28,960

إضافات

-

 .5استثمارات عقارية
لقد كانت الحركة على االستثمارات العقارية والتي تمثل هناجر صناعية خالل عامي  2019و 2018كما يلي:
2019

2018

دينلار أردني

دينلار أردني

رصيد بداية السنة

1,272,080

استهالك خالل السنة

()58,259

()47,660

رصيد نهاية السنة

1,213,821

1,272,080

إضافات

895,538
424,202

-

تم خالل السنة والسنة الماضية تحميل كامل مبلغ االستهالك على حساب المصاريف التشغيلية األخرى.
 .6استثمارات في أسهم شركات حليفة
يشمل هذا البند استثمار الشركة في الشركات الحليفة التالية:
القيمة الدفترية

نسبة الملكية %
بلد التأسيس

2019

2018

شركة المشروبات الوطنية الفلسطينية

فلسطين

%25

%25

شركة تكنولوجيا البالستيك

فلسطين

%27,027

18

%27,027

2019

2018

دينلار أردني

دينلار أردني

26,881,059

23,618,323

153,096

145,590

27,034,155

23,763,913
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فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على رصيد استثمارات في أسهم شركات حليفة خالل عامي  2019و:2018
2019
رصيد بداية السنة

دينار أردني

دينار أردني

23,763,913

23,545,866

()4,004,108

()3,887,858

حصة الشركة من نتائج اعمال الشركات الحليفة

5,387,271

حصة الشركة من التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية لشركات حليفة

()188,023

2,075,102

()2,044,351

رصيد نهاية السنة

27,034,155

23,763,913

توزيعات أرباح نقدية من شركات حليفة

حصة الشركة من فروقات ترجمة عمالت أجنبية لشركات حليفة

52

2018

19

6,178,252

()27,996

إن الشركات الحليفة أعاله غير مدرجة في األسواق المالية .يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية المتعلقة باستثمار الشركة في شركاتها الحليفة:
2019

شركة المشروبات الوطنية الفلسطينية

2018

المجموع
دينار أردني

2019

دينار أردني

2018

116,755
614,817
()59,080
()187,906

دينار أردني
66,825,791
73,970,641
()15,271,135
()17,283,518

108,241,779
()205,184

484,586
-

512,358
-

94,668,434
()195,143

26,881,059

القيمة الدفترية لالستثمار

95,153,020
()195,143

57,444,895
68,920,407
()16,006,103
()15,206,179

شركة تكنولوجيا البالستيك

المركز المالي للشركات الحليفة
موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة

دينار أردني
66,604,731
73,428,763
()15,214,125
()17,089,948

2018

دينار أردني
57,328,140
68,305,590
()15,947,023
()15,018,273

2019

دينار أردني
221,060
541,878
()57,010
()193,570

حقوق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم
حصة الشركة العائد لمساهمي الشركة الحليفة
الشهرة الضمنية
23,618,323

512,358
138,475
14,621

153,096

484,586
130,969
14,621
145,590

مجموع حقوق الملكية
حقوق جهات غير مسيطرة
107,524,237
26,881,059
-

108,036,595
27,019,534
14,621
27,034,155

االيرادات ونتائج األعمال
إيرادات

107,729,421
()205,184
94,473,291
23,618,323
-

94,957,877
23,749,292
14,621
23,763,913

119,896,754

نتائج األعمال

119,546,730

5,371,657
2,075,102

57,773

6,168,371
()2,044,351

()188,023

21,486,626

485,593
15,614
-

()27,996

36,558

9,881
-

-

24,673,485

423,568
5,387,271
2,075,102

-

21,602,299

120,382,347

6,178,252

()2,044,351

()188,023

24,710,043

119,970,298

حصة الشركة من نتائج األعمال

حصة الشركة من فروقات ترجمة عمالت أجنبية لشركات
حليفة

حصة الشركة من التغير في القيمة العادلة للموجودات
المالية لشركات حليفة
()27,996
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 .7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ما يلي:
2018

