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تقرير مدققي الحسابات المستقلين
الى مساهمي شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
تقرير حول القوائم المالية الموحدة
الـــرأي المتحفظ
لقد دققنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة ("الشركة") وشركاتها التابعة
)"المجموعة") والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31كانون األول  2020وقائمة األرباح أو الخسائر الموحدة
وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك
التاريخ وملخص ألهم السياسات المحاسبية.
في رأينا وباستثناء أثر أية تعديالت قد تنشأ نتيجة لما هو وارد في فقرة أساس الرأي المتحفظ ،إن القوائم المالية الموحدة المرفقة
تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للمجموعة كما في  31كانون األول  2020وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
أساس الرأي المتحفظ
كما هو مشار اليه في إيضاح ( )30حول البيانات المالية ،قام مجلس إدارة شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة بدراسة كافة البدائل
المتاحة للتأكد من قدرة الشركة على االستمرار في قدراتها التنافسية في األسواق العالمية والمحلية في ضل الظروف القاهرة الناتجة
عن جائحه كورونا ودراسة أثر تلك البدائل على هيكلة المجموعة أخذين بعين االعتبار طبيعة العقود المحلية واستم اررية تدفق أوامر
الشراء الخارجية التي تم توقيعها خالل عام  2021هذا و قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  6تموز 2020
والهيئة العامة في اجتماعها الغير عادي بتاريخ  11تشرين الثاني  2020زيادة رأس مال الشركة بقيمة 691ر781ر 18دينار عن
طريق االكتتاب الخاص الموجه لمساهمي الشركة بقيمة إسمية دينار واحد للسهم ليصبح رأس المال المصرح به 000ر000ر30
دينار.
لم يتم تزويدنا بدراسة تفصيلية حول مدى كفاية المخصصات المختلفة المتعلقة بأرصدة الذمم المدينة ،المخزون ،األرصدة المدينة
األخرى والموجودات غير الملموسة كما في  31كانون األول  .2020وبالتالي لم نتمكن من التأكد من كفاية هذه المخصصات
وإمكانية استرداد هذه األرصدة.
لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ،إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدققي الحسابات عن
تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين
(بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية) الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات
السلوك المهني االخرى المالئمة لتدقيق القوائم المالية الموحدة في األردن ،وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس
الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين .لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء الرأي المتحفظ.

أمور التدقيق الهامة
ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفقاً الجتهادنا المهني كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم المالية الموحدة للسنة
الحالية .لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية إلبداء رأينا حول هذه القوائم وال نبدي رأياً منفصالً
حول هذه األمور .تم وصف إجراءات التدقيق المتعلقة بكل امر من األمور المشار اليها ادناه ،إضافة لما هو مبين في فقرة أساس
الرأي المتحفظ.
لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدققي الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية الموحدة .باإلضافة لكافة األمور المتعلقة
بذلك .بناءاً عليه فأن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية
الموحدة .ان نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار اليها ادناه ،توفر أساسا
لرأينا حول تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة.
امر التدقيق الهام :تحقق اإليرادات
إن اإلفصاحات الخاصة باإليرادات مبينة في إيضاح ( )15حول القوائم المالية الموحدة.
أمر التدقيق الهام

كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم

تركز المجموعة على اإليرادات كأحد مقاييس األداء الرئيسية شملت إجراءات التدقيق ،من بين أمور أخرى ،النظر في مدى
مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة لتحقق إيرادات المجموعة
والذي يمكن أن يخلق حاف اًز لزيادة اإليرادات.
وفحص مدى توافقها وكذلك تقييم مدى االمتثال لتلك السياسات
مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .قمنا بتقييم البيئة
الرقابية واختبار اجراءات الرقابة الداخلية على اكتمال وقياس
حدوث االيرادات المثبتة كما حصلنا على عينة للمعامالت،
واختبرنا التسجيل والتثبيت الصحيح لها وعالوة على ذلك ،قمنا
باختيار عينة من المعامالت قبل وبعد نهاية السنة المالية المنتهية
في  31كانون األول  2020للتحقق من االثبات الصحيح ،كما
قمنا باإلجراءات التحليلية لهامش الربح والمبيعات شهرياً.
المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام 2020
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها .ان
اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى .اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا .ان رأينا ال يشمل
المعلومات األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى.
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة ،ان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا ،بحيث ُن ّقيم فيما إذا
كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية الموحدة او من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم المالية الموحدة.

مسؤولية اإلدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ،باإلضافة الى
تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.
كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االستم اررية بما
في ذلك استخدام مبدأ االستم اررية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية الموحدة ،إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية المجموعة أو
إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.
إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الموحدة
إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن إحتيال
أو عن غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.
ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائما
منفردة أو مجتمع ًة يمكن ان
خطأ جوهريا عند وجوده .إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية ،إذا كانت
ً
يكون لها تأثير على الق اررات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.
إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ،وكذلك نقوم بما
يلي:
• تحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية ،سواء الناتجة عن احتيال أو غلط ،وتصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق
تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساساً إلبداء الراي .إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري
ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط ،لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات
غير صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
• الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي
حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للمجموعة.
• تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االدارة.
وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،
• التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستم اررية في المحاسبة،
ً
وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار .و اذا ما
توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري ،فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية الموحدة ذات الصلة أو
تعديل رأينا اذا كانت هذه االيضاحات غير كافية .إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير
التدقيق ،ومع ذلك فإن األحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في اعمالها كمنشأة مستمرة.

• تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية الموحدة ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة
تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل.
• الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية عن الشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق المجموعة
إلبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإنجاز عملية التدقيق للمجموعة .ونحن مسؤولون
عن رأينا حول التدقيق.
إننا نتواصل مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط
ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
نقوم كذلك بتزويد المسؤولين المكلفين بالحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية واالفصاح للمسؤولين
المكلفين بالحوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا وما شأنه ان يحافظ على هذه
االستقاللية.
من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة ،نقوم بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية
الموحدة للفترة الحالية والتي تمثل أمور التدقيق الهامة .اننا نقدم وصف عن هذه األمور في تقرير التدقيق اال اذا كان القانون أو
التعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك االمر ،او في حاالت نادرة جدا و التي بناءاً عليها ال يتم االفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا الن
العواقب السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.
تقرير حول المتطلبات القانونية
تحتفظ المجموعة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية الموحدة ونوصي بالمصادقة عليها ،آخذين
بعين االعتبار ما ورد في فقرة أساس الرأي المتحفظ.
إرنست ويونغ /األردن
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وضاح عصام برقاوي
ترخيص رقم 591

شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
الموجودات
موجودات غير متداولة -
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات حق االستخدام

موجودات متداولة -
مخزون
ذمم وأوامر شراء تحت التصنيع
ذمم مدينة
شيكات برسم التحصيل
أرصدة مدينة أخرى
نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة

إيضاحات
3
4
5
10

6
13
7
8
9

 1و11
11
11
5

صافي حقوق الملكية

المطلوبات -
مطلوبات غير متداولة
قروض طويلة األجل
الت ازمات عقود االيجار
مطلوبات متداولة
أقساط قروض طويلة األجل تستحق خالل السنة
التزامات عقود االيجار تستحق خالل السنة
ذمم دائنة
تسهيالت بنكية مقابل أوامر شراء من العمالء
بنوك دائنة
أرصدة دائنة أخرى
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

