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كلمة رئيس مجلس االدارة
األخوة واالخوات المساهمين
األخوة مساهمي ومساهمات شركة مطاحن القمح الذهبي م.ع.م
باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن األخــوة أعضــاء مجلــس اإلدارة أرحــب بكــم مرة أخرى فــي االجتماع
الســنوي للهيئــة العامــة العاديــة لشــركتكم  ،ويشــرفني ان اضــع بيــن ايديكــم التقريــر الســنوي الرابــع
والعشــرين للســنة الماليــة  2019متضمنــا األداء المالــي والتشــغيلي والتوجهــات المســتقبلية
للشــركة .
األخوة المحترمين
واجــه االقتصــاد الفلســطيني خــالل هــذه الســنة مزيــدا مــن الضغوطــات االقتصاديــة بســبب العالقــة
غيــر المتوازنــة مــع دولــة االحتــالل  ،مــن ســطو غيــر مبــرر علــى جــزء مــن أمــوال المقاصــة مــن جهــة
والمضــي فــي إجــراءات المصــادرة والضــم لألراضــي والمصــادر الطبيعيــة  ،كمــا واصلــت اإلدارة
األمريكيــة ضغوطاتهــا السياســية واالقتصاديــة مــن خــالل الوقــف التــام للمســاعدات والمشــاريع
فــي فلســطين  ،ممــا انعكــس ســلبا علــى مجمــل المؤشــرات لالقتصــاد الفلســطيني مــن ارتفــاع فــي
معــدالت البطالــة وتراجــع فــي معــدل الدخــل الحقيقــي للمواطــن الفلســطيني وارتفــاع ملمــوس
فــي قيمــة ومعــدالت الشــيكات الراجعــة وغيرهــا مــن المؤشــرات .
المساهمات الكريمات  ....المساهمين الكرام
رغــم المعطيــات الســلبية الســابقة إال أن شــركتكم نجحــت فــي عبــور هــذه الصعــاب بأمــان وتحقيــق
بعــض التحســن فــي أدائهــا مــن جهــة وتعزيــز عالقاتهــا بزبائنهــا مــن جهــة ثانيــة  ،كمــا نجحــت فــي
تعزيــز جــودة منتجاتهــا وثقــة المواطــن بهــذه المنتجــات .
مــا زالــت المبيعــات لبرنامــج الغــذاء العالمــي فــي حدودهــا الدنيــا وأقــل بشــكل كبيــر ممــا كانــت عليــه
فــي الســنوات الســابقة  ،كمــا أن اســتيراد الطحيــن مــن الخــارج ومن إســرائيل مفتوحا علــى مصراعيه
وبــدون ضوابــط كافيــة مــن الجهــات المعنيــة خصوصــا فــي الجانــب المتعلــق بالجــودة والتدعيــم
الغذائــي مــن جهــة والتهــرب الضريبــي مــن جهــة أخــرى  ،ممــا يشــكل تحديــات حقيقيــة أمــام قــدرة
الشــركة علــى تعزيــز حصتهــا الســوقية وتحســين أدائهــا المالــي بشــكل ملمــوس وبمــا يتناســب مــع
قدرتهــا اإلنتاجيــة وقيمــة هــذا االســتثمار .
األخوة المساهمين  ...األخوات المساهمات
بلغــت إيــرادات الشــركة خــالل العــام  8.38 2019مليــون دينــار أردنــي بانخفــاض  6%عــن العــام الســابق
 ، 2018وبشــكل متزامــن انخفضــت المصاريــف اإلداريــة والعموميــة ومصاريــف البيــع والتســويق
معــا بنســبة  32%مقارنــة بالعــام الســابق وســتواصل الشــركة جهودهــا فــي ضبــط النفقــات خــالل
الســنوات القادمــة .
اســتطاعت الشــركة خــالل العــام  2019خفــض قروضهــا وتســهيالتها االئتمانيــة بنســبة  59%لتصبح
 1.4مليــون دينــار تقريبــا فــي نهايــة العــام  2019مقارنــة مــع  3.42مليــون دينــار تقريبــا فــي نهايــة العــام
 ، 2018وصاحــب ذلــك انخفــاض فــي مصاريــف التمويــل بنســبة  56%تقريبــا .
فــي المحصلــة فقــد حققــت الشــركة ربحــا صافيــا بعــد الضريبــة بقيمــة  815الــف دينــار للعــام 2019
مقارنــة مــع  74الــف دينــار تقريبــا للعــام  2018وارتفعــت القيمــة الدفتريــة لحقــوق مســاهمي الشــركة
بنســبة  5%لتصبــح  16.8مليــون دينــار اردنــي تقريبــا فــي نهايــة العــام  2019مقارنــة مــع  16مليــون
دينــار أردنــي تقريبــا فــي نهايــة العــام . 2018
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األخوة المساهمين  ...األخوات المساهمات
نشــكر لكــم جميعــا ثقتكــم بنــا وايمانكــم بأهميــة االســتثمار فــي فلســطين ،ونعدكــم ببــذل اقصــى
الجهــود لتحســين أداء الشــركة إلــى المســتوى الــذي يلبــي رغباتكــم مــن خــالل الســعي الحثيــث
لرفــع حصتنــا الســوقية مــن جهــة وضبــط نفقاتنــا مــن جهــة أخــرى  ،كمــا أنتهــز هــذه الفرصــة لتقديــم
الشــكر إلدارة الشــركة وجميــع موظفيهــا لجهودهــم المخلصــة ونؤكــد لكــم ولهــم أن تحقيــق مزيــد
مــن اإلنجــازات لــن يتــم إال بتضافــر جميــع الجهــود .
أشكركم مرة أخرى على حضوركم  ..وسعة صدوركم
رئيس مجلس اإلدارة
شركة مطاحن القمح الذهبي
عبد الحكيم فقهاء
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جــدول أعمــال الهيئــة العامــة العاديــة للســنة الماليــة المنتهيــة
بتاريــخ / 31كانــون األول:2019/
يقترح مجلس اإلدارة على الهيئة العامة العادية النظر في جدول األعمال التالي:
تالوة تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في .2019/12/31
تالوة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في .2019/12/31
مناقشة البيانات المالية للشركة والمصادق عليها للسنة المالية المنتهية في .2019/12/31
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في .2019/12/31
رفــع توصيــة الــى الهيئــة العامــة للشــركة بتوزيــع اربــاح نقديــة بنســبة  %6مــن القيمــة االســمية
للســهم مايعــادل  900الــف دينــار اردنــي عــن عــام .2019
ال مــن
إقــرار تعييــن الدكتــور عبــد المالــك جابــر ممثــال عــن نفســه عضــو ًا فــي مجلــس االدارة بــد ً
العضــو المســتقيل الشــركة الوطنيــة لــألوراق الماليــة.
انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية .2020
أي أمــور أخــرى تقتــرح الهيئــة العامــة إدراجهــا فــي جــدول األعمــال وتدخــل فــي نطــاق أعمــال
االجتمــاع العــادي للهيئــة العامــة.

6

7

التقرير السنوي لمجلس اإلدارة
مســاهمينا الكــرام يســرنا ان نضــع بيــن ايديكــم تقريرنــا الســنوي امليــن ان نكــون عنــد حســن ظنكــم
بنــا :
رؤية الشركة
أن نكــون الشــركة الرائــدة فــي إنتــاج الدقيــق ومشــتقاته فــي فلســطين ،وان تكــون منتجاتنــا
أمنــه لمجتمــع أكثــر صحــة.
رسالة الشركة
إنتــاج دقيــق عالــي الجــودة بأفضــل المواصفــات الفنيــة والصحيــة وأن نعــزز الحصــة الســوقية
للمنتــج الوطنــي مــن الدقيــق ومشــتقاته بمــا فيــه خيــر للوطــن والمواطنيــن .
قيمنا
رضا العمالء .
االبتكار عن طريق تطوير المنتجات.
المرونة .
االستدامة.
االهداف االستراتيجية
الحفــاظ علــى الجــودة وتحســينها بمــا يتفــق مــع المواصفــات والمقايــس وتطويــر منتجــات ذات
قيمــة مضافــة
الحصول على حصه مناسبه من السوق.
تشــجيع االبتــكار والتجديــد بمــا يخــدم منتجاتنــا ومبيعاتنــا ويزيــد ثقــة المســتهلكين ويلبــي
احتياجاتهــم.
خدمة عمالئنا بطريقة موثوقة وفعالة ومريحة  ،مما يجعل منا شريكا أهال باالختيار.
إدارة العمل حسب سياسات ومعايير دولية وبما يتوافق مع القوانين واللوائح الفلسطينية
تحقيــق التميــز المؤسســي مــن خــالل ثقافــة الشــركات التــي تعــزز االلتــزام والعمــل الجماعــي
وروح المبــادرة واإلنجــاز وااللتــزام بمدونــة الحوكمــة .
تحقيق أرباح معقولة بما يضمن النمو المنتظم ألعمالنا وتحقيق الرضا لمساهمينا وشركائنا.
اجتماعيا وبيئي ًا وصحي ًا.
أن نكون مسؤولين
ً
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و فيما يلي وقفة على اهم المؤشرات والمعطيات للعام :2019

أوال :نبذة تعريفية عن الشركة
 .1انشطة الشركة الرئيسية -:
ســجلت شــركة مطاحــن القمــح الذهبــي المســاهمة العامــة المحــدوده ،فــي ســجل الشــركات فــي
فلســطين بتاريــخ  29آب  ،1995كشــركة مســاهمة عامــة محــدودة تحــت رقــم  562600544بمقتضى
قانــون الشــركات لســنة .1964
باشرت الشركة عملية االنتاج الفعلي في نهاية عام .1999
حيــث بــدأت الشــركة بإنتــاج مــادة الطحيــن بكافــة انواعــه باإلضافــة الــى منتجــات اخــرى مثــل
الســميد والنخالــه و حملــت كافــة المنتجــات شــعار الســنبله كإشــاره علــى التحــدي واالصــرار علــى
تقديــم أفضــل المنتجــات مــن ناحيــة الجــوده والســعر ،حيــث أثبتــت منتجــات شــركة مطاحــن القمــح
الذهبــي جودتهــا وقدرتهــا التنافســية فــي األســعار وقدرتهــا التــي ال تــدع مجــال للشــك بــأن تكــون
ال مميــز ًا عــن المنتــج اإلســرائيلي والمســتورد متحديــن بذلــك العقبــات الموجــودة فــي الســوق
بدي ـ ً
الفلســطيني.
 .2مركز الشركة وفروعها -:
تقــع شــركة مطاحــن القمــح الذهبــي فــي قريــة برهــام ،إحــدى قــرى محافظــة رام اللــه حيــث تبلــغ
المســاحة اإلجماليــة لــألرض المقامــة عليهــا الشــركة واالراضــي المجــاوره لهــا حوالــي  91دونــم
تقريبا،واليوجــد للشــركة ايــة فــروع اخــرى.
تعتبــر شــركة الجنــوب المســاهمة الخصوصيــة ومقرهــا الرئيســي فــي الخليــل الشــركة التابعــة
للمطاحــن  ،حيــث تــم تجميــد نشــاطها عــام  2006واصبــح يقتصــر عمــل الشــركة حاليـ ًا علــى تحصيــل
الذمــم المدينــة المســتحقة مــن عمالئهــا.
لقد كانت نسبة ملكية الشركة المباشرة في راس مال شركة الجنوب للتجارة والتوزيع كما يلي:
شركة الجنوب
للتجارة والتوزيع

نسبة الملكية %

راس المال بالدينار

2019

2018

المكتتب به

المدفوع

51

51

50,000

25,500
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ثانيا  :مجلس االدارة وكبار مساهمي الشركة
 .1نبذة تعريفية عن اعضاء مجلس االدارة -:
اجتمــع مجلــس االدارة فــي عــام  2019ســتة مــرات موزعيــن علــى اشــهر الســنة ،لــم يتغيــب أي مــن
أعضــاء المجلــس عــن أي جلســة بــدون عــذر مشــروع ،وكانــت نســبة حضــور االعضــاء للجلســات خــالل
عــام  2019مانســبته  ،% 83.33وبلــغ عــدد اعضــاء مجلــس االدارة تســعة اعضــاء تفاصيلهــم كمايلــي :
الجهــة الممثــل عنهــا شــركة فلســطين لالســتثمار الصناعي  ،الشــهادة الجامعية ماجســتير
علــوم اداريــة ( ,)MBAبكالوريــوس محاســبة واقتصاد.
العمل الحالي و الخبرة :

عبد الحكيم حسن قاسم
فقهاء ()1964
رئيس مجلس االداره

الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين لالستثمار الصناعي  2006حتى االن.
رئيس مجلس ادارة شركة دواجن فلسطين.
رئيس مجلس ادارة شركة البينار م.خ.م.
عضو مجلس ادارة شركة مصانع الزيوت النباتية.
عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات الغذائية.
الجهــة الممثــل عنهــا صنــدوق ادخــار موظفــي شــركة االتصــاالت الفلســطينية الشــهادة
الجامعيــة بكالوريــوس محاســبه ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة القــدس ابو ديس.
العمل الحالي و الخبرة :

معن عدنان حمدان
ملحم()1977
نائب رئيس مجلس االداره

مدير عام شركة االتصاالت الفلسطينية  2014حتى االن.
مدير عام شركة جوال .2014 -2011
العمل في اإلدارة العليا في شركة جوال من عام .2011 – 1999
عضو مجلس إدارة البنك الوطني.