2019
دينلار أردني

دينلار أردني

أسهم مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية *

14,989,468

15,997,054

أسهم مدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية

467,816

466,430

15,457,284

16,463,484

* قامت الشركة خالل العام بشراء أسهم مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية بقيمة  224,398دينار أردني.
فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب احتياطي القيمة العادلة:

رصيد بداية السنة  -قبل التعديل

2019

2018

دينلار أردني

دينلار أردني

تعديالت أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9

()687,650
-

()1,615,869

رصيد بداية السنة  -بعد التعديل

()687,650

()1,229,713

()2,125,320
1,437,670

رصيد نهاية السنة

()1,917,363

()687,650

(خسائر) أرباح غير متحققة

()509,451

وفقا التفاقية قرض طويل األجل (إيضاح  ،)14تم رهن جزء من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل

األخرى لصالح بنك اقليمي .بلغت القيمة الدفترية لألسهم المرهونة كما في  31كانون االول  2019مبلغ  8,337,401دينار
أردني.

 .8بضاعة

مواد خام

بضاعة جاهزة للبيع

2019

2018

دينلار أردني

دينلار أردني

847,830

732,289

24,134

585

471,943

أخرى

1,343,907

682,974
1,415,848

قامت الشركة بقيد مبلغ  40,620دينار أردني و 20,001دينار أردني كخسائر تدني بضاعة متقادمة في قائمة الدخل خالل

األعوام  2019و ،2018على التوالي.
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 .9موجودات متداولة أخرى

دفعات مقدمة لموردين

تأمينات مستردة

2019

2018

دينلار أردني

دينلار أردني

595,071

423,075

9,605

22,635

17,442

فوائد مستحقة

900

مستحق من الموظفين

-

مستحق من ضريبة القيمة المضافة

-

تأمينات نقدية مقابل اعتمادات مستندية

اخرى

2,482

14,304
88,763
58,239

5,198

-

628,216

609,498

 .10ذمم مدينة
تظهر الذمم المدينة في قائمة المركز المالي بالصافي بعد تنزيل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة .تشمل الذمم المدينة ما

يلي:

ذمم العمالء

شيكات برسم التحصيل

2019

2018

دينلار أردني

دينلار أردني

1,132,266

820,932

2,494,170

1,960,244

2,045,370

1,589,987

1,361,904
()448,800

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل عامي  2019و:2018
2019

دينار أردني
رصيد بداية السنة  -قبل التعديل

1,139,312

()370,257

2018
دينار أردني

تعديالت أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ()9

370,257

-

220,693

رصيد بداية السنة  -بعد التعديل

370,257

367,891

32,820

()23,351

45,723

إضافات خالل السنة
فروقات عملة

448,800

رصيد نهاية السنة

22

147,198
25,717

370,257
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 .11النقد والنقد المعادل

يشمل النقد والنقد المعادل كما يظهر في قائمة التدفقات النقدية ما يلي:

نقد في الصندوق وحسابات جارية لدى البنوك

2019

2018

دينلار أردني

دينلار أردني

503,274

ودائع قصيرة األجل*

1,761,822

2,068,431

2,364,142

2,571,705

4,125,964

* بلغ معدل الفائدة خالل العام على الودائع قصيرة األجل بالدينار األردني نسبة .%3,5
 .12رأس المال المدفوع
يتألف رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب والمدفوع من  4مليون سهم بقيمة اسمية دينار أردني واحد لكل سهم وذلك بعد أن

قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها غير العادي الذي عقد بتاريخ  10نيسان  2008زيادة رأس مال الشركة المصرح به
من  3,000,000دينار أردني ليصبح  4,000,000دينار أردني بقيمة إسمية دينار أردني للسهم الواحد .تم إصدار األسهم

اإلضافية بقيمة اسمية دينار أردني للسهم الواحد وعالوة إصدار  1,5دينار أردني للسهم الواحد .تم تنزيل مبلغ  54,274دينار
أردني من عالوة اإلصدار تمثل مصاريف مهنية وتسجيل تكبدتها الشركة بهدف زيادة رأس المال.

