
 

 ع أرباحيتوزتصادق على  ائيةشركة سنيورة للصناعات الغذالهيئة العامة ل
 مليون دوالر 4.2)أردني مليون دينار  3بقيمة  على مساهميها نقدية

 المدفوع الشركة مالمن رأس  %22 تهنسب ما( أمريكي

 

اجتماع الهيئة العامة العادي  71/40/9472الموافق  االربعاءيوم  الغذائية اعاتشركة سنيورة للصنعقدت : ، األردنعمان

 على توزيع أرباحلعامة س اإلدارة. ووافقت الهيئة ا، رئيس مجلالعقادعمر طارق في مدينة عمان باألردن برئاسة السيد 
، أي ما المدفوع من رأس المال %79بنسبة  17/79/9472عن السنة المالية المنتهية في على المساهمين نقدية
 . ون دوالر أمريكي(يمل 0.9) دينار أردنيمليون  1يعادل 

تمكنت من تحقيق  المحيطةحيث التحدياتبرغم كل  9472خالل العام  جيدةالشركة نتائج  عن تحقيق العقاد  وصرح

مليون دينار  55.81بالمقارنة مع  9472مليون دوالر أمريكي( في العام  78.39مليون دينار أردني ) 55.66ايرادات بقيمة 

 ،%9أن الشركة تمكنت من تحقيق نمو بالمبيعات تجاوز  منوها  . 9471مليون دوالر أمريكي( في العام  78.60اردني )

الول مرة أثر سلبا  على االيرادات بسبب إعادة توزيع بعض مصاريف البيع   IFRS 15رقم  إال ان تطبيق المعيار الدولي

صافي أرباح  حققت الشركةوالتسويق ونقلها لصافي المبيعات، حيث بلغ هذا التأثير بحدود مليون دينار اردني.كما 

التكاليف  في ارتفاعما  أنه كان هناك ، عل9472( مليون دوالر أمريكي في العام 6.10)أردني مليون دينار  4.33 بقيمة

 .9472وارتفاع أسعار المواد الخام في فلسطين في الربع االخير من العام  ردنفي األ الصناعية

شركة الماسة لتصنيع اللحوم قامت باالستحواذ الكامل على وضح العقاد أن الشركة ، أما بالنسبة للتوسع االقليميأ

في الشركة   Emerging Investment Partners في دبي باإلمارات العربية المتحدة وذلك بشراء كامل حصة شريكها

. علما  أن سنيورة قامت في مليون دوالر أمريكي( 4.70) ردنيأمليون دينار  0.4قة بلغت قيمتها في صف %14ونسبتها 

مليون دوالر  79) مليون دينار اردني 2.49من الشركة في صفقة بلغت قيمتها  %14ى باالستحواذ عل 9474العام 

 في ذلك الحين. أمريكي(

على حصتها السوقية  سنيورة على محافظةالمهندس مجدي الشريف الرئيس التنفيذي للشركة  وفي تصريحه أكد

ان الشركة تمكنت من مشيرا   وريادتها  في السوقين األردني والفلسطيني وباقي األسواق الخليجية المجاورة.
مقارنة مع العام السابق،  %49تحقيق نموا  ملحوظا  في مبيعات منتجات اللحوم المجمدة في السوق االردني بنسبة 

رفع الطاقة االنتاجية في  ، إضافة الى التجزئة وقطاع المطاعم والفنادق كما استطاعت توسيع انتشارها في أسواق
 .المحافظة على الجودة العالية لمنتجاتهامع مصانع الشركة 

 

 حول سنيورة 

شركة سنيورة للصناعات الغذائية هي الشركة الرائدة في مجال صناعة اللحوم في المنطقة، وتمتلك عالمة سنيورة 
المشهورتين في مجال اللحوم المبردة والالنشون. بدأت عملها في القدس، فلسطين منذ عام  القدس وعالمة يونيوم

العالمة التجارية  . وقامت شركة سنيورة باالستحواذ على7229، ومن ثم افتتحت مصانعها في األردن في عام 7294
عتبر شركة سنيورة من أولى . ت9474شركة الماسة لتصنيع اللحوم في دبي في عام  و على9474يونيوم في العام 

وأكبر شركات إنتاج اللحوم المصنعة حيث تقوم باالنتاج من خالل ثالثة مصانع مجهزة  بأفضل التقنيات، األول يقع في 
القدس بفلسطين، والثاني يقع في المنطقة الصناعية للملك عبد الله الثاني في األردن والثالث في دبي االمارات 

أنشأت الشركة خط انتاج جديد النتاج كافة انواع اللحوم المجمدة في األردن. تحافظ  9474لعام العربية المتحدة. في ا
 :FSSCمصانع شركة سنيورة للصناعات الغذائية في فلسطين واألردن على أعلى شهادة دولية في سالمة الغذاء 

Food Safety System Certificate 22000 (ISO/TS22002-1)ذه الشهادة تأكيدا  على أن شركة . وُيعد الحفاظ على ه
سنيورة تعمل وفق أعلى معايير الجودة والسالمة الغذائية العالمية خصوصا  بأن هذه الشهادة معتمدة من أبرز الهيئات 
الدولية، ومن أهمها جمعية األغذية والمشروبات األوروبية، ورابطة التصنيع األمريكية، والمبادرة العالمية لسالمة 

ضافة الى شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وشهادة وشعار الحالل االردني الصادرة من مؤسسة األغذية، إ
 :OHSAS 18001 المواصفات والمقاييس االردنية.  كما تحافظ مصانع الشركة في األردن وفلسطين على شهادتي

. تسوّق 9470ظمة البيئة منذ العام إلدارة ان ISO14001: 2004إلدارة ألنظمة السالمة والصحة المهنية و   2007

http://www.siniorafood.com/
http://www.apic.ps/article/122/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A
http://www.almasadubai.com/default.aspx
http://www.almasadubai.com/default.aspx
http://www.almasadubai.com/default.aspx


 

الشركة منتجاتها من خالل شبكة تجار واسعة، ومتاجر كبيرة ومراكز تسوّق في فلسطين واألردن والسعودية 
واالمارات وعدد من الدول في الشرق األوسط. كما يوجد للشركة فرع للتوزيع في المملكة العربية السعودية وآخر في 

ة، وقسم خاص بالتصدير ألسواق الخليج ومختلف دول المشرق العربي. سنيورة هي شركة اإلمارات العربية المتحد
 (.ASE: SNRAمساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان )

 

 -انتهى-