الجهــة الممثــل عنهــا شــركة المســيرة لالســتثمار  ،الشــهادة الجامعيــة بكالوريــس هندســة
زراعيــة.
العمل الحالي و الخبرة :

اياد نبيه درويش
الحجي()1947
عضو مجلس االداره

رئيس مجلس ادارة شركة مصانع الزيوت النباتية.
مدير عام شركة استرا لالستثمار /االردن.
عضو مجلس ادارة/شركة الهدف األردن فلسطين لألوراق المالية.
عضو مجلس ادارة شركة الشرق االوسط للتامين/االردن.
عضو مجلس ادارة شركة مظهر عناب وشركاهم/االردن.
عضو مجلس ادارة الشركة التقنية لتجارة المركبات وقطع الغيار /االردن.
عضو مجلس ادارة شركة المشروبات الوطنية كوكا كوال /فلسطين.
الجهــة الممثــل عنهــا شــركة االتصــاالت الفلســطينية الشــهادة الجامعيــة ماجســتير فــي
ادارة االعمــال جامعــة  Kallogg School of Managementبكالوريــس ادارة االعمــال جامعــة

Earlham K

 K K Kالعمل الحالي و الخبرة :

رامي كمال بسيال
شمشوم ()1972
عضو مجلس اداره

مدير عام الشركة الفلسطينية للسيارات
مدير عام شركة حضارة لتكنولوجيا المعلومات 2017-2010
رئيس االدارة التجارية في شركة االتصاالت 2009
مدير ادارة التطوير في شركة .VTAL
مدير دائرة التسويق والتطوير في شركة الكوكا كوال.
الجهة الممثل عنها عن نفسه الشهادة الجامعية بكالوريس طب اسنان .1987
العمل الحالي و الخبرة :

د .بسام سالم خليل
حنانيا ()1959
عضو مجلس اداره
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العمل في عيادة خاصة في رام الله .
عضو مجلس ادارة شركة سجائر القدس.
عضو مجاس ادارة شركة مصايف رام الله .

الجهــة الممثــل عنهــا عــن نفســه  ،الشــهادة الجامعيــة بكالوريــس وماجســتير هندســة
دكتــوراه وماجســتير ادارة االعمــال.
العمل الحالي و الخبرة :

د .عبد المالك الجابر
()1965
عضو مجلس االداره

رئيس مجلس إدارة خان العمدان لالستثمار السياحي  -2016لتاريخه.
رئيس مجلس إدارة المتحدة لخدمات الطاقة -2015لتاريخة.
الردن .2011-2009
الرئيس التنفيذي لزين المشرق وزين ا ْ
نائب رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية
.2009-2003
شغل عضو مجالس إدارة شركة باديكو ،بيدكو ،بريكو ،بنك القاهرة عمان ،شركة
واصل ،هيئة سوق راس المال ،بالتريد ،وغيرها العديد من الشركات والمؤسسات.

الجهــة الممثــل عنهــا شــركة المســتقبل لالســتثمارات العامــة ،الشــهادة الجامعيــة
بكالوريــوس فــي المحاســبة وادارة االعمــال  1984ماجســتير فــي المحاســبة وادارة االعمــال
 1988دبلــوم فــي التســويق .2006
العمل الحالي و الخبرة :

بسام عبد الرحيم اسماعيل
حامد ()1961
عضو مجلس االداره

رئيــس مجلــس إدارة شــركة رايــة لإلعــالم والنشـر.
رئيس مجلس إدارة اتحـاد الصناعـات الغذائيـة.
رئيس مجلس إدارة شركة أريحالتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية.
رئيس مجلس إدارة االتحـاد العـام للصناعـات الفلسـطينية.
مدير عام شركة مطاحن القمح الذهبي 2015.07.31 -2008
نائب الرئيس التنفيذي للعالقات العامة واالستثمار مجموعة االتصاالت الفلسطينية .2008 - 2005
محاضر في جامعة النجاح،نابلس .1993-1989
الجهــة الممثــل عنهــا شــركة المســتقبل لالســتثمارات العامــة  ،الشــهادة الجامعيــة

بكالوريوس في االقتصاد وانظمة المعلومات K K KNortheastern University – Boston

العمل الحالي و الخبرة :

هشام ظافر طاهر
المصري ()1981
عضو مجلس االداره

رئيــس هيئــة المديريــن لشــركة الظافــر لالســتثمار.
رئيــس هيئـة المديريـن لشـركة المتميـزة لخدمـات قطـع اآلليات.
مدير عـام شـركة التقنيــة لتجــارة المركبــات وقطــع الغيــار.
عضو مجلس اإلدارة شركة مصانع الزيوت النباتية.
عضو مجلس إدارة في شركة الحاج طاهر المصري المساهمة المحدودة.
عضو مجلس ادارة في شركة جت للنقل السياحي.

الجهــة الممثــل عنهــا شــركة فلســطين لالســتثمار الصناعــي  ،الشــهادة الجامعيــة
بكالوريــوس فــي المحاســبة جامعــة بيرزيــت ماجســتير تمويــل شــركات – جامعــة ليفربــول
بريطانيــا.
العمل الحالي و الخبرة :

أمجد يوسف محمود
حسون()1966
عضو مجلس االداره

رئيس االدارة المالية في باديكو القابضة من عام 2011
يمثــل مجموعــة باديكــو القابضــة حاليــ ًا فــي العديــد مــن مجالــس ادارات الشــركات
التابعــة والحليفــة كشــركة فلســطين لالســتثمار الصناعــي وشــركة دواجــن فلســطين،

*بتاريــخ  2019.06.23عيــن الدكتــور عبــد المالــك الجابــر عضــو مجلــس ادارة بــدال مــن الشــركة الوطنيــة للخدمــات الماليــة علــى ان يتــم
المصادقــة علــى هــذا التعييــن مــن قبــل الهيئــة العامــة العاديــة فــي اول اجتمــاع لــه .
*بتاريخ  2020.02.09تم انتداب السيد امجد نبعه ممثال عن شركة فلسطين لالستثمار الصناعي بدال عن السيد امجد حسون
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 .2بدل حضور جلسات مجلس االدارة -:
يتــم صــرف مصاريــف حضــور جلســات لمــن حضــر مــن اعضــاء مجلــس االدارة حيــث ان سياســة
الشــركة تقضــي بصــرف مبلــغ  500دوالر امريكــي مــا يعــادل  354دينــار اردنــي عــن كل جلســه يتــم
حضورهــا .
اجمالي ما تم دفعة ألعضاء مجلس االدارة  16,140دينار اردني .
فيما يلي جدول بالمبالغ التي تقاضها اعضاء مجلس االدارة الحالين .
االسم

المنصب

بدل حضور جلسات بالدينار

السيد عبد الحكيم الفقهاء

رئيس مجلس اإلدارة

2,127

السيد معن ملحم

نائب رئيس مجلس اإلدارة

2,127

السيد بسام حنانيا

عضو مجلس اداره

2,127

السيد رامي شمشوم

عضو مجلس اداره

1,773

السيد أياد الحجي

عضو مجلس اداره

2,127

السيد هشام المصري

عضو مجلس اداره

1,418

السيد بسام ولويل

عضو مجلس اداره

2,127

السيد امجد حسونة

عضو مجلس اداره

1,064

الدكتور عبد المالك الجابر

عضو مجلس اداره

1,064

المجموع

15,953

مصاريف اخرى

188

االجمالي

16,140

اليوجد عقود وصفقات الطراف ذوي صلة .

12

 .3كبار مساهمي الشركة -:
فيمــا يلــي جــدول يبيــن تفاصيــل كبــار مســاهمي الشــركة الذيــن يملكــون اكثــر مــن %5كمــا فــي
كشــف المســاهمين  2019/12/31و .2018/12/31
2018
عدد االسهم

نسبة المساهمه

اسم المساهم
شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

2,752,598

%18.35

شركة المستقبل لالستثمارات العامة

2,058,415

%13.72

صبيح طاهر درويش مصري

2,058,320

%13.72

صندوق ادخار موظفي ش .االتصاالت الفلسطينية

1,860,000

%12.40

ايناس عادل يوسف نصار

1,268,772

%8.46

837,589

%5.58

896

مساهم

رانية امين سعد الدين/الوطنية للخدمات المالية
بلغ عدد المساهمين في نهاية عام 2018

عدد االسهم المصدرة من الشركة 15,000,000سهم

2019
عدد االسهم

نسبة المساهمه

اسم المساهم
شركة فلسطين لالستثمار الصناعي

2,752,598

%18.35

شركة المستقبل لالستثمارات العامة

2,058,415

%13.72

الشركة العربية للتموين والتجارة

2,058,320

%13.72

صندوق ادخار موظفي ش .االتصاالت الفلسطينية

1,860,000

%12.40

ايناس عادل يوسف نصار

1,275,979

%8.51

837,589

%5.58

870

مساهم

رانية امين سعد الدين/الوطنية للخدمات المالية
بلغ عدد المساهمين في نهاية عام 2019

عدد االسهم المصدرة من الشركة 15,000,000سهم
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 .4ملكية اعضاء مجلس االدارة من االوراق المالية -:
فيما يلي جدول يبين عدد االسهم المملوكة العضاء مجلس االدارة واقاربهم من الدرجة األولى:

اسم عضو
مجلس االدارة

الجهة
الممثل
عنها

الجنسية

عبد الحكيم حسن قاسم
 1فقهاء
(رئيس مجلس االدارة)

فلسطيني

 2امجد حسون  /امجد نبعة

فلسطيني

معن ملحم (نائب رئيس
3
مجلس االدارة)

فلسطيني

عدد
عدد
االسهم االسهم
المملوكة المملوكة
له شخصيا ألقاربه

عن شركة
فلسطين
لالستثمار
الصناعي

10,000

-

-

-

عن صندوق
ادخار موظفي
ش .االتصاالت
الفلسطينية

-

-

عدد
االسهم
للجهة
الممثل
عنها

النسبة
مجموع
من
االسهم
رأسمال

%18.42 2,762,598 2,752,598

%12.40 1,860,000 1,860,000

 4بسام سالم خليل حنانيا

فلسطيني

عن نفسه

121,500

3,000

-

%0.83 124,500

 5رامي شمشوم

فلسطيني

عن شركة
االتصاالت
الفلسطينية

-

-

485,919

%3.24 485,919

 6اياد نبيه درويش الحجي

فلسطيني

عن شركة
المسيرة
لالستثمار

-

-

35,000

%0.23

 7بسام ولويل

فلسطيني

-

37,223

 8هشام ظافر المصري

فلسطيني

-

-

35,000

837,589

عبدالمالك احمد
9
عبدالمالك الجابر

هوية القدس
المجموع

عن شركة
المستقبل
لالستثمارات
العامة
عن نفسه

35,000

%13.97 2,095,638 2,058,415

-

%5.82 872,589

%54.91 8,236,244 7,191,932 877,812 166,500

 .5ملكية اقرباء اعضاء مجلس االدارة من االوراق المالية -:
فيما يلي جدول يبين عدد االسهم المملوكة ال قرباء اعضاء مجلس االدارة:
2019

2018

صلة القرابة

اسم عضو مجلس االدارة

837,589

837,589

حنان بسام سالم خليل حنانيا

ابنة بسام سالم خليل حنانيا

1,000

1,000

سالم بسام سالم خليل حنانيا

ابن بسام سالم خليل حنانيا

1,000

1,000

سامي بسام سالم خليل حنانيا

ابن بسام سالم خليل حنانيا

1,000

1,000

هبه محمد صالح حامد

زوجة بسام ولويل

31,000

31,000

عمرو بسام عبدالرحيم حامد

ابن بسام ولويل

4,243

4,243

همام بسام عبدالرحيم حامد

ابن بسام ولويل

1,980

1,980

877,812

877,812

رانية امين سعد الدين/الوطنية للخدمات المالية زوجة عبدالمالك الجابر

المجموع
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ثالثا  :اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة
 )1قــرر مجلــس االدارة فــي جلســته الثالثــة المنعقــدة بتاريــخ  2019.06.23الموافقــة علــى دمــج
وتشــكيل اللجــان التاليــة :
اللجنة التنفيذية :
تعتبــر اللجنــة التنفيذيــة فــي الشــركة عبــارة عــن مجلــس أداري مصغــر وهــو لجنــة منبثقــة عــن مجلس
ا الدارة  ,تتمثــل مســؤولياتها برفــع التوصيــات والمقترحــات والمالحظــات عــن كافــة اعمــال الشــركة
الــى مجلــس االدارة للموافقــة واالعتمــاد  ,علــى ان يلغــى مســمى لجنــة المشــتريات وشــمولها
ضمــن صالحيــات ومســؤوليات اللجنــة التنفيذيــة وتتمثــل اللجنــة بالســادة التاليــة اســمائهم :
االسماء

المنصب

عبد الحكيم الفقهاء –رئيس اللجنة

رئيس مجلس االدارة

رامي شمشوم

عضو مجلس االدارة

الدكتور عبد المالك الجابر

عضو مجلس االدارة

بسام الولويل

عضو مجلس االدارة

لجنة التدقيق والحوكمة والتعويضات :
وتتمثل صالحيات اللجنة بمايلي :
 .1مراجعــة القوائــم الماليــة وســماع رأي مدقــق الحســابات الخارجــي ومالحظاتــه قبــل عرضهــا علــى
مجلس االدارة.
 .2مناقشة خطة التدقيق لعام  2019ومراجعتها واعتمادها.
 .3مناقشة كافة السياسات الخاصة بالشركة ومراجعتها وتقديم التوصيات الى مجلس االدارة
وتتكون من:
االسماء

المنصب

معن ملحم

نائب رئيس مجلس االدارة

بسام حنانيا

عضو مجلس االدارة

امجد حسونة

عضو مجلس االدارة

 )2تعتبــر اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس االدارة لجــان دائمــة التحــل اال مــن خــال قــرار يصــدر عــن
مجلــس االدارة ويتــم تحديــد مســؤوليات وواجبــات كل لجنــة وتفويــض الصاحيــات الخاصــة بهــا
مــن قبــل مجلــس االدارة .
 )3جلسات اللجان :
تعقــد اللجنــة التنفيذيــة “لجنــة المشــتريات ســابقا “ بنــاء علــى متطلبــات العمــل  ،تــم فــي عــام
 2019عقــد تســعة جلســات للموافقــة علــى شــراء قمــح حســب االصــول .
تعقــد لجنــة التدقيــق ولجنــة الحوكمــة بنــاء علــى متطلبــات العمــل حيــث تــم فــي عــام 2019
عقــد اربعــة جلســات تــم خاللهــا مناقشــة التقاريــر المنبثقــة من دائــرة التدقيق الداخلــي ،ومتابعة
االلتــزام بكافــة التوصيــات التــي اقرتهــا لجنــة التدقيــق .
 )4ال يتقاضى أعضاء اللجان اي اتعاب او بدالت حضور عن مشاركتهم في عمل هذه اللجان.