 .13االحتياطيات
احتياطي إجباري
وفقاً لقانون الشركات الفلسطيني ونظام الشركة الداخلي ،يقتطع  %10من األرباح السنوية الصافية يخصص لحساب االحتياطي
اإلجباري .يجوز للشركة وقف هذا االقتطاع عندما يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة لهذا الحساب ما يعادل ربع رأس مال الشركة .ال

يجوز توزيع االحتياطي اإلجباري على المساهمين.

قررت الشركة إيقاف التحويالت إلى حساب االحتياطي اإلجباري حيث بلغ مجموع االحتياطي ما نسبته  %25من رأس المال

المصرح به.

احتياطي إختياري
وافقت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها الذي عقد بتاريخ  26نيسان  2011على توصية مجلس اإلدارة باقتطاع احتياطي

اختياري من األرباح الصافية السنوية للشركة بحيث ال يزيد عما نسبته  %25من رأس المال المصرح به.

قررت الشركة إيقاف التحويالت إلى حساب االحتياطي االختياري ابتداء من عام  2015حيث بلغ مجموع االحتياطي ما نسبته
 %25من رأس المال المصرح به.
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 .14قرض طويل األجل
وقعت الشركة خالل عام  2017على اتفاقية قرض طويل األجل مع بنك اقليمي بمبلغ  14,000,000دينار أردني بهدف تمويل

أنشطة الشركة االستثمارية .يستحق على القرض فائدة سنوية متناقصة بمقدار  ،%4,5ويسدد القرض بموجب  8أقساط نصف

سنوية تبدأ بعد  24شه ار من تاريخ سحب كامل قيمة القرض ،علماً بإن الشركة قامت بسحب كامل قيمة القرض بتاريخ
 5كانون الثاني  .2017تم منح هذا القرض مقابل رهن أوراق مالية وأراضي مملوكة من قبل الشركة بلغت قيمتها الدفترية كما
في  31كانون األول  2019مبلغ  8,337,401دينار أردني و 92,059دينار أردني ،على التوالي.

قرض طويل األجل

قسط قرض طويل األجل يستحق خالل عام

2019

2018

دينلار أردني

دينلار أردني

10,200,000

13,700,000

8,450,000

11,950,000

()1,750,000

()1,750,000

 .15مخصص تعويض نهاية الخدمة
فيما يلي ملخص الحركة على حساب مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل السنة:

رصيد بداية السنة

2019

2018

دينلار أردني

دينلار أردني

394,861

375,713

تعويضات مدفوعة خالل السنة

()67,514

()69,002

رصيد نهاية السنة

408,275

394,861

80,928

إضافات خالل السنة

88,150

يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص
بالشركة .هذا وكان من المتوقع تطبيق قانون الضمان االجتماعي الفلسطيني خالل عام  2018والذي تم إيقاف تنفيذه وفقاً لقرار
بقانون رئاسي بتاريخ  28كانون الثاني  2019على ان يستمر الحوار مع الجهات ذات العالقة من أجل الوصول لتوافق وطني
على احكام القانون وموعد نفاذه .هذا ويلزم القانون بنسخته الحالية صاحب العمل بتسوية مكافأة نهاية الخدمة للفترات السابقة

لتطبيق أحكام هذا القانون.
 .16ذمم دائنة

ذمم موردين

2019

2018

دينلار أردني

دينلار أردني

89,506

شيكات آجلة

24

134,998

113,939

28,510

203,445

163,508
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 .17أرباح أسهم مستحقة للمساهمين
سيت قدم مجلس إدارة الشركة بالتوصية إلى الهيئة العامة خالل اجتماعها الذي سيعقد خالل عام  2020بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ

 0,6دينار أردني للسهم الواحد بإجمالي مبلغ  2,400,000دينار أردني عن نتائج عام .2019

قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها الذي عقد في  24نيسان  2019توزيع أرباح نقدية بمبلغ  0,6دينار أردني للسهم الواحد