118ر729ر5
627ر688
566ر273
915ر122

583ر622ر5
627ر688
885ر948
903ر180

226ر814ر6

998ر440ر7

135ر060ر8
625ر778ر8
325ر007ر4
000ر1
538ر717ر3
985ر207

838ر424ر6
997ر830ر10
145ر356ر1
818ر37
428ر390ر3
900ر94

608ر772ر24
834ر586ر31

مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية -
رأس المال المدفوع
خصم إصدار
إحتياطي إجباري
إحتياطي القيمة العادلة
خسائر متراكمة

2020
دين ـ ــار

2019
دين ـ ــار

309ر218ر11
(140ر267ر)1
280ر495
(836ر)34
(915ر512ر)7
698ر898ر2

126ر135ر22
124ر576ر29

309ر218ر11
(140ر267ر)1
280ر495
(521ر)263
(413ر146ر)5
515ر036ر5

12
10

590ر043ر8
422ر57
012ر101ر8

076ر342ر5
635ر98
711ر440ر5

12
10

530ر864
301ر44
173ر046ر3
578ر298ر9
072ر192ر6
470ر141ر1

543ر085ر1
752ر66
367ر078ر2
983ر315ر9
721ر869ر5
532ر682

13
9
14

124ر587ر20
136ر688ر28
834ر586ر31

تعتبر االيضاحات المرفقة من  1الى  30جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقأر معها

898ر098ر19
609ر539ر24
124ر576ر29

شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020
إيضاحات

15
16

المبيعات
كلفة المبيعات

859ر477ر14
(560ر390ر)12

932ر175ر19
(679ر519ر)16

299ر087ر2

253ر656ر2

18
17

(656ر147ر)1
(538ر)642

(352ر275ر)1
(535ر)862

20

(755ر627ر)1
(000ر)42
(857ر)866
481ر243
(258ر)23

(809ر)22
(796ر)87
(155ر)955
131ر27
492ر53
558ر847
075ر23

(284ر019ر)2

862ر403

إجمالي الربح
مصاريف إدارية
مصاريف بيع وتوزيع
مصاريف ناتجة عن إنخفاض عمليات اإلنتاج نتيجة التغيرات
االقتصادية
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
مخصص بضاعة بطيئة الحركة
فوائد مدينة
فوائد دائنة
عوائد توزيعات أرباح أسهم
إيرادات أخرى ،بالصافي
(خسائر) أرباح عمالت اجنبية

6

19

(خسارة) ربح السنة

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من (خسارة) ربح السنة

2020
دين ـ ــار

2019
دين ـ ــار

21

فلـس/دينــار

فلـس/دينــار

()0/18

0/04

تعتبر االيضاحات المرفقة من  1الى  30جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقأر معها

شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020
إيضاح
(خسارة) ربح السنة

بنود الدخل الشامل التي ال يتم تصنيفها إلى األرباح أو
الخسائر في الفترات الالحقة:
التغير في إحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،بالصافي
مجموع الدخل الشامل للسنة

5

2019
دين ـ ــار

2020
دين ـ ــار
(284ر019ر)2

862ر403

(533ر)118

(522ر)94

(817ر137ر)2

340ر309

تعتبر االيضاحات المرفقة من  1الى  30جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقأر معها

شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغير في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020
أرس المال
المدفوع

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020

دين ــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020
مجموع الدخل الشامل للسنة

309ر218ر11
-

خسائر متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
الرصيد كما في  31كانون األول 2020

309ر218ر11

خصــم
إصـدار
دين ــار

(140ر267ر)1
(140ر267ر)1

إحتياطي
إجبــاري

إحتياطي
القيمة العادلة

280ر495
-

(521ر)263
(533ر)118

دين ــار

280ر495

دين ــار

خسائر
متراكمة
دين ــار

(413ر146ر)5
(284ر019ر)2

218ر347

(218ر)347

(836ر)34

(915ر512ر)7

المجموع
دين ــار

515ر036ر5
(817ر137ر)2
698ر898ر2

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2019
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019
مجموع الدخل الشامل للسنة
مصاريف زيادة رأس المال
الرصيد كما في  31كانون األول 2019

309ر218ر11
309ر218ر11

(140ر267ر)1
(140ر267ر)1

008ر415
-

(999ر)168
(522ر)94

272ر80

-

280ر495

(521ر)263

تعتبر االيضاحات المرفقة من  1الى  30جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقأر معها

(003ر470ر)5
862ر403
(272ر)80
(413ر146ر)5

175ر727ر4
340ر309
515ر036ر5

شركة الزي لصناعة ا أللبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020
إيضاحات
األنشطة التشغيلية
(خسارة) ربح السنة

2020
دينـ ــار

(284ر019ر)2

تعديالت-
إستهالكات
أرباح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
مخصص بضاعة بطيئة الحركة
عوائد توزيعات أرباح أسهم
فوائد مدينة
فوائد دائنة
استهالك موجودات حق االستخدام
فوائد التزامات عقود االيجار

817ر384
3
7
000ر42
6
751ر043ر1
 10و988 17ر57
 10و752 17ر19

تغيرات رأس المال العامل:
مخزون وبضاعة جاهزة وتحت التصنيع ومواد خام مقابل أوامر شراء
ذمم مدينة وذمم مدينة مقابل أوامر ش ارء
شيكات برسم التحصيل
أرصدة مدينة أخرى
ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخرى
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية

(758ر)787
(347ر488ر)1
818ر36
(110ر)327
806ر967
938ر458
(629ر610ر)1

األنشطة االستثمارية
ش ارء ممتلكات وآالت ومعدات
المتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
فوائد دائنة مقبوضة
عوائد توزيعات أرباح أسهم
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
المتحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة في) األنشطة االستثمارية

(352ر)491
786ر556
434ر65

األنشطة التمويلية
المدفوع من قروض طويلة األجل
المتحصل من قروض طويلة األجل
تأمينات نقدية مقابل تسهيالت بنكية
تسهيالت بنكية مقابل أوامر شراء من العمالء
فوائد مدينة مدفوعة
دفعات عقود االيجار
صافي التدفقات النقدية من ا ألنشطة التمويلية
صافي النقص في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني

النقد وما في حكمه كما في  31كانون األول

3

10

9
9

(848ر)603
349ر084ر3
(405ر)17
(751ر043ر)1
(416ر)83
929ر335ر1
(266ر)209
(821ر774ر)5
(087ر984ر)5

تعتبر االيضاحات المرفقة من  1الى  30جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة وتقأر معها

2019
دينـ ــار

862ر403
021ر330
(300ر)1
809ر22
796ر87
(492ر)53
155ر955
(131ر)27
201ر65
892ر10
(427ر556ر)2
(242ر172ر)1
413ر6
(287ر594ر)1
092ر581
187ر20
(451ر921ر)2
(315ر)499
300ر1
131ر27
492ر53
(540ر)42
(932ر)459
(334ر)221
364ر015ر2
994ر663ر1
(155ر)955
(951ر)88
918ر413ر2

(465ر)967
(356ر807ر)4
(821ر774ر)5

شركة الزي لصناعة ا أللبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
() 1