15

رابعا  :االدارة التنفيذية وموظفي الشركة والسياسات االدارية والمالية والقانونية
 .1الهيكل التنظيمي للشركة -:
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 .2نبذة تعريفية عن االدارة التنفيذية -:
الشهادة الجامعية بكالوريس ادارة اعمال ماجستير ادارة اعمال .EMBA

سامي حسونة
المدير العام

العمل الحالي و االخبرة :
مديــر عمليــات التســويق فــي شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية جــوال
.2009-2006
مديــر مبيعــات الحســابات االســتراتيجية فــي شــركة االتصــاالت الخلويــة
الفلســطينية جــوال .2015-2009
مدير مبيعات التجزئة في شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل .2019-2015
مدير عام مطاحن القمح الذهبي . 2019.07.08
الشــهادة الجامعيــة بكالوريــس فــي المحاســبة وادارة أالعمــال  ،1999ماجســتير فــي
المحاســبة والضرائب .2006

عصام فتحي رشيد الكخن
المدير المالي واالداري

العمل الحالي و االخبرة :
محاسب رئيسي في شركة مصانع الزيوت النباتية ،نابلس .2002-1999
رئيس قسم المحاسبة في مجموعة المنارة لالستثمار ،رام الله .2004-2002
مدير مالي واداري في شركة مطاحن القمح الذهبي  ،رام الله  2004حتى
االن.

الشــهادة الجامعيــة بكالوريــوس فــي الهندســة الزراعيــة تغذيــة وتكنولوجيــا غــذاء
.2006

نضال احمد محمود عطاونة
مدير تاكيد الجودة وخدمة
مابعد البيع

العمل الحالي و االخبرة :
مدير تاكيد الجودة في شركة البينار لمنتجات االلبان من .2009-2006
مدير الجودة وخدمات مابعد البيع في شركة مطاحن القمح الذهبي.

الشــهادة الجامعيــة بكالوريــوس فــي الهندســة كهربائيــة1995 ،ماجســتير فــي
ادارة االعمــال.2009
العمل الحالي و االخبرة :
منسق فني في شركة وكالء وموزعي متروال ،رام الله .1997-1996
مدير مصنع في شركة مطاحن القمح الذهبي ،رام الله  1998حتى االن.
عصام طلعت ناصيف حرب
مدير المصنع
* بتاريخ  2019.07.08تم تعين السيد سامي حسونة مدير عام وقبول استقالة المدير العام السابق السيد منتصر بدارنة

ملكية اقرباء االدارة التنفيذية من االوراق المالية  -:اليوجد اسهم مملوكه
 .3التدريب والتأهيل لموظفي الشركة وغيرها من االمور المتعلقة بالعاملين في الشركة -:
يؤمــن مجلــس االدارة بــان موظفــي الشــركة هــم رأســمالها الحقيقــي  ،فمنــذ اللحظــة االولــى التــي
تولــى مجلــس االدارة الشــركة اعطــى للموظفيــن اهتمــام متزايــد علــى كافــة األصعــدة الماديــة
والمعنويــة واالجتماعيــة نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي :
التامين الصحي :تامين كافة موظفي الشركة وعائالتهم صحيا .
توفير كافة متطلبات السالمة العامة للموظفين.
توفير االحتياجات التدريبية للموظفين.
تاسيس كادر وسلم رواتب يكفل للموظفين حياة كريمة.
تاسيس نظام لتوزيع االرباح السنوية للشركة.
مشاركة موظفي الشركة كافة المناسبات االجتماعية(زواج ,وفاة.).....,
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وبلغ عدد موظفي الشركة في نهاية عام  34 2019موظف موزعين على دوائر واقسام الشركة المختلفة.

وفيما يلي جدول يبين تفاصيل مؤهاتهم العلمية-:
المؤهات العلمية

عدد الموظفين

ماجستير

3

بكالوريس

11

دبلوم

4

الثانوية العامة  /ما دون

16

المجموع

34

وفيما يلي ملخص الهم االجراءات االدارية والمالية التي تتبعها الشركة
سياسة التوظيف :
بنــاء علــى حجــم العمــل فــي الشــركة ورغبــة مديــر الدائــرة المعنيــة يتــم إبــالغ دائــرة شــؤون الموظفيــن
للقيــام باإلعــالن عــن الوظيفــة الشــاغرة بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة(االعالن بالجرائــد ،الرجــوع الــى
طلبــات التوظيــف ،االتصــال بالمعــارف ) يقــوم مســؤول المــوارد البشــرية بالتعــاون مــع مديــر الدائــرة
المعنــي بتحديــد المؤهــالت والخبــرات المطلوبــة لهــذه الوظيفــة اعتمــادا علــى الوصــف الوظيفــي
وبالرجــوع إلــى قائمــة متطلبــات المســميات الوظيفيــة.
يقــوم المتقــدم لملــئ الشــاغر بتقديــم طلــب توظيــف لــدى مســؤول المــوارد البشــرية و تزويــده
بالســيرة الذاتيــة.
يقــوم مســؤول المــوارد البشــرية بفــرز طلبــات التوظيــف مــن أجــل التحضيــر لمقابلــة المتقدميــن
للشــاغر واالحتفــاظ بالطلبــات فــي الملــف الخــاص ومــن ثــم يتــم رفــع التوصيــات للمديــر العــام.
بنــاء علــى قــرار المديــر العــام يقــوم مســؤول المــوارد البشــرية بإبــالغ المرشــح للوظيفــة بنيــة الشــركة
فــي تعينــه ليتــم مناقشــة العــرض المقــدم لــه مــن قبــل الشــركة علــى ان تكــون الثالثــة اشــهر االولــى
فتــرة اختبــار للشــركة وللموظــف وبعــد انتهــاء فتــرة التجريــب يتــم تقييمه باســتخدام نمــوذج تقييم
الموظفيــن الجــدد وعليــه يتــم امــا االســتغناء عــن الموظــف او توقيــع عقــد عمــل معــه.
سياسة التدريب:
يحــدد مديــر الدائــرة المعنــي بالتعــاون مــع مســؤول المــوارد البشــرية الحــد األدنى للمؤهــالت العلمية
والخبــرة والمهــارات العمليــة المطلوبــه لــكل وظيفــة تابعــة للمصنــع  ،تتضمــن طريقــة العمــل هــذه
تنفيــذ العمليــات الفرعيــة التاليــة:
تدريـــب الموظفيـــن الجـــدد ،طلـــب دورات تدريبيـــة ،تحديـــد االحتياجـــات التدريبيـــة وتخطيـــط
التدريب،متابعـــة تنفيـــذ الـــدورات التدريبيـــة الداخلية،متابعـــة تنفيـــذ الـــدورات التدريبيـــة الخارجيـــة.

 .4االجراءات القانونية والقضايا-:
استمرت ادارة الشركة في اجراءاتها القانونية ضد التجار المتعثرين ماليا.
يوجــد قضايــا علــى الشــركة كمدعــى عليهــا تبلــغ قيمتهــا  6,286,630دينــار اردنــي وحســب رأي
المستشــار القانونــي للشــركة فانــه لــن يترتــب أيــة التزامــات ماليــة لقــاء هــذه القضايــا .
بلــغ رصيــد مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا فــي نهايــة الســنة الماليــة 2,684,103
دينــار اردنــي.
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خامسا  :الوضع الحالي والمستقبلي للشركة
 .1الوضع التنافسي للشركة -:
تعتبــر شــركة مطاحــن القمــح الذهبــي الشــركة الرائــدة فــي إنتــاج الطحيــن ومشــتقاته فــي الســوق
المحلــي فهــي تتمتــع بطاقــة إنتاجيــة عاليــة تصــل إلــى طحــن  450طــن قمــح يومــي حيــث
تمتلــك االت ومعــدات متطــورة جــدا مقارنــة بالمطاحــن المحليــة األخــرى الموجــودة فــي الســوق
الفلســطيني ،والمنافســة فــي الســوق المحلــي ليــس مــع المطاحــن المحليــة وإنمــا مــع المطاحــن
اإلســرائيلية ،والطحيــن المســتورد مــن الخــارج ،بطريقــة أدت إلــى إغــراق األســواق.

أسواق الشركة الرئيسية محليا وخارجيا-:
ايمانــا منــا بــدور الشــركة فــي مجــال صناعــة الطحيــن قــررت ادارة الشــركة المبــادرة واالخــذ علــى
عاتقهــا زيــادة الحصــة الســوقية لمنتجاتهــا علــى حســاب تخفيــض ربحيتهــا ،حيــث بلغــت مبيعــات
الشــركة فــي عــام  2019مايقــارب  34الــف طــن ،ويعتبــر ســوق الضفــة الغربيــة الســوق الرئيســي
للشــركة التــي يتــم بيــع منتجاتهــا فيــه .

االستراتيجيات -:
االســتمرار فــي تكويــن عالقــات اســتراتيجية وتحالفــات مــع كبــار التجــار والــوكالء فــي كل
محافظــه.
االستمرار في كسب ثقة المنظمات الدولية المانحة للطحين ،كبرنامج الغذاء العالمي .
 .2االعتماد على موردين وعماء رئيسين -:
تفاصيل الموردين الرئيسين :
اسم المورد
LOUIS DREYFUS COMPANY
Olam International limited
BUNGE
SMART TRADE OVERSEAS SA
GLENCORE
Shintraco Ltd
موفيلي هعمكيم
HEXAGON NUTRITION LTD
كمبيو نت
F M H INDUSTRY & TRADE
مكتب دويكات الهندسي
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تفاصيل العمالء الرئيسين :
اسم الزبون
وزارة المالية المحترمين
شركة حلول للمواد الغذائية
شركة باكالدرين هولي الند للتجارة واالستثمار
شركة عطارد لالستيراد والتسويق
شركة مجموعة الخواجا
منذر سالم
عزالدين ابراهيم عبدالرحمن ديرية
شركة عودة اخوان التجارية
شركة دواجن فلسطين
شركة الراية لتجارة المواد الغذائية

 .3االمتيازات -:
منحــت الشــركة بتاريــخ  21آذار  2000إعفــاء ضريبــي وفقـ ًا لقانــون تشــجيع االســتثمار فــي فلســطين،
حيــث تــم إعفــاء الشــركة مــن ضريبــة الدخــل بشــكل كلــي لفتــرة  5ســنوات انتهــت بتاريــخ  31آب
.2004
بعــد ذلــك حصلــت الشــركة علــى إعفــاء جزئــي بنســبة  %50مــن الضريبــة علــى األربــاح الخاضعــة
لضريبــة الدخــل ينتهــي فــي عــام .2020
 .4سياسة الجودة في الشركة ومعايير الجودة الدولية -:
تؤمــن ادارة الشــركة ان الجــودة العمــود الفقــري لنجــاح اي صناعــة ووقــود ديمومتهــا وتطورهــا،
ولذلــك فــان شــركة مطاحــن القمــح الذهبــي اولــت الجــودة اهتمامــا خاصــا ،وهــي ملتزمــة باســتمرار
رفــد المختبــر بأحــدث االجهــزة .
و تمتــاز دائــرة الجــودة بمرونتهــا العاليــة وقدرتهــا علــى تلبيــة متطلبــات الزبائــن المتباينــة مــن كافــة
مناطــق الوطــن وقدرتهــا العاليــة علــى تزويــد الزبائــن بمنتجــات ذات جــودة ثابتــه ومســتقرة تنــال
رضاهــم ،ولضمــان ذلــك فــان دائــرة الجــودة تقــوم بمتابعــة المنتــج منــذ لحظــة وصــول القمــح حتــي
يصبــح طحيــن ،اذ يبــدأ عملهــا منــذ دخــول شــاحنات القمــح بفحصهــا شــاحنة شــاحنة الــى تعبئــة
المنتجــات مــرورا بكافــة عمليــات االنتــاج والتخزيــن اضافــة الــى اشــرافها الكامــل على تدعيــم الطحين
بالفيتامينــات والمعــادن (البريمكــس) حســب المواصفــات الفلســطينية
وتقــوم دائــرة الجــودة بإجــراء الفحوصــات المخبريــة علــى موادهــا الخــام ومنتجاتهــا طبقــا لطــرق
الفحــص الدوليــة المعتمــدة ومنهــا:
Method
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ISO Standard