بإجمالي مبلغ  2,400,000دينار أردني عن نتائج أعمال عام .2018

قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماعها الذي عقد في  24نيسان  2018توزيع أرباح نقدية بمبلغ  0,6دينار أردني للسهم الواحد

بإجمالي مبلغ  2,400,000دينار أردني عن نتائج أعمال عام .2017
لقد كانت الحركة على حساب أرباح مستحقة للمساهمين كما يلي:

رصيد بداية السنة

2019

2018

دينلار أردني

دينلار أردني

555,509

498,813

إضافات خالل السنة

()2,304,033

2,400,000

()2,343,304

رصيد نهاية السنة

651,476

555,509

دفعات

2,400,000

 .18مخصص ضريبة الدخل
فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب مخصص ضريبة الدخل خالل السنة:
2019
دينلار أردني

369,856
379,522
()227,241
16,983

رصيد بداية السنة
ضريبة دخل السنة الحالية
ضريبة دخل سنوات سابقة*
دفعات خالل السنة
فروقات عملة

539,120

رصيد نهاية السنة

2018
دينلار أردني

263,315
298,804
64,871
()255,494
()1,640
369,856

توصلت الشركة خالل عام  2016إلى مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج اعمالها لألعوام من  2009وحتى

 ،2015نتج عنها قيد مخصصات اضافية تم قيدها في قائمة الدخل خالل عام  .2016قامت الشركة بتقديم االقرار الضريبي
لألعوام  2018و 2017و 2016خالل المدة القانونية ،ويتابع المستشار الضريبي إجراء التسوية النهائية مع دائرة الضريبة.

* يمثل هذا المبلغ الرصيد الذي قامت الشركة بتسديده خالل عام  2018والناتج عن مطابقة أرصدة الشركة لدى دائرة ضريبة
الدخل عن أعوام سابقة.
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فيما يلي ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

2019

الربح المحاسبي قبل ضريبة الدخل
تعديالت ألغراض ضريبة الدخل
أرباح غير خاضعة للضريبة

الربح الضريبي

دينلار أردني
6,923,221
776,822
()5,387,271

دينلار أردني
6,748,018
751,950
()6,178,252

346,916

198,257

2,312,772

ضريبة الدخل المستحقة
مخصص الضريبة المكون

379,522

معدل ضريبة الدخل الفعلي

2018

%5,48

1,321,716

298,804

%4,43

 .19مطلوبات متداولة أخرى
2019

دينلار أردني
76,597
68,020
16,600
4,380
3,090
121,678

فوائد مستحقة غير مدفوعة
مكافآت مستحقة للموظفين
مصاريف مستحقة
مستحق لضريبة القيمة المضافة
مستحق لجهات ذات عالقة
ايرادات مؤجلة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
أخرى

290,365

2018

دينلار أردني
306,538
63,914
15,982
5,000
46,472
32,500
73,415
543,821

 .20المبيعات
حسب نوع المبيعات
سمن نباتي

زيوت نباتية

2019

2018

دينلار أردني

دينلار أردني

4,025,589

4,120,337

6,790,250

6,776,994

6,744,788

6,713,258

2,764,661
()45,462

مرتجعات وخصم على المبيعات

26

2,656,657
()63,736

59

التقرير السنوي

2019

2018

دينلار أردني

دينلار أردني

حسب المنطقة الجغرافية
إيرادات داخل فلسطين

6,070,631

5,980,357

إيرادات خارج فلسطين

674,157

732,901

6,744,788

6,713,258

إن غالبية إيرادات الشركة يتم االعتراف فيها عند نقطة معينة من الزمن في الوقت الذي يتم فيه نقل السيطرة على الموجودات
المباعة إلى الزبون.
 .21كلفة المبيعات

كلفة اإلنتاج:

مواد مباشرة

مواد غير مباشرة

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

3,818,714

4,378,134

230,244

238,932

512,164

أجور مباشرة

58,234

أجور غير مباشرة

تكاليف صناعية غير مباشرة

574,257
81,646

103,338

108,528

4,722,694

5,381,497

بضاعة جاهزة في نهاية السنة

()471,943

()682,974

كلفة المبيعات

4,933,725

5,302,753

682,974

بضاعة جاهزة في بداية السنة

604,230

 .22مصاريف بيع وتوزيع
2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

رواتب ومصاريف متعلقة بها

170,627

178,469

مصاريف حمالت ترويجية وإعالنات

57,020

83,445

أخرى

4,383

109,722

أجور نقل ومواصالت

25,212

استهالك عقارات وآالت ومعدات

366,964
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 .23مصاريف إدارية وعامة

رواتب ومصاريف متعلقة بها

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

363,879

366,639

27,303

58,035

مكافآت وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة

52,439

رسوم ورخص واشتراكات

22,263

أتعاب مهنية واستشارية

20,487

تنقل وسفريات

17,636

بريد وهاتف

استهالك عقارات وآالت ومعدات

13,369

مصاريف المكتب

9,220

11,571

تأمين الموجودات والموظفين

8,681

عموالت بنكية

7,608

ضيافة

6,845

تبرعات

5,999

مصاريف السيارات

2,770

قرطاسية ومطبوعات

أخرى

49,300
18,510
21,289
16,323
13,353
14,648
10,107

9,986
7,725

10,969

5,307
3,391

31,089

22,145

601,159

627,727

 .24إيرادات تشغيلية أخرى

إيرادات تأجير الهناجر الصناعية

مصروف استهالك الهناجر الصناعية

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

134,517

112,839

()14,080

()12,095

()58,259

مصاريف أخرى على الهناجر الصناعية

62,178

()47,660
53,084

 .25أرباح محفظة الموجودات المالية
يمثل هذا البند عوائد توزيعات أسهم محفظة الموجودات المالية.
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 .26مصاريف أخرى ،بالصافي

إيرادات فوائد

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

45,625

مصاريف إنهاء خدمات موظفين

()71,647

()71,832

()40,620

()20,001

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

()45,723

خسائر عقود عمالت آجلة

()26,589

مصاريف تدني بضاعة متقادمة
مصاريف تدني موجودات مالية

-

أرباح استبعاد عقارات وآالت ومعدات

مصاريف أخرى

60,168

()25,717
-

()7,329

-

11,304

()13,418

()38,722

()152,372

()92,129

 .27الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة
يتم احتساب الحصة األساسية للسهم في األرباح من خالل قسمة ربح السنة على المعدل المرجح لعدد األسهم العادية خالل العام.
2019
ربح السنة (دينار أردني)

2018

6,543,699

6,384,343

المتوسط المرجح لعدد السهم (سهم)

4,000,000

4,000,000

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة (دينار أردني)

1,636

1,596

 .28معامالت مع جهات ذات عالقة
يمثل هذا البند األرصدة والمعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن الشركات الحليفة والمساهمين الرئيسيين

وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وأية شركات يسيطرون عليها أو لهم القدرة على التأثير بها .يتم إعتماد سياسات األسعار
والشروط المتعلقة باألرصدة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الشركة.

تشمل قائمة المركز المالي األرصدة التالية مع جهات ذات عالقة:
طبيعة العالقة

دينار أردني

دينار أردني

ذمم مدينة

شركة شقيقة

1,699

1,058

ذمم دائنة

شركات شقيقة

4,789

6,975

10,200,000

13,700,000

3,090

5,000

-

32,500

قرض طويل األجل
مستحق لجهات ذات عالقة
مطلوبات متداولة أخرى
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بنك مستثمر به من مساهم رئيسي
أعضاء مجلس اإلدارة
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

29

شركة مصانع الزيوت النباتية المساهمة المحدودة

تشمل قائمة الدخل المعامالت التالية مع جهات ذات عالقة:
طبيعة العالقة

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

مبيعات

شركات شقيقة

44,407

47,401

مشتريات

شركات شقيقة

148,092

168,718

بنك مستثمر به من مساهم رئيسي

556,472

626,172

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

مصاريف تمويل

رواتب ومنافع اإلدارة العليا:
حصة اإلدارة العليا من الرواتب والمصاريف المتعلقة بها