عـــام

تأسست شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة ("الشركة") في المملكة األردنية الهاشمية كشركة مساهمة عامة بتاريخ  22آذار 1992
برأسمال يبلغ 000ر000ر 4دينار والذي تمت تخفيضه وزيـادتـه خالل األعوام عدة مرات كان آخرها خالل عام  2016ليصبح رأس
المال المصرح به 000ر000ر 12دينار مقسم الى 000ر000ر 12سهم ومن غاياتها صناعة وإنتاج األلبسة المدنية والعسكرية
الرجالية والنسائية وجميع أنواع وأصناف الملبوسات الجاهزة من كافة األحجام والمقاييس.
وافق مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  14أيار  2018على طرح األسهم غير المكتتب بها من أرس مال الشركة المصرح
به والبالغة 971ر315ر 3سهم بقيمة إسمية دينار واحد وبخصم إصدار نصف دينار للسهم .تم استكمال إجراءات زيادة رأس مال
الشركة بجزء من األسهم المغطاة خالل فترة االكتتاب والبالغة 280ر534ر 2سهم بقيمة إسمية دينار واحد وبخصم إصدار نصف دينار
للسهم في  4تموز  ,2018وعليه أصبح أرسمال الشركة المكتتب به والمدفوع 309ر218ر 11دينار.
كما قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  6تموز  2020والهيئة العامة في اجتماعها الغير عادي بتاريخ  11تشرين
الثاني  2020زيادة رأس مال الشركة بقيمة 691ر781ر 18دينار عن طريق االكتتاب الخاص الموجه لمساهمي الشركة بقيمة إسمية
دينار واحد للسهم ليصبح أرس المال المصرح به 000ر000ر 30دينار.
تم إقرار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة المجموعة في جلسته المنعقدة بتاريخ  17آذار  2021وتتطلب هذه القوائم المالية
الموحدة موافقة الهيئة العامة للمساهمين.
( )1-2أسس إعداد القوائم المالية الموحدة
تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة من مجلس معايير المحاسبة الدولية.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية الموحدة.
إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.
( )2-2اسس توحيد القوائم المالية
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة التالية ويشار إليهم معاً ("بالمجموعة") كما في  31كانون االول
:2020
أرس المال
بلد التأسيس نسبة الملكية
دينـ ــار
االردن
االردن

الشركة التجارية لتسويق االزياء العالمية محدودة المسؤولية
شركة الالمع لاللبسة الجاهزة محدودة المسؤولية*

٪100
٪100

000ر500
000ر5

* تأسست شركة الالمع لأللبسة الجاهزة بتاريخ  7شباط  ،2017لم تقم الشركة بممارسة أية أنشطة حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة.
يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ التملك وهو تاريخ حصول المجموعة على السيطرة ويستمر توحيد الشركات التابعة حتى
تاريخ فقدان السيطرة .وتتحقق السيطرة عندما تكون الشركة معرضة للعوائد المتغيرة الناتجة من االستثمار في الشركات التابعة أو يكون
لها حقوق في هذه العوائد ،وتكون قادرة على التأثير في هذه العوائد من خالل سلطتها على الشركات التابعة ويتم استبعاد جميع األرصدة
والمعامالت واألرباح والمصاريف الناتجة عن المعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة.
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شركة الزي لصناعة ا أللبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للشركة وباستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة .إذا
كانت الشركات التابعة تتبع سياسات محاسبية تختلف عن تلك المتبعة في الشركة فيتم إجراء التعديالت الالزمة على القوائم المالية
للشركات التابعة لتتفق مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة.
يتم تسجيل حصة حقوق غير المسيطرين إن وجدت من خسائر الشركات التابعة حتى لو أدى ذلك الى عجز في رصيد حقوق غير
المسيطرين.
يتم تسجيل األثر الناتج عن تغير نسبة الملكية في شركة تابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق الملكية .عند فقدان السيطرة
على الشركة التابعة ،تقوم المجموعة بما يلي:
-

استبعاد الموجودات (بما فيها الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة.
استبعاد أية قيمة دفترية للجهات غير المسيطرة.
استبعاد احتياطي ترجمة العمالت األجنبية.
االعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة.
االعترف بالقيمة العادلة لالستثمار الذي تم االحتفاظ به في الشركة التابعة.
ا
االعت ارف بأي فائض أو عجز في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
إعادة تصنيف حصة الشركة في البنود التي تم االعتراف بها سابقاً في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة أو األرباح المدورة وفقاً
لما هو مناسب.

( )3-2التغيرات في السياسات المحاسبية
ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية الموحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية
في  31كانون األول  ،2019باستثناء أن المجموعة قامت بتطبيق التعديالت التالية اعتبارا ً من  1كانون الثاني :2020
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)3تعريف "األعمال"
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )3اندماج األعمال"،
لمساعدة المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال .توضح
هذه التعديالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال ،تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمال غير
موجودة ،وتضيف توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية ،وتضييق تعريفات األعمال
والمخرجات ،وادخال اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.
تم تطبيق التعد يالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصول التي يكون تاريخ استحواذها في أو بعد بداية
أول فترة ابالغ سنوية التي بدأت في أو بعد  1كانون الثاني  .2020وبالتالي ،لم يتعين على المجموعة إعادة النظر في هذه المعامالت
التي حدثت في فترات سابقة .يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح عنها.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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شركة الزي لصناعة ا أللبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
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 القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية ،والتي
توفر معلومات مالية محددة حول المنشأة ".
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ()7
إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  7تشمل عدد من عمليات
اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة .تتأثر عالقة التحوط إذا أدى
التعديل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة التحوط .نتيجة لهذا
التعديل ،قد يكون هناك عدم تيقن حول توقي ت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة التحوط ،خالل الفترة
السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي بسعر فائدة خالي من المخاطر ( .)RFRقد يؤدي ذلك إلى عدم التيقن فيما إذا كانت المعاملة
المتوقعة محتملة للغاية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة للغاية.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16االيجارات" -تخفيضات او تأجيالت االيجار المتعلقة بوباء COVID-19
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بتاريخ  28أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ()16
"االيجارات" والتي تتعلق بتخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة عن وباء  .COVID-19تمنح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجر من
تطبيق متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16حول التعديالت المحاسبية لعقود االيجار على تخفيضات او تأجيالت االيجار
الناتجة بشكل مباشر عن وباء  .COVID-19يتعلق هذا التعديل بتخفيض لدفعات االيجار المستحقة قبل  30حزيران  .2021كحل
عملي ،يجوز للمستأجر اختيار عدم اعتبار تخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة عن وباء  COVID-19كتعديل على عقد اإليجار.
تم تطبيق هذه التعديالت اعتبارا من  1حزيران  ،2020مع السماح بالتطبيق المبكر.
لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
( )4-2استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ
الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن اإللتزامات المحتملة .إن هذه التقديرات واإلجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصروفات
والمخصصات ،وبشكل خاص يتطلب من إدارة المجموعة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية
الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .إن التقديرات المذكورة أدناه مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها
درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع
وظروف تلك المخصصات.
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شركة الزي لصناعة ا أللبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
يتم مراجعة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة وفقا ً لألسلوب المبسط وضمن أسس وفرضيات معتمدة من قبل إدارة
المجموعة لتقدير المخصص الواجب تكوينه بموجب متطلبات المعايير الدولية لتقارير المالية.
العمر ا النتاجي للموجودات الملموسة وغير الملموسة
تقوم إدارة المجموعة بتقدير العمر اإلنتاجي للموجودات الملموسة وغير الملموسة لغايات إحتساب اإلستهالك واإلطفاء مع األخذ بعين
االعتبار اإلستخدام المتوقع للموجودات .تقوم اإلدارة بم ارجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية بشكل سنوي ،ويتم أخذ خسارة التدني (إن
وجدت) إلى قائمة األرباح أو الخسائر.
( )5-2ملخص ألهم السياسات المحاسبية
ممتلكات وآالت ومعدات
يتم إثبات الممتلكات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي مخصص مقابل التدني في القيم وال يتم استهالك
األ ارضي .تمثل الكلفة تكلفة استبدال الممتلكات واآلالت والمعدات وتكاليف االقتراض لمشاريع تحت التنفيذ طويلة األجل إذا استوفت
شروط االعتراف بها .يتم اثبات مصروفات الصيانة واإلصالح في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.
يحتسب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت (بأستثناء االراضي) على مدى العمر االنتاجي المتوقع باستخدام النسب التالية:
٪
مباني
آالت وماكينات
سيارات
أثاث ومفروشات وأجهزة
أجهزة ومعدات
أعمال ديكور
أخرى