Method

ICC Standard

Method

AACC Standard

 .5االنجازات -:
حصول الشركة على شهادة الجودة الفلسطينية-:
منحــت مؤسســة المواصفــات والمقايــس شــهادة الجــودة الفلســطينية لشــركة مطاحــن القمــح
الذهبــي وهــي اول شــركة مطاحــن فلســطينية تحصــل علــى هــذه الشــهادة حيــث طابقــت العينات
الماخــوذة مــن انتاجهــا متطلبــات مؤسســة المواصفــات والمقايــس.
مأسســة الشــركة اداريــا و ماليــا و انتاجيــا حســب المواصفــات العالميــة و الفلســطينية و توفــر
سياســات مكتوبــة تشــمل التالــي:
السياسات و االجراءات االدارية ،الهيكليات و الوصف الوظيفي.
السياسات و االجراءات المالية،سياسات واجراءات البيع ،سياسات و اجراءات المشتريات .
سياســات و اجــراءات خدمــة مــا بعــد البيــع ،سياســات الســالمة العامــة ،سياســات و اجــراءات
ضبــط الجــودة.
سياسات و اجراءات المخازن،سياسات و اجراءات الخدمات اللوجستية.
سياسات و اجراءات الصيانة ،سياسات المسؤولية االجتماعية.
توريد خبز لصالح مؤسسات دولة فلسطين المدنية والعسكرية .
حيــث قامــت ادارة الشــركة بعقــد اتفاقيــات مــع العديــد مــن المخابــز المنتشــرة فــي الضفــة الغربيــة
لتوريــد خبــز لمؤسســات الدولــة مقابــل ان تقــوم الشــركة بتوريــد طحيــن لهــا .
 .6التبرعات والمنح -:
قامــت الشــركة فــي عــام  2019بالعديــد مــن االنشــطة االجتماعيــة والتبرعــات التــي تخــدم مصلحــة
الشــعب الفلســطيني ،وشــملت هــذه األنشــطة والتبرعــات كافــة القطاعــات والمؤسســات ســواء
كانــت فــي مجــال التعليــم والرياضــة والصحــة ....الــخ
 .7الخطط المستقبلية للشركة -:
مشروع تطوير اراضي الشركة
االســتمرار فــي خطــة تطويــر اراضــي الشــركة ،مــن المتوقــع ان تقــوم الشــركة باســتكمال مشــروع
بنــاء الهناجــر ،وذلــك تحقيقــا لالســتراتيجية التــي وضعتهــا االدارة باســتغالل االراضــي الخاصــة
بالشــركة كبنــاء الهناجــر الصناعيــة وتأجيرهــا للشــركات  ،ومــن الجديــر ذكــره ان الشــركة وقعــت فــي
نهايــة عــام  2018اتفاقيــة تاجيــر هنجــر لشــركة متخصصــه فــي صناعــة الخبــز الفرنســي وفــي بدايــة
عــام  2019وقعــت اتفاقيــة تاجيــر هنجــر ثانــي مــع شــركة متخصصــة فــي تجــارة وصناعــة االخشــاب.
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سادسا :نشاط التداول على سهم الشركة
يجــري تــداول أســهم الشــركة فــي ســوق فلســطين لــالوراق الماليــة حيــث تــم ادراج اســهم الشــركة
بتاريــخ  2005/05/17وبــدات عمليــة التــداول علــى أســهمها بتاريــخ  2005/06/26وخــالل الســنوات
الماضيــة تــم زيــادة رأس المــال ليصــل حاليــا الــى  15مليــون دينــار اردني بقيمة اســمية  1دينار للســهم
وحســب التقاريــر التــي تــم تزويدنــا بهــا مــن ســوق فلســطين لــألوراق الماليــة يتبيــن ان أعلــى ســعر
تــداول للشــركة خــالل عــام  2019بلــغ ،0.84وان ادنــى ســعر تــداول لســهم الشــركة بلــغ ،0.61وفيمــا
يلــي جــدول يوضــح ذلــك:
السنة المالية

2019

2018

سعر االفتتاح

0.63

0.77

سعر االغالق

0.74

0.62

أدنى سعر

0.61

0.62

أعلى سعر

0.84

0.97

عدد االسهم المتداوله

2,217,494

1,189,071

عدد الصفقات المنفذة

129

547

قيم االسهم المتداوله دينار اردني

1,679,734

979,242

القيمة السوقية للشركة دينار اردني

11,100,000

9,300,000

2019
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2018

سابعا :التواصل مع المساهمين والمعنيين
حرصــا منــا علــى مصلحــة مســاهمينا ،أغلــى مانملــك  ،يمكنكــم االطــالع علــى التقريــر الســنوي 2019
وكل جديــد عــن الشــركة مــن خــالل زيــارة الموقــع االلكترونــي الخــاص بهــا WWW.GWMC.PS
ســيتم تســليم ســوق فلســطين لــألوراق الماليــة نســخة عــن التقريــر الســنوي  2019ليتــم نشــرها
فــي موقــع بورصــة فلســطين ،علــى ان يتــم توزيــع التقريــر الســنوي علــى المســاهمين مــن خــالل
البريــد أو الحصــول علــى نســخه باليــد فــي مقــر الشــركة فــي مدينــة رام الله-بلــدة بيرزيت-برهــام.
مــع العلــم انــه ســيتم عقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة العاديــة للســنة الماليــة المنتهيــة 2019/12/31
فــي مقــر الشــركة الكائــن فــي برهــام ،مدينــة بيرزيــت يــوم االربعــاء الموافــق .2020/4/22

ثامنا :مسائل احيلت للتصويت من قبل حملة األسهم
تــم فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي الــذي انعقــد بتاريــخ  2019.04.23اقــرار التالــي مــن خــالل
التصويــت :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تقرير مجلس اإلدارة حول عمليات الشركة لعام .2018
المصادقة على البيانات المالية وعلى تقرير مدقق الحسابات لعام .2018
تعين السادة شركة للتدقيق على حسابات الشركة لعام .2019
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في .2018.12.31
االستدانة والرهن من البنوك.
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة

تاسعا :االلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات
وافــق اعضــاء مجلــس االدارة فــي اجتماعاتــه ،علــى تبنــي مدونــة الحوكمــة الفلســطينية فــي
عــام . 2009
فــي عــام  2010تبنــى مجلــس االدارة مدونــة الحوكمــة الفلســطينية وتمــت مواءمــة السياســات
واالجــراءات الماليــة واالداريــة .
فــي عــام  2011تــم تشــكيل لجنــة الحوكمــة  ،ولجنــة التدقيــق  ،ولجنــة المشــتريات  ،واللجنــة
القانونيــة واقــرار النظــام الداخلــي لهــا .
بتاريــخ  2019.06.23قــرر مجلــس االدارة فــي جلســته الثالثــه المنعقــدة الموافقــة علــى دمــج
اللجــان وتشــكيل اللجــان التاليــة :
 .1اللجنة التنفيذية حيث تم دمج لجنة المشتريات مع اللجنة التنفيذية .
 .2لجنة التدقيق والحوكمة والتعويضات :
اســتمرت ادارة الشــركة بتبنــي مجمــل بنــود مدونــة الحوكمــة الفلســطينية فــي عــام  2019ومــن
اهــم البنــود التــي تبنتهــا ادارة الشــركة وهــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي:
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-

اجتماع الهيئة العامة

التزمت الشركة بمعظم البنود التي تم ذكرها في مدونة قواعد حوكمة الشركات .
-

مجلس االدارة واالدارة التنفيذية

 .1يتألــف مجلــس ادارة الشــركة مــن  9أعضــاء وحســب النظــام الداخلــي للشــركة يشــترط لعضويــة
مجلــس اإلدارة ان يكــون العضــو المنتخــب يملــك مــا ال يقــل عــن  35الــف ســهم ،كمــا ان رئيــس
مجلــس اإلدارة ال يشــغل واليقــوم بــأي دور تنفيــذي بالشــركة .
 .2ال يمارس رئيس مجلس االدارة أو أي عضو فيه مهام تنفيذية في الشركة .
 .3تلتــزم االدارة التنفيذيــة بتنفيــذ تعليمــات المجلــس ولجانــه بمــا يــؤدي الــى تنفيــذ السياســات
وتحقيــق االهــداف االســتراتيجية المرســومة مــن قبلــه .
-

التدقيق

 .1تم تشكيل لجنة التدقيق من مجلس االدارة بموجب قرار رقم 17م.أ 2011/4/بتاريخ2011/7/30
 .2تم اقرار النظام الداخلي للجنة التدقيق من مجلس االدارة بموجب قرار رقم 13م.أ2011/5/
بتاريخ .2011 /10/27
 .3يهــدف التدقيــق الداخلــي إلــى فحــص ســالمة ودقــة نظــم الرقابــة المحاســبية والماليــة
والتشــغيلية وتقييــم الضوابــط الرقابيــة علــى المخاطــر المختلفــة بالشــركة ،والتأكــد مــن االلتــزام
بالخطــط والسياســات واإلجــراءات الموضوعــة والتأكــد مــن حمايــة أصــول الشــركة مــن الســرقة
واالختــالس والغــش والتالعــب،و التأكــد مــن صحــة وســالمة المعلومــات التــي تنتجهــا الدوائــر
والوحــدات المختلفــة فــي الشــركة،وتقييم كفــاءة واقتصاديــة العمليــات فــي الشــركة،و تقديــم
التوصيــات الالزمــة لتحســين الخطــط والنظــم والسياســات واإلجــراءات ،مــن خــالل عمــل مهــام
ضمــن خطــة ســنوية مســتندة إلــى تقييــم مخاطــر معــد حســب األصــول ،بهــدف تحقيــق قيمــة
مضافــة للشــركة ومســاعدة الشــركة فــي تحقيــق أهدافهــا.

-

االفصاح والشفافية

ان الشــركة خــالل االعــوام الســابقة كانــت مــن الشــركات الرائــده فــي االلتــزام باالفصــاح وفقــا
للقوانيــن واالنظمــة والتعليمــات النافــذة خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة ،ولــم تطلــب هيئــة ســوق
رأس المــال وبورصــة فلســطين ايــة ايضاحــات لمعلومــات مبهمــه او افصــاح عــن معلومــات ناقصــه،أو
أوقعــت عليهــا جــزاء بســبب ذلــك .
-

اصحاب المصالح االخرين في الشركة

فيمــا يتعلــق فــي حــاالت تضــارب المصالــح فــان ادارة الشــركة تمنــع تضــارب المصالــح حســب النظــام
الداخلــي حيــث يوجــد لــدى الشــركة نظامــا ماليــا واداريــا واضحــا يمنــع تضــارب المصالــح ويحــدد
المســؤوليات ،باإلضافــة الــى انهــا تفصــح لبورصــة فلســطين عــن اســماء االدارة التنفيذيــة واالقــارب
مــن الدرجــة االولــى لديهــم بشــكل دوري .

24

المؤشرات الرئيسية لقائمة المركز المالي
تطور اصول الشركة -:
المبالغ بالدينار االردني

السنة

2015

2016

2017

2018

2019

قيمة اصول الشركة

20,041,014

20,507,428

22,209,963

20,757,051

19,484,395

25,000,000

22,209,963
20,757,051

19,484,395

20,507,428

20,041,014
20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0

تطور مطلوبات الشركة -:

2019

2017

2018

2015

2016

المبالغ بالدينار االردني

السنة

2015

2016

2017

2018

2019

قيمة مطلوبات الشركة

5,424,344

5,913,383

6,172,617

4,760,353

2,683,143

7,000,000

6,172,617
5,913,383

6,000,000

5,424,344

4,760,353

5,000,000
4,000,000

2,683,143

3,000,000
2,000,000
1,000,000
2018

2019

2017

2015

2016

تطور حقوق مساهمي الشركة -:

المبالغ بالدينار االردني

السنة المالية

2015

2016

2017

2018

2019

صافي حقوق المساهمين

14,616,670

14,594,045

16,037,346

15,996,698

16,801,252

16,801,252

17,000,000
15,996,698

16,037,346
16,000,000

1,125,000

750,000

اﻻرﺑﺎح
اﻟﻤﻮزﻋﺔ

14,594,045

14,616,670

15,000,000
14,000,000

900,000

13,000,000
12,000,000

750,000

2019
2012

2011

2010

2018

2017

2016

2015

2008
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المؤشرات الرئيسية لقائمة الدخل
مبيعات الشركة -:

المبالغ بالدينار االردني

السنة المالية

2015

2016

2017

2018

2019

صافي المبيعات

6,250,798

11,207,473

10,748,802

8,910,663

8,375,824

11,207,473

10,748,802
8,375,824

12,000,000

8,910,663
10,000,000
6,250,798
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000

2019

2017

2018

2015

2016

صافي ارباح(الخسارة ) الشركة قبل الضرائب -:

المبالغ بالدينار االردني

السنة المالية

2015

2016

2017

2018

2019

صافي الربح (الخسارة) قبل ضريبة الدخل

()1,194,134

54,580

1,624,711

34,082

851,941

1,624,711

851,941
54,580
34,082

2019

2018

2016

2017

تحليل مالي الهم المؤشرات المالية-:
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2015

)(1,194,134

نسب االقتراض

2015

2016

2017

2018

2019

نسبة االقتراض

%27

%29

%28

%23

%14

نسبة الملكية

%73

%71

%72

%77

%86

المجموع يساوي 100%

%100

%100

%100

%100

%100

نسب الربحية

2015

2016

2017

2018

2019

نسبة هامش الربح االجمالي

%2

%8

%17

%18

%14

نسبة هامش الربح التشغيلي من العمليات

%-12

%1

%8

%9

%6

نسبة هامش الربح الصافي

%-19

%0

%14

%1

%10

اضاءات اخرى
مدققو الحسابات -:
بلغــت اتعــاب مدققــو الحســابات  Ernst & Youngبالدينــار االردنــي  9,869شــامل ضريبــة القيمــة
المضافــة.
المستشارون القانونيون -:
اتقان للخدمات االستشارية
رواتب ومنافع االدارة العليا -:
بلغــت رواتــب ومنافــع االدارة العليــا لعــام  2019مــا مجموعــه  273,965دينــار اردنــي ،وفيمــا تفاصيــل
الرواتــب والمنافــع المتعلقــة بهــا و التــي حصــل عليهــا موظفــي االدارة التنفيذيــة خــالل عــام : 2018
البيان

المبلغ دينار اردني

بدل رواتب ومكافات

237,131

بدل منافع (تامين صحي ،عموالت بيع ،جوال....الخ)