139,900

141,862

حصة اإلدارة العليا من مصروف تعويض نهاية الخدمة

8,816

8,475

مكافآت وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة

52,439

49,300

 .29قياس القيمة العادلة
يمثل الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة .فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة
العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات والمطلوبات كما في  31كانون األول :2019

قياس القيمة العادلة باستخدام
أسعار التداول في

تاريخ التقييم

المجموع

اسواق مالية نشطة

معطيات جوهرية

(المستوى األول)

يمكن مالحظتها

معطيات جوهرية

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

ال يمكن مالحظتها

موجودات مالية بالقيمة العادلة:

موجودات مالية بالقيمة

العادلة من خالل بنود

الدخل الشامل األخرى

 31كانون األول
2019

15,457,284

15,457,284

30
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فيما يلي اإلفصاحات الكمية لقياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للموجودات والمطلوبات كما في  31كانون األول :2018
قياس القيمة العادلة باستخدام
أسعار التداول في

تاريخ التقييم

المجموع

اسواق مالية نشطة

معطيات يمكن

(المستوى األول)

مالحظتها

معطيات ال يمكن

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

مالحظتها

موجودات مالية بالقيمة العادلة:
موجودات مالية بالقيمة

العادلة من خالل بنود

الدخل الشامل األخرى

 31كانون األول
2018

16,463,484

16,463,484

-

-

لم يتم خالل العام إجراء تحويالت ألدوات مالية بين المستويين األول والثاني كما لم يتم إجراء أية تحويالت من وإلى المستوى

الثالث.

 .30القيمة العادلة لألدوات المالية
تم إظهار القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وفقاً للقيم التي يمكن أن تتم بها عمليات التبادل بين جهات معنية بذلك،
باستثناء عمليات البيع اإلجبارية أو التصفية.

 −إن القيم العادلة للموجودات المتداولة األخرى والذمم المدينة والنقد والنقد المعادل والذمم الدائنة وأرباح األسهم المستحقة

للمساهمين والموجودات المتداولة األخرى هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو

تحصيل قصيرة األجل.
 −تم تحديد القيمة العادلة للقرض من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية بإستخدام أسعار فائدة متاحة لقروض أخرى ذات
شروط مشابهة.

 −تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرى المتداولة وفقاً ألسعار تداولها في
تاريخ القوائم المالية.

 .31إدارة المخاطر
إن المخاطر األساسية الناجمة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر التغير في أسعار

العمالت األجنبية ومخاطر التغير في أسعار األسهم .يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر
والتي تتلخص بما يلي:
مخاطر ا إلئتمان
تقوم الشركة ببيع منتجاتها لعدد كبير من العمالء حيث يمثل أكبر عشرة عمالء منهم ما نسبته  %35من الذمم المدينة كما في

 31كانون األول  .2019إن الحد األقصى لتعرض الذمم المدينة لمخاطر االئتمان هو مبلغ الذمم المدينة المبينة في إيضاح رقم

(.)10
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بالنسبة لمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى التي تشمل النقد والنقد المعادل والموجودات المالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل فإن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ينتج عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي

القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية.
مخاطر السيولة

إن الهدف من إدارة مخاطر السيولة هو الحفاظ على التوازن ما بين استم اررية تدفق األموال والمرونة من خالل توفر السيولة من

عوائد االستمارات وتسريع تحصيل الذمم المدينة .يبين الجدول التالي أرصدة المطلوبات المالية غير المخصومة للشركة كما في

 31كانون األول  2019و 2018حسب فترة االستحقاق:

تحت الطلب

 31كانون األول 2019
قرض طويل األجل

ذمم دائنة

أرباح أسهم مستحقة للمساهمين

مطلوبات متداولة أخرى

وحتى  3شهور

من  3الى 12
شهر

من  1الى 5

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

-

290,365

-

تحت الطلب

قرض طويل األجل

ذمم دائنة

أرباح أسهم مستحقة للمساهمين

مطلوبات متداولة أخرى

-

-

651,476

196,867

1,138,708

 31كانون األول 2018

1,982,050

9,015,537

10,997,587

6,578

651,476

سنوات

المجموع
دينار أردني

-

1,988,628

203,445

290,365

9,015,537

12,142,873

وحتى  3شهور

من  3الى 12
شهر

من  1الى 5

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

13,022,437

15,397,499

2,059,962

315,100

134,998

28,510

497,349

-

555,509

1,502,956

سنوات

-

المجموع

163,508

555,509

-

-

497,349

2,088,472

13,022,437

16,613,865

مخاطر التغير في أسعار العمالت األجنبية
تحتفظ الشركة بمعظم حسابات الذمم المدينة بعملة الشيقل اإلسرائيلي ،بينما يتم تسديد معظم إلتزامات الشركة بعملة الدينار األردني

والدوالر األمريكي .إن عدم استقرار سعر صلرف الشيقل اإلسرائيلي مقابل العمالت األخرى يزيد من خطر تعرض الشركة لخسائر

نتيجة تذبذب سعر صرف الشيقل اإلسرائيلي مقابل الدينار األردني.
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فيما يلي جدول يوضح أثر التغير الممكن المعقول في سعر صرف الدينار األردني مقابل العمالت األجنبية على قائمة الدخل،

مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار العمالت مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة

أدناه:

الزيادة في سعر صرف

الشيقل اإلسرائيلي مقابل
الدينار األردني
()%

األثر على

الربح قبل الضريبة
دينار أردني

2019

10 +

786,831

2018

10 +

669,982

مخاطر التغير بأسعار األسهم

يبين الجدول التالي التغيير المتراكم في القيمة العادلة نتيجة للتغيرات الممكنة المحتملة في أسعار األسهم مع بقاء جميع المؤثرات

األخرى ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار األسهم مساوي ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
التغير

2019

في المؤشر
()%
10 +

بورصة عمان لألوراق المالية

10 +

بورصة فلسطين لألوراق المالية

التغير

2018
بورصة عمان لألوراق المالية

الملكية

دينار أردني
1,498,947

46,782

األثر على حقوق

في المؤشر

الملكية

()%

دينار أردني

10 +

بورصة فلسطين لألوراق المالية

األثر على حقوق

10 +

1,599,705

46,643

 .32إدارة رأس المال
يتمثل الهدف الرئيسي في إدارة رأس المال في الحفاظ على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة ويعظم حقوق الملكية.
تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة في ضوء التغيرات في األوضاع االقتصادية .لم تقم الشركة بإجراء

أية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنوات المنتهية في  31كانون األول 2019

و.2018
إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع وعالوة االصدار واالحتياطات واألرباح المدورة بمجموع

 38,726,265دينار أردني كما في  31كانون األول  2019مقابل  33,925,200دينار أردني كما في 31كانون األول .2018
 .33تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية

تمارس الشركة كافة أنشطتها في فلسطين .إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة

الشركات ألنشطتها وقد يؤثر سلباً على أدائها.
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 .34أحداث الحقة
الحقا لتاريخ القوائم المالية ،ونتيجة استمرار تأثير فيروس كورونا ) (COVID 19على االقتصاد العالمي وقطاعات األعمال

المختلفة وما رافق ذلك من قيود وإجراءات فرضتها الحكومة الفلسطينية ودول الجوار وبقية دول العالم ،فإنه من الممكن أن تتأثر
أنشطة الشركة التشغيلية بالتطورات العالمية والتي تؤثر حالي ًا على أسواق السلع بمختلف أنواعها وسلسلة االمداد لمختلف المواد

والبضائع.

ال يزال مدى وفترة هذه ا آلثار غير واضح ويعتمد على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الحالي،

وبالتالي لم تتمكن الشركة من تقدير حجم األثر المحتمل على القوائم المالية بتاريخ اعتمادها .علماً بأنه قد يكون لهذه التطورات
أثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي للشركة.
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