2
6-4
15-7
20-4
15-10
15-6
20-10

عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات واآلالت والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها إلى القيمة
الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.
يتم مراجعة العمر االنتاجي وطريقة االستهالك في نهاية كل سنة مالية للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع
اإلقتصادية المتوقعة من الممتلكات واآلالت والمعدات وتعدل بأثر حالي ومستقبلي.
يتم استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات عند بيعها أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية منها ويتم إدراج أية أرباح أو خسائر
استبعاد في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.
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شركة الزي لصناعة ا أللبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
مشاريع تحت التنفيذ
تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة اإلنشاءات والمعدات والمصروفات المباشرة .وال يتم إستهالك المشاريع تحت التنفيذ إال
حين اكتمال الموجودات المتعلقة بها لتصبح جاهزة لإلستخدام.
موجودات غير ملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة عند االقتناء بالكلفة أو القيمة العادلة .بعد االعتراف األولي بقيمة هذه الموجودات يتم إد ارجها بالكلفة
بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم وأي تدني متراكم بالقيمة .يتم تقدير العمر اإلنتاجي للموجودات الغير ملموسة ليكون إما محدداً او غير محدد
ويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد على فترة العمر االقتصادي المتوقع ويتم تقييم التدني في قيمة هذه الموجودات
عند وجود مؤشرات بتدني قيمتها.
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تمثل هذه الموجودات االستثمارات في أدوات الملكية بغرض االحتفاظ بها على المدى الطويل.
يتم اثبات هذه الموجودات عند الشراء بالقيمة العادلة مضافاً اليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمة العادلـة ،ويظهر التغير
في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة وضمن حقوق الملكية بما فيه التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود
الموجودات غير النقدية بالعمالت االجنبية ،وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك
في الدخل الشامل وضمن حقوق الملكية ويتم تحويل رصيد احتياطي القيمة العادلة للموجودات المباعة مباشرة الى االرباح والخسائر
المدورة وليس من خالل قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.
ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني.
يتم تسجيل األرباح الموزعة في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.
القيمة العادلة
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المتداولة في أسواق نشطة بالرجوع إلى أسعار اإلغالق بتاريخ القوائم المالية الموحدة.
تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعه لتسوية إلتزام في معاملة منظمة بين
المشاركين في السوق بتاريخ القياس.
يتم قياس القيمة العادلة بنا ًء على فرضية أن عملية بيع الموجودات أو تسوية اإللت ازم تم من خالل األسواق الرئيسية للموجودات
والمطلوبات .في حال غياب السوق الرئيسي ،يتم استخدام السوق األكثر مالئمة للموجودات أو المطلوبات .تحتاج المجموعة المتالك
فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام اإلفتراضات المستخدمة من المشاركين في السوق عند تسعير
الموجودات أو المطلوبات على افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون وفقاً لمصلحتهم اإلقتصادية.
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شركة الزي لصناعة ا أللبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد المنافع اإلقتصادية من خالل
استخدام الموجودات بأفضل طريقة أو بيعه لمشارك آخر سيستخدم الموجودات بأفضل طريقة.
تقوم المجموعة باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام
المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غير مباشر.
تقوم المجموعة باستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:
جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة أو تم شطبها
باستخدام المستويات التالية للقيمة العادلة ،وبناءاً على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها تأثير مهم لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى األول :األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة.
المستوى الثاني :تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المدخالت ذات التأثير المهم على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو
غير مباشر.
المستوى الثالث :تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في السوق
يمكن مالحظتها.
تقوم المجموعة بتحديد إذا ما تم تحويل أي من الموجودات والمطلوبات ما بين مستويات القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم التصنيفات
(بناءاً على أدنى مستوى للمدخالت ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
لغايات إيضاح القيمة العادلة ،تقوم المجموعة بتحديد تصنيفات الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر الموجودات أو
المطلوبات ومستوى القيمة العادلة.
تدني قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته .إذا وجد أي دليل على ذلك،
أو عندما يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة ،تقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لألصل .إن مبلغ األصل
الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصاُ تكاليف البيع وقيمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحديده لألصل
الفردي ،إال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى أو موجودات
المجموعة .عندما يتجاوز المبلغ المدرج لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله ،يعتبر األصل منخفضاً ويتم تخفيضه إلى
المبلغ الممكن تحصيله .أثناء تقييم القيمة العادلة المستخدمة ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحالية لها باستخدام
سعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل .أثناء تحديد القيمة
العادلة ناقصاً تكاليف البيع ،تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار إذا كانت متوفرة .وإذا لم يكن ممكناً تحديد مثل تلك
المعامالت ،يتم استخدام نموذج التقييم المناسب .يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات التابعة المتداولة أو
مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخرى.
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شركة الزي لصناعة ا أللبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
تدني الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإجراء تقييم بتاريخ إعداد قائمة المركز المالي لتحديد فيما إذا كان يوجد دليل موضوعي بأن أحد الموجودات المالية أو
مجموعة موجودات مالية قد تعرضت النخفاض دائم في قيمتها .يتم اعتبار قيمة أحد الموجودات المالية أو مجموعة موجودات مالية قد
انخفضت ،فقط في حالة وجود دليل موضوعي النخفاض القيمة كنتيجة لحدث أو أكثر والتي حصلت بعد التثبيت األولي للموجودات
(حصول "حدث خسارة") ولهذا الحدث تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ألحد الموجودات المالية أو مجموعة موجودات
مالية التي من الممكن تقديرها بشكل معقول .يمكن أن يتضمن دليل االنخفاض الدائم مؤشرات على أن المقترض أو مجموعة من
المقترضين يواجهون صعوبة مالية كبيرة أو إهمال أو تقصير في دفعات الفوائد أو المبلغ األساسي ومن المرجح أنهم سيتعرضون
لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى وعندما تشير البيانات الملحوظة إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية
المقدرة مثل التغيرات في األوضاع االقتصادية المرتبطة بالتقصير.
الغاء االعتراف بالموجودات المالية
يتم الغاء االعتراف بالموجودات المالية في السجالت (أو إذا أمكن جزء من الموجودات المالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية
مشابهة) في الحاالت اآلتية:
• انتهاء الحق في استالم أية تدفقات نقدية من تلك الموجودات المالية.
• قيام المجموعة بتحويل حقوقها بأستالم تدفقات نقدية من الموجودات المالية أو التزمت بدفع التدفقات النقدية بالكامل بدون تأخير إلى
طرف ثالث من خالل ادراجها ضمن اتفاقيات :وسواء (أ) حولت المجموعة بصورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاصة بتلك
الموجودات أو (ب) أن المجموعة لم تحول أو تحتفظ بصورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاصة بتلك الموجودات إال أنها
حولت حقها في السيطرة عليه.
إذا قامت المجموعة بتحويل حقها باستالم التدفقات النقدية من الموجودات أو اندرجت ضمن اتفاقيات ولم تقم بتحويل أو باالحتفاظ بشكل
جوهري بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة بتلك الموجودات المالية ولم تحول سيطرتها عليها؛ يتم االعت ارف باألصل إلى المدى الذي
تستمر عالقة المجموعة به .في تلك الحالة تقوم المجموعة باالعت ارف أيضا بالمطلوبات المرتبطة بها .وتقاس المطلوبات المرتبطة بها
والموجودات المحولة على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت المجموعة بها.
مخزون
يظهر المخزون بالكلفة أو صافي القيمة البيعيــة أيهمــا أقــل وتمثــل التكــاليف جميــع المصــروفات المتكبــدة علــى كــل منــتج حتــى وصــوله إلــى
موقعه أو شكله الحالي على النحو التالي:
-

المواد الخام ولوازم التصنيع تحدد كلفة الشراء على اساس المتوسط المرجح.