22,543

بدل نهاية خدمة

14,291

المجموع

273,965

المخاطر -:
اليوجــد مخاطــر محتملــه مــن الممكــن أن تتعــرض لهــا الشــركة خــالل الســنة الماليــة الالحقــه والتــي
مــن شــأنها التأثيــر علــى الوضــع
المالي للشركة.
العمليات غير المتكررة -:
 اليوجد في البيانات المالية اية عمليات مالية غير متكررة.كفاية انظمة الضبط والرقابة الداخلية على االفصاح المالي-:
تلتــزم ادارة الشــركة بوضــع السياســات واالجــراءات التــي تعمــل علــى تحقيــق اهــداف مجلس االدارة
والمســاهمين باســرع وقــت ممكــن وبفاعليــة كاملة .
وايمانــا منهــا بذلــك وحرصــا علــى مصلحــة الشــركة ولمعرفتهــا التامــة بأهميــة التدقيــق الداخلــي
فقــد قامــت ادارة الشــركة بتعييــن مدقــق داخلــي للشــركة وذلــك ضمــن قواعــد الحوكمــة للشــركات،
والــذي ســيعمل علــى فحــص ســالمة ودقــة نظــم الرقابــة المحاســبية والماليــة والتشــغيلية  ،لزيــادة
الضوابــط الرقابيــة علــى المخاطــر المختلفــة بالشــركة ،والتأكــد مــن االلتــزام بالخطــط والسياســات
واإلجــراءات الموضوعــة والتأكــد مــن حمايــة أصــول الشــركة مــن الســرقة واالختــالس والغــش
والتالعــب  ،و التأكــد مــن صحــة وســالمة المعلومــات التــي تنتجهــا الدوائر والوحــدات المختلفة في
الشــركة  ،وتقييــم كفــاءة واقتصاديــة العمليــات فــي الشــركة  ،و تقديــم التوصيــات الالزمة لتحســين
الخطــط والنظــم والسياســات و اإلجــراءات  ،مــن خــالل عمــل مهــام ضمــن خطــة ســنوية مســتندة
إلــى تقييــم مخاطــر معــد حســب األصــول  ،بهــدف تحقيــق قيمــة مضافــة للشــركة ومســاعدتها فــي
تحقيــق أهدافهــا.
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ويتمتــع نظــام الرقابــة والضبــط الداخلــي للشــركة وكذلــك اجــراءات العمــل فــي الدائــرة الماليــة
باســلوب فعــال للمراجعــة والرقابــه الثنائيــه والذاتيــه مــن اجــل الحــد مــن الوقــوع باالخطــاء وتخفيــض
المخاطــر ،عــدا عــن ان االدارة تقــوم بشــكل دوري بتصميــم اجــراءات رقابيــة تناســب حجــم العمــل
والهــدف منهــا الــزام كافــة دوائــر الشــركة بالسياســات الموضوعــة مــن قبــل االدارة العليــا للشــركة.
وتدعــم اإلدارة نظامهــا الرقابــي مــن خــالل الهيــكل التنظيمــي للشــركة وطــرق تفويــض الســلطات
والمســؤوليات والفصــل بيــن الوظائــف والواجبــات.
ان النظــام المالــي والمحاســبي يتضمــن اســلوب رقابــي ،داخلــي ،ثنائي ،ذاتي ،من خــالل الية اعتماد
المعامــالت الماليــة مــن قبــل اكثــر مــن شــخص ،باالضافــة الــى ان عمليــات الشــراء وعمليــات البيــع
تتــم مــن قبــل دوائــر اخــرى وتعتمــد مــن قبــل الدائــرة الماليــة هــذا جانــب ،والجانــب االخــر والمتعلــق
بالمعامــالت االخــرى والتــي يتــم تســجيلها فــورا بالقيــم الصحيحــة وتصنيفهــا فــي الحســاب
المناســب يتــم مطابقــة ارصدتهــا فــي فتــرات متقاربــة مــع االطــراف االخــرى ،وممــا يزيــد مــن قــوة
وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الدائــرة الماليــة هــو مصداقيــة البيانــات الماليــة المعتمــده مــن
قبــل المدقــق الخارجــي و التــي يتــم االفصــاح عنهــا بشــكل نصــف ســنوي وفــي نهايــة كل ســنه دون
ان يكــون هنــاك ايــة تحفــظ يذكــر فــي تقريــر مدققــي الحســابات المســتقلين .
سياسة االستثمار-:
تشــكل االســتثمارات بكافــة انواعهــا  %2.5مــن قيمــة اصــول الشــركة وتتمثــل اســتثمارات الشــركة
فيمــا يلــي:
اسهم شركة االتصاالت الفلسطينية :
يتــم عنــد الشــراء تســجيلها فــي بنــد الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع بالقيمــة العادلــة مضاف ـ ًا
إليهــا مصاريــف التملــك ويعــاد تقييمهــا الحقـ ًا بالقيمــة العادلــة ،ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة
فــي بنــد مســتقل ضمــن حقــوق الملكيــة .فــي حــال بيــع هــذه الموجــودات أو جــزء منهــا أو حصــول
تدنــي فــي قيمتهــا يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن ذلــك فــي بيــان الدخــل الموحــد بمــا
فــي ذلــك المبالــغ المقيــدة ســابق ًا فــي حقــوق الملكيــة والتــي تخــص هــذه الموجــودات.
استثمارات عقارية :
تمثــل االســتثمارات العقاريــة بعــض الهناجــر المؤجــرة مــن قبــل الشــركة الطــراف خارجيــة ويتــم
اســتهالكها باســتخدام طريقــة القســط الثابــت مــع العلــم ان القيمــة العادلــة لالســتثمارات العقاريــة
التختلــف عــن قيمتهــا الدفتريــة .
اختاف البيانات المالية النهائية عن البيانات االولية -:
ال يوجــد اختالفــات جوهريــة بيــن البيانــات الماليــة النهائيــة والبيانــات الماليــة االوليــة المفصــح عنهــا
بتاريــخ  2020.02.12واالختــالف كان فــي اعــادة تصنيــف مبلــغ  1,101دينــار اردنــي حيــث تــم تخفيــض
أربــاح مــدورة زيــادة االحتياطــي االجبــاري .
اإلقرارات
 .1يقــر مجلــس إدارة شــركة مطاحــن القمــح الذهبــي بعــدم وجــود أي أمــور جوهريــة قــد تؤثــر علــى
اســتمرارية الشــركة خــالل الســنة الماليــة القادمــة .2020
 .2يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة في الشركة .
 .3يقر مجلس االدارة بصحة ودقة اكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي.
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البيانات المالية
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شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة
القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2019
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32

33
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شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31كانون األول 2019
إيضاح

الموجودات

موجودات غير متداولة
عقارات وآالت ومعدات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
استثمارات عقارية

موجودات متداولة

مخزون
ذمم مدينة
موجودات متداولة أخرى
األرصدة لدى البنوك

4
5
6

8,339,969
371,948
118,677
8,830,594

8,637,895
382,575
9,020,470

7
8
9
10

2,183,324
6,911,186
757,114
802,177
10,653,801
19,484,395

2,772,472
7,321,548
1,060,488
582,073
11,736,581
20,757,051

مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
عالوة اصدار
احتياطي إجباري
احتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة
حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم
حقوق جهات غير مسيطرة
صافي حقوق الملكية

2019
دينار أردني

2018
دينار أردني

1
11
5

15,000,000
27,254
888,057
()95,643
1,006,084
16,825,752
()24,500
16,801,252

15,000,000
27,254
806,539
()85,016
272,421
16,021,198
()24,500
15,996,698

مطلوبات غير متداولة
مخصص تعويض نهاية الخدمة

12

مطلوبات متداولة
ذمم وأرصدة دائنة أخرى
تسهيالت ائتمانية

514,847
514,847

452,795
452,795

14
15

757,536
1,410,760
2,168,296
2,683,143
19,484,395

891,052
3,416,506
4,307,558
4,760,353
20,757,051

مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة
1
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شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
إيضاح
16
17

اإليرادات من العقود مع العمالء
كلفة المبيعات
مجمل الربح
مصاريف إدارية وعامة
مصاريف تسويق وبيع وتوزيع

18
19

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
عوائد توزيعات موجودات مالية
مصاريف تمويل
أرباح (خسائر) فروقات تقييم عمالت أجنبية
إيرادات ومصاريف أخرى ،بالصافي

20

ربح السنة قبل ضريبة الدخل
(مصروف) استرداد ضريبة الدخل
ربح السنة

13

ويعود إلى
مساهمي الشركة األم
حقوق جهات غير مسيطرة
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة العائد إلى
مساهمي الشركة األم

36

21

2019
دينار أردني

2018
دينار أردني

8,375,824
()7,212,742

8,910,663
()7,342,260

1,163,082

1,568,403

()532,689
()108,648
521,745

()654,618
()147,492
766,293

()50,843
35,424
()110,917
403,953
52,579

()43,134
35,424
()253,570
()522,054
51,123

851,941
()36,760
815,181

34,082
39,616
73,698

815,181
815,181

73,698
73,698

0,054

0,005

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة
2

شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

ربح السنة

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

815,181

بنود الدخل الشامل األخرى

73,698

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

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

()10,627
()10,627

()23,025

صافي الدخل الشامل للسنة

804,554

50,673

ويعود إلى:

مساهمي الشركة األم

حقوق جهات غير مسيطرة

804,554

50,673

804,554

50,673

-

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة
3

()23,025

-
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الرصيد كما في  31كانون األول 2018

المحول الى االحتياطي االجباري

صافي الدخل الشامل للسنة

بنود الدخل الشامل األخرى

ربح السنة

الرصيد كما في  1كانون الثاني  – 2018بعد التعديل

أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 9

الرصيد كما في  1كانون الثاني  – 2018قبل التعديل

2018

الرصيد كما في  31كانون األول 2019

المحول الى االحتياطي االجباري

صافي الدخل الشامل للسنة

بنود الدخل الشامل األخرى

ربح السنة

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2019

2019

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019

دينار أردني

المال المدفوع

رأس

-

27,254

-

-

-

-

27,254

-

27,254

27,254

-

-

-

27,254

دينار أردني

إصدار

عالوة

-

806,539

7,370

-

-

-

799,169

()9,132

808,301

888,057

81,518

-

-

806,539

دينار أردني

إجباري

احتياطي

-

()85,016

-

()23,025

()23,025

-

()61,991

-

()61,991

()95,643

-

()10,627

()10,627

()85,016

دينار أردني

العادلة

احتياطي القيمة

272,421

()7,370

73,698

-

73,698

206,093

()82,189

288,282

1,006,084

()81,518

815,181

-

815,181

دينار أردني

4

مدورة

أرباح

272,421

حق ملكية حملة األسهم العائد لمساهمي الشركة األم

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة

15,000,000

-

-

-

-

15,000,000

-

15,000,000

15,000,000

-

-

-

15,000,000
-
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16,021,198

-

50,673

()23,025

73,698

15,970,525

()91,321

16,061,846

16,825,752

-

804,554

()10,627

815,181

16,021,198

دينار أردني

المجموع

-

()23,025

()24,500

-

15,996,698

50,673

-

-

-

15,946,025

73,698

()24,500

-

16,037,346

16,801,252

()91,321

()24,500

()24,500

-

804,554

-

-

-

()10,627

-

815,181

()24,500

دينار أردني

15,996,698

دينار أردني

غير مسيطرة

حقوق الملكية

حقوق جهات

صافي
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شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
ايضاح

أنشطة التشغيل
ربح السنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت:
استهالك عقارات وآالت ومعدات
استهالك استثمارات عقارية
مخصص تعويض نهاية الخدمة
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
مصاريف تمويل
إيرادات فوائد
بنود أخرى غير نقدية

2019
دينار أردني

2018
دينار أردني

851,941

34,082

التغيرات في رأس المال العامل:
ذمم مدينة
المخزون
موجودات متداولة أخرى
ذمم وأرصدة دائنة أخرى
دفعات تعويض نهاية الخدمة
دفعات ضريبة الدخل
صافي النقد من أنشطة التشغيل

326,722
2,168
68,602
50,843
110,917
()17,936
200,026
1,593,283

331,480
42,346
43,134
253,570
()14,257
()175,196
515,159

152,193
589,148
315,987
()133,516
()7,799
()40,824
2,468,472

()781,641
203,791
1,917,208
()266,947
()11,371
()137,388
1,438,811

أنشطة االستثمار
شراء عقارات وآالت ومعدات
إضافات على استثمارات عقارية
إيرادات فوائد مقبوضة
صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة االستثمار

()118,650
()30,991
17,936
()131,705

أنشطة التمويل
تسهيالت ائتمانية
مصاريف تمويل مدفوعة
التغير في النقد مقيد السحب
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
(النقص) الزيادة في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

()2,005,746
()110,917
()362,499
()2,479,162
()142,395
578,891
436,496
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة
5

()4,947
14,257
9,310
()1,053,455
()253,570
()1,307,025
141,096
437,795
578,891
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شركة مطاحن القمح الذهبي المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 31كانون األول 2019
.1

الشركة ونشاطها

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

سجل الشركات في فلسطين بتاريخ  29آب  ،1995كشركة مساهمة عامة محدودة تحت رقم ( )562600544بمقتضى قانون

الشركات لسنة  .1964بلغ رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع  15,000,000دينار أردني بقيمة اسمية دينار

أردني واحد لكل سهم.

يتركز نشاط الشركة الرئيسي حالياً في إنتاج وتسويق عدة أنواع من الطحين والسميد والنخالة.
تم إقرار القوائم المالية الموحدة للشركة كما في  31كانون األول  2019من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  25شباط .2020
.2

القوائم المالية الموحدة

تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية لشركة مطاحن القمح الذهبي وشركتها التابعة (شركة الجنوب للتجارة والتوزيع) كما في

 31كانون األول  .2019لقد كانت نسبة ملكية الشركة في رأس مال شركتها التابعة كما يلي:
طبيعة النشاط

البلد

نسبة الملكية

رأس المال

تجاري

فلسطين

%51

 50,000دينار أردني

شركة الجنوب للتجارة والتوزيع*
* ال تقوم الشركة حالياً بأي نشاط تجاري.
.3

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية

أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة بالدينار األردني والذي يمثل عملة األساس للشركة.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل والتي
تظهر بالقيمة العادلة في تاريخ القوائم المالية الموحدة.
القوائم المالية الموحدة
تتحقق سيطرة الشركة على الشركة المستثمر فيها فقط في حال كانت الشركة لديها:
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-

النفوذ على الشركة المستثمر فيها (الحقوق القائمة تعطي الشركة القدرة على توجيه نشاطات الشركة المستثمر فيها)

-

عندما يكون للشركة الحق في العوائد المتغيرة نتيجة سيطرتها على الشركة المستثمر بها

-

لها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذها على هذه الشركة

6

بشكل عام تعتقد الشركة أنها تمتلك السيطرة على الشركة المستثمر بها عند امتالكها أغلبية في حقوق التصويت ،لدعم هذه

الفرضية وعندما تكون نسبة ملكية الشركة في رأس مال الشركة المستثمر بها أقل من األغلبية .تأخذ الشركة بعين االعتبار جميع
الحقائق والظروف لتقييم ما إذا تحققت السيطرة على الشركة المستثمر بها والتي تشمل ما يلي:
-

االتفاقيات التعاقدية مع المساهمين اآلخرين في الشركة المستثمر بها

-

الحقوق الناتجة عن اتفاقيات تعاقدية أخرى

-

حقوق تصويت الشركة وحقوق التصويت المحتملة

تقوم الشركة بإعادة تقييم قدرتها على السيطرة في الشركة المستثمر بها في حال وجود حقائق أو ظروف تدل على تغير في أحد
العناصر الثالث إلثبات السيطرة المذكورة أعاله .يبدأ توحيد القوائم المالية للشركة التابعة عند حصول الشركة على السيطرة وينتهي

التوحيد عند فقدانها للسيطرة على شركتها التابعة .يتم إضافة الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف للشركات التابعة التي
تم االستحواذ عليها أو التي تم التخلص منها خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ الحصول على السيطرة وحتى تاريخ

فقدانها .يتم تسجيل أثر التغير في نسبة الملكية في الشركة التابعة (دون فقدان السيطرة عليها) كمعامالت بين المالكين.

يتم قيد حصة حقوق الجهات غير المسيطرة من الخسائر حتى لو كان هنالك عجز في رصيد حقوق الجهات غير المسيطرة.
في حال فقدان الشركة السيطرة على الشركة التابعة يتم استبعاد الموجودات (بما فيها الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة والقيمة

الدفترية لحقوق الجهات غير المسيطرة ،ويتم قيد الفائض أو العجز من االستبعاد في قائمة الدخل الموحدة .يتم قيد أي استثمار

متبقي بالقيمة العادلة.

التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة مطابقة لتلك التي تم استخدامها إلعداد القوائم المالية

ابتداء من  1كانون الثاني :2019
الموحدة للسنة السابقة باستثناء قيام الشركة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت 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 بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16بطريقة األثر الرجعي المعدل بتاريخ التطبيق في  1كانون الثاني

وبناء عليه لم يتم تعديل القوائم المالية للسنة السابقة .قررت الشركة استخدام طريقة االنتقال العملية والتي تسمح بتطبيق
،2019
ً
المعيار فقط على العقود التي تم تحديدها سابقاً على أنها عقود إيجار وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )17وتفسيرات لجنة

تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية رقم ( )4في تاريخ التطبيق .لم ينتج عن تطبيق هذا المعيار أي أثر على القوائم المالية

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

يوضح هذ ا 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 هذا التفسير على القوائم المالية الموحدة للشركة.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)28بيع أو تحويل الموجودات بين

المستثمر وشركاته الحليفة أو مشاريعه المشتركة

تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )10ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )28فيما يتعلق بفقدان

السيطرة على الشركة التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة الى استثمار في شركة حليفة أو
مشاريع مشتركة .توضح التعديالت أنه يتم االعتراف بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ينطبق

عليها تعريف المنشأة  -وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )3بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة .في
حين يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة بين المستثمر
والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة الى مدى حصة المستثمر في الشركة الحليفة أو المشاريع مشتركة.

قام المجلس الدولي للمحاسبة بتأجيل تاريخ تطبيق هذه التعديالت إلى أجل غير مسمى ،ولكن يجب على الشركة التي تطبق
التعديالت في وقت مبكر وان يتم تطبيقها بأثر مستقبلي.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للشركة.
المعايير الصادرة وغير نافذة المفعول

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

الشركة .إن المعايير والتعديالت التالية هي التي تتوقع إدارة الشركة بأن يكون لتطبيقها ،عند سريان مفعولها ،أثر على المركز أو
األداء المالي الموحد أو حول افصاحات القوائم المالية الموحدة الشركة .سيتم تطبيق هذه المعايير والتعديالت عندما تصبح نافدة

المفعول.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)3اندماج األعمال

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3لمساعدة
المنشئات على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال .وتوضح

هذه التعديالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال ،وتحذف تقييم ما إذا كان المشاركين في السوق قادرين على استبدال أي عناصر

أعمال غير موجودة ،وتضيف التعديالت توجيهات لمساعدة المنشئات على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية،

وتحديد تعريفات األعمال والمخرجات ،واضافة اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.

نظر ألن التعديالت تطبق بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تحدث عند أو بعد تاريخ التطبيق األولي ،فلن
ًا
ينتج أثر على الشركة من تطبيق هذه التعديالت في تاريخ االنتقال.
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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 الموحدة للشركة.
ملخص ألهم السياسات المحاسبية
األسس والتقديرات
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وافتراضات محاسبية تؤثر على

مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات وعرض االلتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة .نظ اًر

الستخدام هذه التقديرات واالفتراضات ،قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات وقد يستدعي ذلك تعديل القيمة الدفترية للموجودات

أو المطلوبات في المستقبل.

فيما يلي تفاصيل االجتهادات الجوهرية التي قامت بها الشركة:
تدني قيمة المخزون
بناء على تقارير تعمير المخزون
تقوم إدارة الشركة بتقدير صافي قيمة المخزون المتوقع تحقيقها في تاريخ القوائم المالية الموحدة ً
بناء على األسعار الحالية للقمح ،ويتم تخفيض القيمة الدفترية للمخزون،
وتقييم مبدأ الكلفة أو القيمة المتوقع تحقيقها للمخزون ً
إن لزم األمر.

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.
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 ضريبة الدخل

تستخدم إدارة الشركة تقديرات معينة لتحديد مبلغ مخصص ضريبة الدخل .تعتقد إدارة الشركة بأن هذه التقديرات واإلفتراضات

معقولة.

تحقق اإليرادات من العقود مع العمالء
تتضمن عقود بيع البضائع التزامات تنفيذ .تقوم الشركة باالعتراف بإيرادات بيع البضائع عند نقطة معينة من الزمن في الوقت
الذي يتم فيه نقل السيطرة على األصل إلى العميل ،وبشكل عام عند تسليمه البضائع.
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تحقق اإليرادات األخرى
إيرادات أرباح األسهم

يتم إثبات إيرادات أرباح األسهم عند نشوء الحق 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 اإليجارات

تتحقق إيرادات اإليجار التشغيلي على طول فترة اإليجار .يتم قيد قيمة اإليجارات التي دفعت من قبل المستأجرين لفترات ما بعد

تاريخ القوائم المالية الموحدة كإيرادات مقبوضة مقدماً بينما يتم قيد قيمة اإليجارات التي لم يتم دفعها كما بتاريخ القوائم المالية
الموحدة كإيرادات مستحقة وغير مقبوضة.

تحقق المصاريف

يتم تحقق المصاريف عند حدوثها وفقاً لمبدأ االستحقاق.
مصاريف التمويل

تتم رسملة مصاريف التمويل ذات العالقة المباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج موجودات 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.
تصنيف البنود المتداولة وغير المتداولة

تقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على اساس تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة.
تكون الموجودات متداولة في الحاالت التالية:
-

من المتوقع أن تتحقق أو أن يكون الهدف منها بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية،

-

محتفظ بها لغرض المتاجرة،

-

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

-

النقد والنقد المعادل باستثناء النقد المقيد ألغراض التبادل أو المستخدم لتقسيط مطلوبات تستحق خالل فترة تتجاوز اثني

عشر شه اًر بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة.

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

من المتوقع تسديدها ضمن دورة التشغيل العادية،

-

محتفظ بها لغرض المتاجرة،

-

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

-

ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات لفترة تتجاوز اثني عشر شه اًر على األقل بعد تاريخ القوائم المالية الموحدة

أما باقي المطلوبات األخرى فيتم تصنيفها كمطلوبات غير متداولة.
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ضريبة الدخل

تقوم الشركة باقتطاع مخصص لضريبة الدخل وفقاً لقانون ضريبة الدخل الفلسطيني ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( )12والذي
يقتضي االعتراف بالفروقات الزمنية المؤقتة ،كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة كضرائب مؤجلة.

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 الموحدة بسبب إدراج إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل أو مصاريف ال يمكن
تنزيلها من ضريبة الدخل .إن مثل هذه اإليرادات أو المصاريف قد تكون خاضعة أو يمكن تنزيلها في السنوات الالحقة.

عقارات وآالت ومعدات
تظهر العقارات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة ،إن وجدت .تشمل كلفة العقارات واآلالت
والمعدات الكلفة المتكبدة الستبدال أي من مكونات العقارات واآلالت والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة

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

األراضي .يتم استهالك آالت ومعدات المطاحن والصوامع بطريقة وحدات اإلنتاج الفعلي على اعتبار أن العمر اإلنتاجي المتوقع

لآلالت هو 33عاماً ومتوقع أن تنتج  162,000طناً سنوياً على أال تقل قيمة االستهالك عن نسبة  %3سنوياً .يتم استهالك بنود
العقارات وآالت والمعدات االخرى باستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:
العمر اإلنتاجي
(سنوات)
50

مباني وإنشاءات

آالت ومعدات المطاحن والصوامع

33

آليات وسيارات

10

10-4

أثاث وأجهزة مكتبية

آالت ومعدات أخرى

10-4

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

تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقاً ،إن لزم األمر.
استثمارات عقارية

تظهر اإلستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وأية خسائر تدني متراكمة في القيمة الدفترية .يتـم إستهالك

اإلستثمارات العقارية (بإستثناء األراضي) حسب طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع.

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

للقيمة المتوقع إستردادها وهي القيمة العادلة بعد تنزيل مصاريف البيع أو "القيمة قيد اإلستخدام" ،أيهما أعلى.

يتم إستبعاد اإلستثمارات العقارية عند التوقف عن إستخدامها وعدم وجود أي منافع إقتصادية مستقبلية متوقعة نتيجة بيعها .يتم

تسجيل الفرق بين العائد من إستبعاد األصل والقيمة الدفترية في قائمة الدخل الموحدة في فترة اإلستبعاد.
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يتم التحويل من أو إلى اإلستثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغير في اإلستخدام .عند التحويل من إستثمارات عقارية إلى
بند الممتلكات واآلالت والمعدات والتي يتم استخدامها من قبل الشركة ،فإن كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المحولة لإلستخدام

هي قيمتها الدفترية في تاريخ التحويل .إذا تم تحويل الممتلكات واآلالت والمعدات إلى استثمارات عقارية ،تستمر الشركة بإستخدام
السياسات المحاسبية الخاصة بالممتلكات واآلالت والمعدات حتى تاريخ التغير في اإلستخدام.

قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي المقابل المالي لبيع موجودات أو سداد مطلوبات 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.

-

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

يجب أن يكون للشركة القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
يتم قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام الفرضيات التي سيستخدمها المشاركين عند تسعير الموجودات
والمطلوبات ،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 المص ـ ـ ـ ــرح عنها في القوائم المالية الموحدة تص ـ ـ ـ ــنف ض ـ ـ ـ ــمن هرم القيمة

العادلة ،كما هو موضح أدناه:

المستوى االول :باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) 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 ماليه تحدد الشركة فيما إذا كانت هنالك عمليات نقل بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم

التصنيف (استنادا إلى أقل مستوى معطيات له أثر جوهري على قياس القيمة العادلة ككل) للموجودات والمطلوبات ويتم االعتراف

بها في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر.

يتم تكليف مخمنين خارجيين معتمدين لتقييم الموجودات الجوهرية .بعد النقاش مع هؤالء المخمنين الخارجيين ،تقوم الشركة باختيار
األساليب والمدخالت والتي ستستخدم للتقييم في كل حالة.

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

ومستوى القيمة العادلة لهذه الموجودات والمطلوبات.
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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 الموحدة .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 الموحدة 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.

وفي حال عدم توفر أحد الشرطين ،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

األ دلة يتم احتساب وقيد مبلغ التدني في قائمة الدخل .يتم قيد إيرادات الفوائد من الموجودات المالية بالكلفة المطفأة في قائمة
الدخل الموحدة.

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
الموحدة .ال يتم إثبات خسائر تدني على االستثمارات في األسهم (حقوق الملكية).
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ٍ
مساو للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية ،باستثناء ما
يتم قيد مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ
يلي ،والتي يتم قياسها كخسائر ائتمانية متوقعة على مدى  12شه اًر فقط:
– سندات الدين االستثمارية ذات المخاطر االئتمانية المنخفضة (أي ما يعادل تصنيف الدرجة االستثمارية) بتاريخ إعداد القوائم
المالية الموحدة.
– األدوات المالية األخرى التي لم تزد مخاطرها االئتمانية بشكل جوهري منذ اإلثبات المبدئي لها.
يتم قيد مخصص التدني في قائمة الدخل الموحدة ويتم إظهارها في حساب مخصص مقابل الذمم المدينة وأدوات الدين االستثمارية.
يتم شطب الموجودات المالية بعد استيفاء جميع محاوالت إعادة الجدولة وأنشطة التحصيل وال يكون هناك احتمال 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 عندما يكون هناك 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 للمدين.
الموجودات المالية التي تمت إعادة جدولتها ولم تعد تعتبر مستحقة يتم إعادة تصنيفها ضمن الموجودات المالية العاملة وذلك عند
سداد جميع مبالغ أصل الدين والفوائد بانتظام وعند اعتبار التسديدات المستقبلية مضمونة بمعقولية .تخضع الموجودات المالية
المعاد جدولتها إلى مراجعة مستمرة لتحديد فيما إذا كانت ال تزال متدنية أو يمكن اعتبارها مستحقة.
تقوم الشركة بتطبيق الطريقة المبسطة من المعيار لتسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة ،وحساب الخسائر
االئتمانية المتوقعة على كامل عمر الذمم المدينة.