-

بضــاعة تحـ ت التصــنيع ،تكلفــة المــواد المباشـ رة واألجــور المباش ـرة مضــافا إليهــا المصــروفات غيــر المباشـ رة الخاصـ ة بهــا علــى أســاس
مستوى النشاط العادي.

-

البضاعة الجاهزة ،الكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل على أساس المتوسط المرجح.

يحدد صافي القيمة البيعية على أساس سعر البيع التقديري بعد تنزيل أي تكاليف إضافية متوقع إنفاقها حتى إتمام الصنع أو البيع.
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شركة الزي لصناعة ا أللبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
ذمم مدينة
تمثل الذمم المدينة المبالغ المستحقة من العمالء مقابل البضائع المباعة أو الخدمات المقدمة ضمن نشاط الطبيعي.
يتم اثبــات الــذمم المدينـ ة بمبلــغ الفــاتورة االصــلية مخصــوماً منهــا مخصــص خسـ ارة االئتمــان المتوقعــة .تســتخدم المجموعــة األســلوب المبســط
في حساب خسارة االئتمان المتوقعة وفقاً لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم (.)9
النقد وما في حكمه
يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق ولدى البنوك وودائع ألجل وباستحقاقات ال تتجاوز ثالثة أشهر بحيث ال تتضمن مخاطر
التغير في القيمة.
لغرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة فإن النقد وما في حكمه يشتمل على النقد في الصندوق ولدى البنوك وودائع قصيرة األجل والتي
لديها تواريخ استحقاق ثالثة أشهر أو أقل بعد تنزيل أرصدة البنوك الدائنة.
ذمم وأرصدة دائنة أخرى
يتم إثبات الذمم الدائنة للمبالغ المستحقة السداد للبضائع والخدمات المستلمة ضمن النشاط الطبيعي للمجموعة سواء تمت أو لم تتم
المطالبة بها من قبل المورد.
قروض
يتم االعتراف بالقروض بالقيمة العادلة وينزل منها التكاليف المباشرة المتعلقة بالقروض .ويتم تسجيلها الحقاً بالكلفة المطفأة باستخدام
طريقة الفائدة الفعلية .يتم قيد الفوائد على القروض خالل السنة التي استحقت بها.
يتم قيد الفوائد على القروض طويلة األجل خالل السنة التي استحقت بها.
الغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
يتم الغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الغاء االلتزام وعندما يتم استبدال أحد المطلوبات المالية بآخر من نفس المقرض
بشروط مختلفة جوهريا أو أن شروط المطلوبات القائمة تم تغييرها جوهريا ،يعامل ذلك التعديل أو االستبدال باعتباره الغاء للمطلوبات
األصلية واالعتراف بالمطلوبات الجديدة ويعترف بالفرق في القيمة الدفترية في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.
مخصصات
يتم اإلعت ارف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام (قانوني او فعلي) ناتج عن حدث سابق ،وان تسديد اإللتزامات محتمل
ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
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شركة الزي لصناعة ا أللبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
تكاليف اإلقتراض
تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء او انشاء او انتاج موجودات تأخد بالضرورة فترة طويلة لتصبح جاهزة لالستخدام المستهدف او
للبيع ،تتم رسملتها كجزء من تكاليف الموجودات المعنية .تكاليف االقتراض االخرى تدرج كمصروف في الفترة التي تكبدت فيها .تتكون
تكاليف االقتراض من فوائد والتكاليف االخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق بالحصول على قروض.
إثبات اإليراد
يتم إثبات إيرادات المبيعات عندما تنتقل مخاطر ومنافع الملكية للبضائع جوهرياً إلى المشتري والتي تتم عــادة عنــد نقطــة معينـ ة مــن الــزمن
وعند التمكن من قياس اإليرادات بشكل يمكن االعتماد عليه حيث يتم تســجيل اإليـرادات وفقـاً لنمـ وذج الخمــس خطـوات مــن معيــار التقــارير
الــدولي رقــم  15والــذي يتضــمن تحديــد العقــد ،تحديــد الــثمن ،توزيــع الــثمن علــى التـزام األداء فــي العقــد ،واالعتـ ارف بــااليراد عنــد تأديــة التـ زام
األداء.
يتم إثبات إيرادات الفوائد عند استحقاقها باستخدام طريقة معدل سعر الفائدة الفعلية.
يتم إثبات إيرادات عوائد توزيع األرباح عند إقرارها من قبل الهيئة العامة للشركات المستثمر بها.
يتم إثبات االيرادات االخرى وفقاً لمبدأ االستحقاق.
ضريبة الدخل
تمثل مصروفات الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة.
تحســب الض ـرائب بموجــب النســب الضـ رائبية المقــررة وفقــا لق ـوانين ض ـريبة الــدخل المعمــول بهــا فــي المملكــة االردنيــة الهاشــمية ومعيــار المحاســبة
الدولي رقم (.)12

إن الضرائب المؤجلــة هــي الضـرائب المتوقــع دفعهــا أو إســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بــين قيمــة الموجــودات أو المطلوبــات فــي
القوائم المالية الموحدة والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم احتساب الضرائب المؤجلة بإستخدام طريقـ ة المطلوبــات
فــي قائمــة المركــز المــالي الموحــدة وتحتســب الضـرائب المؤجلــة وفقـاً للنســب الضـريبية التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية االلتـزام الضـريبي أو
تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة.
يتم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تخفيضها في حالــة توقــع عــدم إمكانيـ ة االســتفادة مــن
تلك الموجودات الضريبية جزئياً أو كلياً.
معلومات القطاعات
قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التــي تشــترك معــا فــي تقـ ديم منتجــات او خـ دمات خاضــعة لمخــاطر وعوائــد تختلــف
عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمــال أخــرى والتــي يــتم قياســها وفقــا للتقــارير التــي يــتم اســتعمالها مــن قبــل المــدير العــام وصــانع القـرار الرئيســي
لدى المجموعة.
العمالت األجنبية
يجـري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصــرف الســائدة وقــت إجـراء المعــامالت ،كمــا يــتم تقيـ يم الموجــودات والمطلوبــات
الماليــة المســجلة بــالعمالت األجنبيــة فــي تــاريخ الق ـوائم الماليــة الموحــدة بأســعار الصــرف السـ ائدة فــي تــاريخ قائمــة المركــز المــالي الموحــدة،
وتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن عمليات التقييم في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.
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شركة الزي لصناعة ا أللبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
() 3