المخزون
يتم إظهار مخزون المواد بالكلفة ،بينما يتم إظهار البضاعة بالكلفة ،باستخدام طريقة المتوسط المرجح ،أو القيمة المتوقع تحقيقها
أيهما أقل .تمثل الكلفة كافة النفقات التي تتكبدها الشركة من أجل إيصال المواد والبضاعة إلى حالتها وموقعها لتكون جاهزة
لالستخدام.
يتم إجراء دراسة تدني في القيمة الدفترية لمخزون المواد والبضاعة عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية
لها .في حال وجود مثل هذه المؤشرات ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لمخزون المواد والبضاعة للقيمة المتوقع استردادها.
النقد والنقد المعادل
لغرض قائمة التدفقات النقدية ،يشمل النقد والنقد المعادل النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة األجل تستحق
خالل فترة ثالثة شهور أو أقل ،بعد تنزيل النقد مقيد السحب ،ان وجد.
ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المســتحقة الســداد في المســتقبل للبضــائع أو الخدمات المســتلمة سـواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من
قبل المورد.
مخصصات
يتم إثبات المخصصات إذا كان على الشركة أي التزام (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق وعندما تكون كلفة تسوية االلتزام
محتملة ويمكن قياسها بموثوقية.
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العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الدينار األردني خالل السنة إلى الدينار األردني وفقاً ألسعار الصرف كما
في تاريخ المعاملة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وتلك التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية السنة
إلى الدينار األردني وفقاً ألسعار الصرف كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة .تظهر فروقات التحويل من ربح أو خسارة في قائمة
الدخل الموحدة.
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 مضاف ًا إليه المعدل المرجح لعدد األسهم
العادية التي كان يجب إصدارها فيما لو تم تحويل األسهم القابلة للتحويل إلى أسهم عادية.
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صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2019

كما في  31كانون األول 2019

االستهالك المتراكم
كما في  1كانون الثاني 2019
االستهالك للسنة
محول إلى استثمارات عقارية (إيضاح )6

كما في  31كانون األول 2019

الكلفة
كما في  1كانون الثاني 2019
إضافات
محول إلى استثمارات عقارية (إيضاح )6

2019

1,165,687

-

-

1,165,687

1,165,687
-

دينار أردني

أراضي

1,898,458

1,181,802

1,135,330
64,908
()18,436

3,080,260

3,121,969
66,581
()108,290

دينار أردني

مباني
وإنشاءات

5,085,335

2,138,650

1,922,562
216,088
-

7,223,985

7,223,985
-

دينار أردني

آالت
ومعدات المطاحن
والصوامع

31,116

268,439

263,253
5,186
-

299,555

269,745
29,810
-

دينار أردني

أثاث وأجهزة
مكتبية

76,117

47,698

36,093
11,605
-

123,815

101,556
22,259
-

دينار أردني

آليات
وسيارات

83,256

367,431
28,935
-

8,339,969

3,724,669
326,722
()18,436

396,366

479,622

12,362,564
118,650
()108,290

4,032,955

12,372,924

479,622
-

دينار أردني

المجموع

دينار أردني

آالت ومعدات
أخرى

19

بلغت قيمة العقارات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل التي مازالت تستخدم في عمليات الشركة مبلغ  662,274دينار أردني كما في  31كانون األول .2019

تم خالل العام تحميل مبلغ  313,711دينار أردني من مصروف االستهالك على حساب كلفة المبيعات (ايضاح .)17

وفقاً التفاقيات بعض التسهيالت االئتمانية ،قامت الشركة برهن أرض المصنع وما عليها من انشاءات لصالح بنك محلي .بلغت القيمة الدفترية لهذه الموجودات كما في  31كانون األول  2019مبلغ
 3,064,145دينار أردني (ايضاح .)15

.4

عقارات وآالت ومعدات
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1,165,687

-

-

1,165,687

1,165,687
-

1,986,639

1,135,330

1,065,396
69,934

3,121,969

3,121,969
-

دينار أردني

5,301,423

1,922,562

1,707,467
215,095

7,223,985

7,223,985
-

دينار أردني

6,492

263,253

260,376
2,877

269,745

265,259
4,486

دينار أردني

أثاث وأجهزة
مكتبية

65,463

36,093

26,421
9,672

101,556

101,556
-

دينار أردني

آليات
وسيارات

112,191

333,529
33,902

8,637,895

3,393,189
331,480

367,431

479,622

12,357,617
4,947

3,724,669

12,362,564

479,161
461

دينار أردني

المجموع

دينار أردني

آالت ومعدات
أخرى

20

بلغت قيمة العقارات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل التي مازالت تستخدم في عمليات الشركة مبلغ  552,969دينار أردني كما في  31كانون األول .2018

تم خالل العام تحميل مبلغ  315,369دينار أردني من مصروف االستهالك على حساب كلفة المبيعات (ايضاح .)17

وفقاً التفاقيات بعض التسهيالت االئتمانية  ،قامت الشركة برهن أرض المصنع وما عليها من انشاءات لصالح بنك محلي .بلغت القيمة الدفترية لهذه الموجودات كما في  31كانون األول  2018مبلغ
 3,152,326دينار أردني (ايضاح .)15

صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول 2018

كما في  31كانون األول 2018

االستهالك المتراكم
كما في  1كانون الثاني 2018
االستهالك للسنة

كما في  31كانون األول 2018

الكلفة
كما في  1كانون الثاني 2018
إضافات

2018

دينار أردني

أراضي

مباني
وإنشاءات

آالت
ومعدات المطاحن
والصوامع
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

.5

يمثل هذا البند القيمة العادلة لموجودات مالية من خالل الدخل الشامل تتمثل في أسهم مدرجة في بورصة فلسطين.

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على حساب احتياطي القيمة العادلة خالل السنة:

الرصيد في بداية السنة

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

التغير في القيمة العادلة

()85,016
()10,627

()61,991

الرصيد في نهاية السنة

()95,643

()85,016

()23,025

وفقاً التفاقيات بعض التسهيالت االئتمانية (ايضاح  ،)15قامت الشركة برهن جزء من موجوداتها المالية بالقيمة العادلة من خالل

الدخل الشامل بقيمة دفترية بلغت  369,600دينار أردني لصالح بنك محلي.
.6

إستثمارات عقارية

فيما يلي ملخص الحركة على حساب استثمارات عقارية خالل السنة:

2019

دينار أردني

89,854
30,991
()2,168
118,677

الرصيد في بداية السنة
صافي المحول من عقارات وآالت ومعدات (إيضاح )4
اإلضافات
االستهالك للسنة
الرصيد في نهاية السنة

تمثل االستثمارات العقارية بعض الهناجر المؤجرة ،بلغت إيرادات اإليجارات  35,347دينار أردني كما في  31كانون األول
.2019

يتم استهالك هذه الهناجر باستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً لعمر إنتاجي حسب تقديرات إدارة الشركة .تعتقد إدارة الشركة ان
القيمة العادلة لالستثما ارت العقارية ال تختلف عن قيمتها الدفترية كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة.

.7

مخزون
2019

قمح
لوازم ومواد تعبئة
بضاعة جاهزة للبيع
قطع غيار
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دينار أردني

دينار أردني

2,183,324

2,772,472

1,886,803
186,749
75,333
34,439

21

2018

2,436,288
214,614
87,131
34,439

.8

ذمم مدينة

ذمم تجارية

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

4,184,577
5,410,713

شيكات برسم التحصيل

9,595,290

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

4,091,474
5,656,009
9,747,483

()2,684,104

()2,425,935

6,911,186

7,321,548

فيما يلي ملخص الحركة على حساب مخصص خسائر ائتمانية متوقعة كما في  31كانون األول  2019و:2018

رصيد بداية السنة – قبل التعديل

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

2,425,935

2,477,709

رصيد بداية السنة – بعد التعديل

2,425,935

2,569,030

فروقات عملة

207,326

()186,229

2,684,104

2,425,935

تعديالت أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم ()9

-

إضافات

50,843

رصيد نهاية السنة

91,321
43,134

ال تقوم إدارة الشركة بالحصول على ضمانات مقابل الذمم المدينة ،وبالتالي فهي غير مضمونة.
.9

موجودات متداولة أخرى
2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

مستحق من ضريبة القيمة المضافة

265,466

مستحق من موظفين

92,690

دفعات مقدمة للموردين

سلفيات ضريبة الدخل (ايضاح )13

22

93,230

156,553

363,994

23,000

27,137

55,747

مصاريف مدفوعة مقدماً
أخرى

423,876

43,134

163,658

109,117

757,114

1,060,488

53

.10

األرصدة لدى البنوك
2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

حسابات جارية لدى البنوك

435,767

ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالثة شهور

365,671

354,500

802,177

582,073

نقد في الصندوق

739

226,637

936

بلغ معدل الفائدة على الودائع قصيرة األجل بالدوالر األمريكي كما في  31كانون االول  2019ما نسبته .%4,13
ألغراض قائمة التدفقات النقدية ،يتألف النقد والنقد المعادل مما يلي:

نقد وارصدة لدى البنوك
نقد مقيد السحب
النقد والنقد المعادل

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

802,177

()365,681
436,496

582,073

()3,182
578,891

تشمل الحسابات الجارية لدى البنوك مبلغ  365,681دينار أردني و 3,182دينار أردني محجوزة كتأمينات نقدية مقابل دخول
في عطاءات وصفقات شراء دوالر مقابل شيقل كما في  31كانون األول  2019و ،2018على التوالي ،بلغ معدل الفائدة على

تأمينات الصفقات المحجوزة ما نسبته .%0,05
.11

احتياطي إجباري

.12

مخصص تعويض نهاية الخدمة

تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله بنسبة  %10من األرباح السنوية وفقاً لقانون الشركات وهو غير قابل للتوزيع
على المساهمين.

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

رصيد بداية السنة

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

452,795

إضافات خالل السنة

68,602

422,920
42,346

تعويضات مدفوعة خالل السنة

()7,799

()11,371

رصيد نهاية السنة

514,847

452,795

فروقات عملة

1,249

()1,100

يتم التخصيص لتعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقانون العمل الساري المفعول في فلسطين ونظام شؤون الموظفين الخاص

بالشركة.
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.13

مخصص ضريبة الدخل

منحت الشركة بتاريخ  21آذار  2000إعفاء ضريبي وفقاً لقانون تشجيع االستثمار في فلسطين ،حيث تم إعفاء الشركة من
ضريبة الدخل بشكل كلي لفترة  5سنوات انتهت بتاريخ  31آب  ،2004بعد ذلك حصلت الشركة بتاريخ  24كانون األول 2009
على إعفاء جزئي بنسبة  %50من الضريبة على األرباح الخاضعة لضريبة الدخل ولمدة  12سنة تنتهي في عام .2020
فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على رصيد مخصص ضريبة الدخل:

2019

دينار أردني

رصيد (السلفيات) المخصص بداية السنة
إضافات خالل السنة
استردادات
سلفيات مدفوعة
دفعات خالل السنة
فروقات عملة

()43,134
36,760
()40,824
()8,549

صافي سلفيات تم قيدها كموجودات أخرى (ايضاح )9
رصيد نهاية السنة

-

()55,747
55,747

2018

دينار أردني

121,737
41,959
()81,575
()96,118
()41,270
12,133
()43,134
43,134
-

توصلت الشركة خالل عام  2018الى مخالصات نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها لألعوام منذ  2015وحتى
عام  2017نتج عنها استرداد بقيمة  81,575دينار أردني من المخصص المكون .حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة ،لم
تتوصل الشركة الى مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل عن نتائج أعمالها لعام .2018
.14

ذمم وأرصدة دائنة أخرى
دينار أردني

دينار أردني

315,031

شيكات آجلة

157,270

توزيعات أرباح نقدية مستحقة

129,305

ذمم دائنة

65,075

مخصص مكافآت موظفين

61,559

مصاريف مستحقة

25,477

مخصص اجازات الموظفين

3,819

أخرى

.15

2019

2018

757,536

515,675
163,141
84,435
60,095
40,757
22,366

4,583

891,052

تسهيالت ائتمانية

سقف تمويل مشتريات-بيوع مرابحة دوارة

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

1,410,760

2,582,156

1,410,760

3,416,506

-

جاري مدين

24

834,350
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سقف تمويل مشتريات

حصلت الشركة خالل االعوام السابقة على سقف تمويل مشتريات (بيوع مرابحة دوارة) من أحد البنوك المحلية بسقف  3,5مليون

دوالر أمريكي وبمعدل مرابحة سنوية متناقصة تبلغ  .%4بلغ الرصيد المستغل من هذه التسهيالت مبلغ  834,350دينار أردني

كما في  31كانون األول  .2018قامت الشركة بتسديد كامل المبلغ كما في  31كانون األول .2019
جاري مدين

حصلت الشركة خالل األعوام السابقة على تسهيالت حسابات جاري مدين من أحد البنوك المحلية .يبلغ إجمالي سقف الجاري

مدين  8مليون شيكل اسرائيلي و 2مليون دوالر أمريكي بمعدل فائدة تتراوح ما بين  %4,8و %6سنوياً ،على التوالي .بلغ الرصيد
المستغل من هذه التسهيالت كما في  31كانون االول  2019مبلغ  1,410,760دينار أردني.
تم الحصول على هذه التسهيالت مقابل رهن جزء من موجودات الشركة بقيمة  3مليون دينار أردني وتجيير بوليصة تأمين الشركة