ممتلكات وآالت ومعدات
أثاث
آالت

أرض

ومفروشات

أجهزة

أعمال

المصنـع

مباني

وماكينات

سيارات

وأجهزة

ومعدات

ديكور

أخرى

المجموع

دين ــار

دين ــار

دين ــار

دين ــار

دين ــار

دين ــار

دين ــار

دين ــار

دين ــار

الكلفــة -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020
إضافات
الرصيد كما في  31كانون األول 2020

252ر430
252ر430

302ر438ر4
302ر438ر4

053ر944ر5
599ر396
652ر340ر6

495ر153
495ر153

793ر026ر1

463ر334

545ر043ر1

759ر22

494ر1

500ر70

552ر049ر1

957ر335

045ر114ر1

200ر382
200ر382

103ر753ر13
352ر491
455ر244ر14

االسته الك المتراكم –
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020

-

843ر879ر1

835ر015ر4

469ر107

261ر866

456ر289

741ر639

915ر331

520ر130ر8

إستهالك السنة

-

694ر88

087ر204

689ر9

575ر30

985ر6

466ر34

321ر10

817ر384

الرصيد كما في  31كانون األول 2020

-

537ر968ر1

922ر219ر4

158ر117

836ر896

441ر296

207ر674

236ر342

337ر515ر8

صافي القيمة الدفترية -
كما في  31كانون األول 2020

252ر430

765ر469ر2

730ر120ر2

337ر36

-10-

716ر152

516ر39

838ر439

964ر39

118ر729ر5

شركة الزي لصناعة ا أللبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
آالت

أرض

أثاث

أجهزة

أعمال

المصنـع

مباني

وماكينات

سيارات

ومفروشات وأجهزة

ومعدات

ديكور

أخرى

المجموع

دين ــار

دين ــار

دين ــار

دين ــار

دينـ ـار

دين ــار

دين ــار

دين ــار

دين ــار

الكلفــة -
252ر430

302ر438ر4

إضافات

-

-

إستبعادات

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019

الرصيد كما في  31كانون األول 2019

911ر510ر5

645ر163

519ر978

955ر332

131ر035ر1

373ر375

088ر265ر13

142ر433

150ر1

274ر48

508ر1

414ر8

827ر6

315ر499

-

-

-

-

(300ر)11

463ر334

545ر043ر1

200ر382

-

-

-

(300ر)11

252ر430

302ر438ر4

053ر944ر5

495ر153

793ر026ر1

103ر753ر13

االسته الك المتراكم –
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019

-

497ر791ر1

058ر871ر3

727ر108

211ر836

648ر282

458ر606

200ر315

799ر811ر7

استهالك السنة

-

346ر88

777ر144

042ر10

050ر30

808ر6

283ر33

715ر16

021ر330

-

-

إستبعادات

-

-

-

(300ر)11

الرصيد كما في  31كانون األول 2019

-

843ر879ر1

835ر015ر4

469ر107

261ر866

456ر289

741ر639

915ر331

(300ر)11
520ر130ر8

صافي القيمة الدفترية -
كما في  31كانون األول 2019

-

252ر430

459ر558ر2

218ر928ر1

026ر46

532ر160

007ر45

804ر403

بلغت قيمة الممتلكات والمعدات المستهلكة بالكامل 082ر464ر 3دينار كما في  31كانون األول 942 :2019( 2020ر719ر 2دينار).
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285ر50

583ر622ر5

شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
() 4

موجودات غير ملموسة

يمثل رصيد هذا البند كما في  31كانون األول  2020صافي قيمة مفتاحية المحالت التجارية وحقوق االمتياز الناتجة عن استحواذ
الشركة التابعة .وفي رأي إدارة المجموعة ان الموجودات غير الملموسة لها عمر غير محدد وبالتالي ال تقوم بإطفائها.

() 5

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

إستثمار في أسهم شركات مدرجة
فيما يلي ملخص الحركة على احتياطي القيمة العادلة:

566ر273

885ر948

2020
دينـ ــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني
التغير في القيمة العادلة
خسائر متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الرصيد كما في  31كانون األول

() 6

2020
دينـ ـار

2019
دينــار

2019
دينـ ــار

(521ر)263
(533ر)118
218ر347

(999ر)168
(522ر)94
-

(836ر)34

(521ر)263

مخزون

إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

2020
دين ــار

مواد خـام ولوازم تصنيع لإلنتاج
بضاعة جاهزة
بضاعة تحت التصنيع
قطع غيار
بضاعة بالطريق

895ر255ر3
287ر556ر4
869ر227ر1
366ر547

413ر005ر3
978ر571ر3
652ر801
308ر530

417ر587ر9

120ر910ر7

-

مخصص بضاعة بطيئة الحركة
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2019
دينـ ـار

769

(282ر527ر)1

(282ر485ر)1

135ر060ر8

838ر424ر6

شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
فيما يلي الحركة على مخصص البضاعة بطيئة الحركة:

2020
دين ـ ـار

2019
دينـ ــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني
مخصص خالل السنة
المسترد من المخصص

282ر485ر1
000ر42
-

486ر397ر1
001ر121
(205ر)33

الرصيد كما في  31كانون األول

282ر527ر1

282ر485ر1

() 7

ذمم مدينة

إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

2020
دينـ ــار

ذمم مدينة
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة (إيضاح )26
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

247ر331ر4
046ر50

873ر523ر1
240ر206

293ر381ر4

113ر730ر1

325ر007ر4

145ر356ر1

(968ر)373

فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:

2019
دينـ ــار

(968ر)373

2020
دين ــار

2019
دين ــار

الرصيد كما في أول كانون الثاني
مخصص خالل السنة

968ر373
-

159ر351
809ر22

الرصيد كما في  31كانون األول

968ر373

968ر373

فيما يلي جدول أعمار الذمم المدينة بعد تنزيل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في  31كانون األول:
الذمم المستحقة وغيـر المشكوك في تحصيلها
أكثر من
180 – 91
90 – 1
 181يوم
يوم
يوم
دين ــار
دين ــار
دين ــار
2020
2019

317ر314ر3
771ر788

081ر249
666ر176

-13-

927ر443
708ر390

المجموع
دين ــار
325ر007ر4
145ر356ر1

شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
() 8

أرصدة مدينة أخرى

إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

2020
دينـ ــار

مصاريف تسويق مدفوعة مقدماً  -صافي
دفعات مقدمة للموردين
مبالغ مستحقة من جهات حكومية
أمانات ضريبة مبيعات
مصروفات مدفوعة مقدماً
تأمينات مستردة
سلف موظفين
أخرى

() 9

978ر437ر1
161ر838
423ر763
562ر372
895ر102
467ر98
037ر47
015ر57

862ر494ر1
402ر720
750ر512
781ر201
494ر336
498ر43
606ر44
035ر36

538ر717ر3

428ر390ر3

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

2020
دينـ ــار

نقد في الصندوق
حسابات جارية

827ر57
158ر150
985ر207

يمثل النقد وما في حكمه لغرض أعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ما يلي:

نقد وأرصدة لدى البنوك
ينزل :بنوك دائنة*

2020
دينـ ــار
985ر207

(072ر192ر)6
(087ر984ر)5

*

2019
دينـ ــار

2019
دينـ ــار
953ر79
947ر14
900ر94
2019
دين ـ ـار
900ر94
(721ر869ر)5
(821ر774ر)5