بقيمة  23مليون دوالر أمريكي باإلضافة الى رهن استثمارات الشركة في أسهم مدرجة في بورصة فلسطين إيضاح (.)5
.16

اإليرادات من العقود مع العمالء

فيما يلي تفاصيل اإليرادات من العقود مع العمالء خالل السنة المنتهية في  31كانون االول  2019و:2018
2019
دينار أردني
7,172,709
1,146,319
56,796
8,375,824

مبيعات الطحين
مبيعات النخالة
مبيعات السميد

2018
دينار أردني
7,630,532
1,212,714
67,417
8,910,663

إذ كانت مبيعات الشركة تتم عند نقطة معينة من الزمن وفي مناطق السلطة الفلسطينية.
.17

كلفة المبيعات

فيما يلي تفاصيل كلفة المبيعات خالل السنة المنتهية في  31كانون االول  2019و:2018
2019
دينار أردني
5,316,959
412,295
313,711
311,911
224,557
20,828
23,333
6,623,594
2,772,472
()2,183,324
7,212,742

مشتريات مواد أولية
مصاريف نقل وشحن
استهالك عقارات وآالت ومعدات (ايضاح )4
رواتب وأجور
مصاريف كهرباء وماء
مصاريف صيانة
مصاريف استشارات فنية
مصاريف تشغيلية أخرى
بضاعة جاهزة في بداية السنة
بضاعة جاهزة في نهاية السنة
كلفة المبيعات
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2018
دينار أردني
5,758,282
444,634
315,369
280,345
257,725
23,846
26,390
31,878
7,138,469
2,976,263
()2,772,472
7,342,260
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مصاريف إدارية وعامة

2019
دينار أردني
310,980
35,532
30,682
27,284
17,134
16,737
16,140
15,740
15,179
13,613
7,257
7,014
4,824
3,379
2,551
8,643
532,689

الرواتب واألجور ومنافع الموظفين
مواصالت الموظفين
رسوم ورخص واشتراكات
تأمين
بريد وفاكس وهاتف
تنقل وسفريات ومحروقات
مصاريف اعضاء مجلس اإلدارة
حراسة
استهالك عقارات وآالت ومعدات
أتعاب مهنية
تبرعات وعالقات عامة
صيانة
كهرباء ومياه
ضيافة وكافتيريا موظفين
قرطاسية
أخرى

.19

مصاريف تسويق وبيع وتوزيع
2019
دينار أردني
44,823
34,760
13,715
5,581
5,544
4,225
108,648

مصاريف نقل بضاعة جاهزة
الرواتب واألجور ومنافع الموظفين
عموالت بيع
دعاية وإعالن
مصاريف تنقل وسفريات
مصاريف عطاءات

.20

2018
دينار أردني
391,546
31,344
29,454
29,088
17,490
46,543
28,006
17,364
16,111
13,911
9,532
5,557
7,009
3,471
2,490
5,702
654,618

2018
دينار أردني
35,826
47,727
26,086
7,422
6,827
23,604
147,492

إيرادات ومصاريف أخرى ،بالصافي
2019

دينار أردني

35,347
17,936
()704
52,579

ايرادات تأجير هنجر صناعي
إيرادات فوائد
أخرى

26

2018

دينار أردني

28,793
14,257
8,073
51,123
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الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

لقد كانت الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنتين المنتهيتين في  31كانون األول  2019و ،2018على التوالي

كما يلي:

2019

2018

ربح السنة (دينار أردني)

815,181

73,698

المعدل المرجح لعدد األسهم المكتتب بها (سهم)

15,000,000

15,000,000

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة (دينار أردني)

0,054

0,005
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معامالت مع جهات ذات عالقة

يمثل هذا البند األرصدة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة والتي تتضمن المساهمين الرئيسيين والشركات الشقيقة وأعضاء

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

تتضمن قائمة المركز المالي الموحدة األرصدة التالية مع الجهات ذات العالقة كما في  31كانون األول  2019و:2018
طبيعة

2019

2018

العالقة

دينار أردني

دينار أردني

ذمم مدينة

مساهمون

3,213

23,279

توزيعات أرباح مستحقة

مساهمون

157,270

163,141

تتضمن قائمة الدخل الموحدة المعامالت التالية مع الجهات ذات العالقة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2019و:2018

مبيعات

طبيعة

2019

2018

العالقة

دينار أردني

دينار أردني

شركة شقيقة

167,217

176,668

تعويضات اإلدارة العليا:
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رواتب وأجور ومكافآت

273,965

351,762

مصاريف مجلس اإلدارة

16,140

28,006

27
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قياس القيمة العادلة

يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية كما في  31كانون األول  2019و 31كانون األول

:2018

قياس القيمة العادلة باستخدام

تاريخ التقييم
2019

المجموع

أسعار التداول في

معطيات جوهرية

معطيات جوهرية

اسواق مالية نشطة

يمكن مالحظتها

ال يمكن مالحظتها

(المستوى األول)

دينـار أردني

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

موجودات مالية بالقيمة
العادلة:

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل
(إيضاح )5

موجودات مالية تم اإلفصاح
عن قيمتها العادلة:

 31كانون األول 2019

 31كانون األول 2019

استثمارات عقارية

371,948

118,677

371,948

-

-

-

118,677

-

(إيضاح )6
قياس القيمة العادلة باستخدام

تاريخ التقييم

المجموع
دينـار أردني

2018

أسعار التداول في

معطيات جوهرية

معطيات جوهرية

اسواق مالية نشطة

يمكن مالحظتها

ال يمكن مالحظتها

(المستوى األول)

(المستوى الثاني)

(المستوى الثالث)

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

موجودات مالية بالقيمة
العادلة:

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل
(إيضاح )5

 31كانون األول 2018

382,575

382,575

-

-

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

الثالث.
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القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
يبين الجدول التالي األدوات المالية ،باستثناء النقد والنقد المعادل ،والتي تحتفظ بها الشركة كما في  31كانون األول 2019
و:2018
القيمة العادلة
القيمة الدفترية
2018

2019

دينار أردني

موجودات مالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
ذمم مدينة
موجودات مالية أخرى

371,948
6,911,186
521,814

مطلوبات مالية
ذمم وأرصدة دائنة أخرى
تسهيالت ائتمانية

732,059
1,410,760

7,804,948

2,142,819

دينار أردني

382,575
7,321,548
626,223
8,330,346
868,686
3,416,506
4,285,192

2019

دينار أردني

371,948
6,911,186
521,814
7,804,948
732,059
2,168,296
2,900,355

2018

دينار أردني

382,575
7,321,548
626,223
8,330,346
868,686
3,416,506
4,285,192

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 للذمم المدينة والموجودات المالية االخرى والذمم واالرصدة الدائنة االخرى هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية

لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.

تم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل المدرجة في االسواق المالية وفقاً ألسعار تداولها
في تاريخ القوائم المالية الموحدة.

تم تقدير القيمة العادلة للتسهيالت االئتمانية الخاضعة للفائدة من خالل خصم التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام نفس أسعار

الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر.
.24

أهداف وسياسات إدارة المخاطر

إن المخاطر األساسية الناتجة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر

العمالت األجنبية .يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما يلي:
مخاطر االئتمان

تقوم الشركة بإدارة مخاطر االئتمان وفق سياستها المتعلقة بإدارة مخاطر االئتمان .لدى الشركة قاعدة كبيرة من العمالء ،وبالتالي
فإن مخاطر االئتمان المرتبطة بالذمم المدينة موزعة على عدد كبير من العمالء باستثناء مخاطر االئتمان الخاصة بالذمم المدينة

المستحقة من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تمثل حوالي  %6من مجموع الذمم المدينة التجارية .كذلك تتبع الشركة

نظاماً للتحصيل من خالل جهود اإلدارة والطرق القانونية.

يتم إجراء دراسة تدني القيمة بشكل منفرد على بعض العمالء الرئيسين كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة .باإلضافة الى إجراء
دراسة تدني القيمة على عدد كبير من الذمم األخرى بشكل مجموعات .تتضمن طريقة االحتساب نسب تخصيص محددة تم

احتسابها من مجموعة عوامل تشمل أنماط التحصيل التاريخية ،ونوع العمالء والخدمات المقدمة ،وكشوف تعمير الذمم المدينة،
وتحديد تعريف التعثر من خالل عدد أيام معين.
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بالنسبة لمخاطر االئتمان الناجمة عن موجودات مالية أخرى والتي تشمل النقد والنقد المعادل والذمم المدينة وبعض الموجودات
المتداولة األخرى فإن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان ينتج عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته والتي تساوي القيمة

الدفترية لهذه الموجودات المالية .تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان الناجمة عن األنشطة التشغيلية بشكل أساسي (الذمم التجارية).

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

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

 31كانون األول  2019و ،2018على التوالي حسب فترة االستحقاق:
تحت الطلب

 31كانون األول 2019

تسهيالت ائتمانية

ذمم وأرصدة دائنة أخرى

وحتى  3شهور

من  3إلى 12
شهر

من  1إلى 5

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

847,673

563,087
315,031

442,505

878,118

 31كانون األول 2018

تسهيالت ائتمانية

ذمم وأرصدة دائنة أخرى

757,536

2,168,296

-

وحتى  3شهور

من  3إلى 12
شهر

من  1إلى 5

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

2,424,180
844,206

3,268,386

1,059,129
46,846

1,105,975

دينار أردني
1,410,760

-

1,290,178

تحت الطلب

سنوات

-

المجموع

سنوات

-

المجموع
دينار أردني
3,483,309
891,052

-

4,374,361

-

مخاطر أسعار الفائدة

تنجم مخاطر أسعار الفائدة بشكل رئيسي عن التغيرات في أسعار الفائدة على التسهيالت االئتمانية الخاضعة ألسعار فوائد متغيرة.
يمثل الجدول التالي مدى حساسية قائمة الدخل الموحدة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفوائد مع بقاء جميع المتغيرات

ٍ
مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه.
األخرى المؤثرة ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار الفائدة

الزيادة في سعر

األثر على ربح

(نقطة أساس)

دينار أردني

الفائدة

2019

السنة قبل الضريبة

العملـة

دوالر أمريكي

20

-

2018
العملـة

دوالر أمريكي

20

30

()1,669
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مخاطر العمالت األجنبية
يبين الجدول التالي مدى حساسية قائمة الدخل الموحدة نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف العمالت األجنبية مقابل
الدينار األردني ،مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة .إن سعر صرف الدينار األردني مربوط بسعر ثابت مقابل الدوالر األمريكي،
وبالتالي ال يوجد أثر على القوائم المالية الموحدة نتيجة التغيرات في سعر صرف الدوالر األمريكي .إن أثر النقص المتوقع في
ٍ
مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
أسعار العمالت االجنبية
الزيادة في سعر
الشيقل مقابل الدينار
األردني

2019

شيقل إسرائيلي

%
20

2018
شيقل إسرائيلي

20

األثر على الربح
قبل الضريبة
دينـار أردني

()585,649

()1,214,780

مخاطر التغير في أسعار األسهم

يبين الجدول التالي حساسية احتياطي موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل لنتيجة للتغيرات الممكنة المحتملة

ٍ
مساو ومعاكس ألثر الزيادة
في أسعار األسهم مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة .إن أثر النقص المتوقع في أسعار األسهم

المبينة أدناه:

الزيادة في المؤشر

2019

()%

أسهم مدرجة في بورصة فلسطين

10 +

2018

أسهم مدرجة في بورصة فلسطين

.25

10 +

األثر على حقوق
الملكية

دينـار أردني

37,195
38,258

إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأس مال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة
ويعظم حقوق الملكية .تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل .هذا
ولم تقم الشركة بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنة.
إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع وعالوة االصدار واالحتياطيات واالرباح المدورة وحقوق
الجهات غير المسيطرة بمجموع  16,801,252دينار أردني كما في  31كانون األول  2019مقابل  15,996,698دينار أردني
كما في  31كانون االول .2018
.26

القضايا المقامة على الشركة

تظهر الشركة كمدعى عليها في عدة قضايا مقامة ضدها بمبلغ  6,286,630دينار أردني كما في  31كانون األول  2019هذا
وحسب رأي المستشار القانوني للشركة فإنه لن يترتب على الشركة أية التزامات مالية لقاء هذه القضايا ،وبالتالي لم يتم أخذ أية
مخصصات مقابلها.
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التزامات تعاقدية ومحتملة

على الشركة بتاريـخ القوائم المالية الموحدة ،التزامات تعاقدية ناتجة عن عقود المشتريات الموقعة مع الموردين .يمثل مبلغ االلتزامات
التعاقدية الفرق بين القيمة اإلجمالية للعقد وقيمة المـواد التي تم توريدها من قيمة العقد كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة .فيما يلي
ملخص االلتزامات التعاقدية التي سيتم تسديدها في السنوات الالحقة:
2019

دينـار أردني

153,297
110,226

عقود مشتريات قمح
كفاالت بنكية

263,523

2018

دينـار أردني

180,532
180,532

تستحق معظم االلتزامات التعاقدية القائمة خالل سنة واحدة من تاريخ القوائم المالية الموحدة.
.28

تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية

تمارس الشركة كافة أنشطتها في فلسطين .إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة
الشركة ألنشطتها وقد يؤثر سلباً على أدائها.
.29

أحداث 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 حالياً على أسواق السلع بمختلف أنواعها وسلسلة االمداد لمختلف المواد

والبضائع.

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

وبالتالي لم تتمكن الشركة من تقدير حجم األثر المحتمل بتاريخ اعتماد القوائم المالية .علماً بأنه قد يكون لهذه التطورات أثر على

النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي للشركة.
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