يمثل هذا المبلغ الجزء المستغل من التسهيالت االئتمانية على شكل حسابات جاري مدين والممنوحة للمجموعة من قبل البنك
األهلي األردني بسقوف بلغت 000ر000ر 5دوالر أمريكي و000ر000ر 1دينار أردني وبلغت الفائدة على الدوالر ٪4
(1 :2019ر )٪4والفائدة على الدينار 5ر ٪7كما في  31كانون األول 87 :2019( 2020ر .)٪8حصلت المجموعة خالل
العام  2020على موافقة تجاوز لسقف الجاري مدين بالدينار األردني بمبلغ 000ر 800دينار ليصبح السقف 000ر800ر1
دينار لغاية  31آذار  .2021هذا وقد تجاوزت المجموعة السقوف الممنوحة كما في  31كانون االول .2020
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شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
()10

عقود اإليجار

يوضح الجدول أدناه القيمة الدفترية لموجودات حق اإلستخدام والتزامات عقود اإليجار والحركة عليها خالل السنة:
موجودات حق
اإلستخدام
دينار
كما في  1كانون ثاني 2020
إستهالك
تكاليف تمويل
دفعات
كما في  31كانون األول2020

903ر180
(988ر)57
915ر122

موجودات حق
اإلستخدام
دينار
كما في  1كانون ثاني 2019
إستهالك
تكاليف تمويل
دفعات
كما في  31كانون األول 2019

104ر246
(201ر)65
903ر180

التزامات عقود
اإليجار*
دينار
387ر165
752ر19
(416ر)83
723ر101

التزامات عقود
اإليجار*
دينار
446ر243
892ر10
(951ر)88
387ر165

* إن تفاصيل التزامات عقود اإليجار هي كما يلي:
قصيرة األجل
دينار

2020
2019

301ر44
752ر66

المجموع

طويلة األجل
دينار

422ر57
635ر98

دينار

723ر101
387ر165
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حقوق الملكية

رأس المال المدفوع –
بلغ رأسمال الشركة المصرح به 000ر000ر 12دينار أردني موزعا على 000ر000ر 12سهم كما في  31كانون االول .2020
تم خالل السنوات رفع أرسمال الشركة المكتتب به ليصبح 309ر218ر 11دينار وبخصم إصدار مقدارة 140ر267ر 1دينار.
كما قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  6تموز  2020والهيئة العامة في اجتماعها الغير عادي بتاريخ  11تشرين
الثاني  2020زيادة رأس مال الشركة بقيمة 691ر781ر 18دينار عن طريق االكتتاب الخاص الموجه لمساهمي الشركة بقيمة إسمية
دينار واحد للسهم ليصبح أرس المال المصرح به 000ر000ر 30دينار ،هذا ولم يتم استكمال إجراءات زيادة رأس المال حتى تاريخ
اعداد هذه القوائم المالية.
احتياطي إجباري –
يقتطع االحتياطي اإلجباري من األرباح وفقا ألحكام قانون الشركات األردني وبمعدل  ٪10من ربح السنة قبل الضريبة والسنوات
السابقة ،إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.
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قروض

إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

- 2020
قرض البنك األهلي األردني (دوالر) *
قرض البنك األهلي األردني (دينار ** )1 -
قرض البنك األهلي األردني (دينار *** )2 -

- 2019
قرض البنك األهلي األردني (دوالر)*

قروض
طويلة األجل
دينـ ــار

أقساط تستحق
خالل سنة
دينـ ــار

المجموع
دينـ ــار

530ر829
000ر35

241ر994ر4
349ر934ر2
000ر115

771ر823ر5
349ر934ر2
000ر150

530ر864

590ر043ر8

120ر908ر8

543ر085ر1

076ر342ر5

619ر427ر6

543ر085ر1

076ر342ر5

619ر427ر6

*

حصلت المجموعة خالل العام  2014على قرض من البنك األهلي األردني بقيمة 000ر200ر 3دوالر امريكي (ما يعادل
642ر271ر 2دينار أردني) وبنسبة فائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض في اسواق لندن لثالثة أشهر باإلضافة الى 6ر٪1
وبحد أدني 1ر ،٪4ويسدد القرض بموجب  60قسط شهري وقيمة كل قسط 500ر 53دوالر أمريكي ما عدا القسط األخير
بمبلغ 500ر 43دوالر أمريكي واستحق القسط األول في  31كانون األول  ,2015قامت المجموعة بتاريخ  29أيلول 2017
بزيادة القرض المتناقص بقيمة 000ر000ر 7دوالر امريكي ليصبح 052ر344ر 9دوالر امريكي وبفائدة سنوية ليبور 3
شهور 85 +ر ٪1على ان ال يقل عن 6ر ٪4وبدون عمولة يسدد بموجب  72قسط شهري متتالي وقيمة كل قسط
000ر 130دوالر امريكي تدفع اعتبا اًر من تاريخ  31آذار  2019باستثناء القسط األخير والذي تمثل قيمته باقي رصيد
القرض ويستحق بتاريخ  28شباط  2024وبنفس الشروط والضمانات .قامت المجموعة خالل عام  2018بإعادة جدولة
القرض المتناقص بحيث يسدد القرض بموجب  72قسط شهري متتالي وقيمة كل قسط 000ر 130دوالر امريكي تدفع
اعتبا ار من تاريخ  30تشرين الثاني  2019باستثناء القسط األخير والذي تمثل قيمته باقي رصيد القرض ويستحق بتاريخ 29
شباط  2024بفائدة سنوية 85ر .٪4قامت المجموعة خالل العام  2020بتأجيل األقساط المستحقة على القرض خالل الفترة
من  30أيلول  2020وحتى  31آذار  2021حيث تستحق مع القسط األخير بتاريخ  29شباط .2024

**

حصلت شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة بتاريخ  15تموز  2020على قرض من البنك األهلي األردني بقيمة
000ر000ر 3دينار ضمن سلف البنك المركزي األردني لدعم القطاعات االقتصادية وبنسبة فائدة سنوية  ٪2تحتسب على
أساس الرصيد المستغل من القرض ،حيث يستغل هذا القرض حص اًر لتغطية المصارف التشغيلية للمجموعة وتمويل ش ارء
المواد الخام .يسدد هذا القرض بموجب  120قسط شهري من ضمنها  24شه اًر فترة سماح تسدد خاللها الفوائد شهرياً حيث
يستحق القسط األخير بتاريخ  30حزيران .2030

***

حصلت الشركة التجارية لتسويق االزياء العالمية "شركة تابعة" بتاريخ  21كانون األول  2020على قرض من البنك األهلي
األردني بقيمة 000ر 150دينار ضمن سلف البنك المركزي األردني لدعم القطاعات االقتصادية وبنسبة فائدة سنوية
125ر ٪1تحتسب على أساس الرصيد المستغل من القرض .يسدد هذا القرض بموجب  30قسط شهري حيث يستحق القسط
األخير بتاريخ  30تشرين الثاني .2023
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إن قيمة الدفعات السنوية واستحقاقاتها ألقساط القروض طويلة األجل هي كما يلي:
السنة
2022
2032-2023

دين ــار
540ر353ر1
050ر690ر6
590ر043ر8

()13

تسهيالت بنكية مقابل أوامر ش ارء من العمالء

يمثل هذا البند الجزء المستغل من التسهيالت الممنوحة للمجموعة من قبل البنك األهلي األردني مقابل أوامر شراء عمالء المجموعة
بسقف 000ر000ر 12دوالر أمريكي .تستخدم التسهيالت لتمويل مشتريات اإلنتاج للمجموعة ،وبفائدة سنوية بمعدل سعر اإلقراض
في أسواق لندن لثالثة أشهر باإلضافة إلى 85ر ٪1وبحد أدنى 5ر ،٪4ان شروط السداد لهذه التسهيالت تمتد الى سنة من تاريخ
استغالل سقف التسهيالت ،كما تقوم المجموعة بتسديد السقوف المستغلة عن طريق دفعات العمالء .منحت هذه التسهيالت مقابل
أوامر شراء بكفالة الشركة ،كما بلغت التسهيالت المضمونة من قبل المؤسسة األردنية لضمان القروض 607ر 697دينار كما في 31
كانون األول 037 :2019( 2020ر848ر 2دينار) .حصلت المجموعة خالل العام  2020على موافقة تجاوز للسقف بمبلغ
000ر200ر 1دوالر أمريكي ليصبح السقف 000ر200ر 13دوالر أمريكي لغاية  31آذار .2021
إن تفاصيل بند ذمم وأوامر شراء تحت التصنيع هي كما يلي:

2020
دين ــار

ذمم مدينة مقابل أوامر الشراء
بضاعة جاهزة وتحت التصنيع مقابل اوامر شراء (إيضاح )16
مواد خام مقابل اوامر شراء

()14

2019
دين ــار

176ر340ر3
887ر878ر3
562ر559ر1

009ر503ر4
201ر296ر4
787ر031ر2

625ر778ر8

997ر830ر10

أرصدة دائنة أخرى

إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

2020
دينـ ــار

مصاريف مستحقة
ضريبة مبيعات مستحقة
دفعات مقبوضة مقدما من العمالء
مستحقات موظفين
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2019
دينـ ــار

466ر624
310ر73
464ر441
230ر2

414ر566
632ر52
148ر52
338ر11

470ر141ر1

532ر682
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المبيعات

إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

2020
دينـ ــار

مبيعات خارجية
مبيعات محلية

()16

2019
دينـ ــار

575ر253ر9
284ر224ر5

036ر086ر17
896ر089ر2

859ر477ر14

932ر175ر19

كلفة المبيعات

إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

2020
دينـ ــار

2019
دينـ ــار

مواد خام مستخدمة في اإلنتاج
رواتب وأجور
مساهمة المجموعة بالضمان االجتماعي
كهرباء ومحروقات
شحن وتخليص
استهالكات
صيانة
مشتريات بضاعة جاهزة
سفر وتنقالت
تأمينات
تأمين صحي
مياه
قرطاسية ومطبوعات
أخرى

501ر265ر8
593ر037ر4
301ر334
513ر347
945ر523
694ر302
807ر207
158ر450
189ر40
969ر4
694ر17
315ر78
487ر3
290ر65

722ر753ر9
387ر501ر5
380ر451
934ر627
341ر582
935ر242
953ر364
938ر790
187ر72
644ر61
382ر19
190ر67
717ر8
853ر107

كلفة التصنيع

456ر679ر14

563ر652ر18

ينزل :المحول الى مصاريف ناتجة عن إنخفاض عمليات اإلنتاج نتيجة
التغيرات االقتصادية

(684ر295ر)1

بضاعة جاهزة وتحت التصنيع في نهاية السنة*

(043ر663ر)9

(831ر669ر)8

560ر390ر12

679ر519ر16

831ر669ر8

بضاعة جاهزة وتحت التصنيع في بداية السنة*

* يتضمن هذا البند بضاعة جاهزة وتحت التصنيع مقابل اوامر شراء (إيضاح .)13
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-

947ر536ر6
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مصاريف بيع وتوزيع

إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

2020
دينـ ــار

رواتب وأجور
مساهمة المجموعة في الضمان اإلجتماعي
إيجارات
استهالكات
استهالك موجودات حق االستخدام
فوائد التزامات عقود االيجار

دعاية وإعالن
مصاريف تسويق
مياة وكهرباء ومحروقات
عموالت بطاقات ائتمان
سفر وتنقالت وإقامة
شحن وتخليص
بريد وهاتف ورسوم
تغليف
صيانة
تأمينات
عينات وهدايا
مؤتمرات ومعارض
أخـرى

852ر192
711ر15
576ر97
872ر32
988ر57
752ر19
906ر1
632ر53
305ر15
923ر35
251ر6
029ر6
623ر71
390ر2
112ر2
736ر5
106ر4
755ر1

261ر252
291ر28
876ر170
985ر40
201ر65
892ر10
020ر35
450ر99
087ر26
132ر16
950ر21
135ر7
053ر13
299ر9
216ر5
771ر6
573ر8
964ر10

677ر653

535ر862

158ر30

ينزل :المحول الى مصاريف ناتجة عن إنخفاض عمليات اإلنتاج نتيجة
التغيرات االقتصادية

(139ر)11
538ر642
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2019
دينـ ــار

379ر34

535ر862
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مصاريف إدارية

إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

2020
دينـ ــار

رواتب وأجور
مساهمة المجموعة في الضمان اإلجتماعي
سفر وتنقالت واقامة
استهالكات
إيجــارات
أتعاب مهنية واستشارات
طوابع واشتراكات
بريد وهاتف
صيانة
تأمين
مياه وطاقة
بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
رسوم حكومية وغ ارمات
ضيافة
قرطاسية ومطبوعات
تبرعات
إعالنات
أخرى

ينزل :المحول الى مصاريف ناتجة عن إنخفاض عمليات اإلنتاج نتيجة
التغيرات االقتصادية

321ر829
499ر65
141ر73
251ر49
388ر15
985ر45
652ر25
324ر19
211ر16
705ر16
446ر17
800ر19
615ر37
237ر3
732ر4
907ر21
252ر1
228ر29

919ر767
097ر92
257ر104
101ر46
833ر3
995ر40
981ر22
777ر25
820ر55
635ر14
471ر28
800ر19
039ر17
491ر10
593ر8
231ر7
665ر1
647ر7

694ر291ر1

352ر275ر1

(038ر)144
656ر147ر1
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2019
دينـ ــار

352ر275ر1

إيرادات أخرى ،بالصافي

إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

2020
دينـ ــار

إيرادات تشجيع القطاعات الصناعية
ديون معدومة
إيرادات خصومات مبيعات
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
أخرى
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2019
دينـ ــار

673ر250
(166ر)14
974ر6

750ر512
000ر300
300ر1
508ر33

481ر243

558ر847
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مصاريف ناتجة عن إنخفاض عمليات اإلنتاج نتيجة التغيرات االقتصادية

يمثل هذا البند المصاريف المتكبدة خالل فترة حظر التجول الشامل في المملكة .باإلضافة الى المصاااريف اإلضااافية التااي تكباادتها
المجموعة خالل األشهر الالحقة الناتجة عن جائحة كورونا وانخفاض عمليات اإلنتاج عن المستوى المعتاد للمجموعة.
إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

2020
دينـ ــار

رواتب وأجور
مساهمة المجموعة في الضمان اإلجتماعي
فوائد وعموالت بنكية
شحن وتخليص
استهالكات
مياه وطاقة
صيانة
سفر وتنقالت واقامة
تأمين
مصاريف تسويق
طوابع واشتراكات
أتعاب مهنية واستشارات
إيجــارات
بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
رسوم حكومية وغ ارمات
بريد وهاتف
قرطاسية ومطبوعات
تبرعات
ضيافة
إعالنات
أخرى
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2019
دينـ ــار

276ر975
850ر49
894ر176
059ر156
306ر93
952ر83
206ر33
165ر11
021ر7
984ر6
466ر5
977ر4
626ر4
795ر3
950ر2
252ر2
203ر1
700
167
149
757ر7

-

755ر627ر1

-

شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
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الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة

إن تفاصيل هذا البند كما يلي:

2020
(284ر019ر)2
309ر218ر11

(خسارة) ربح السنة (دينار)
المتوسط المرجح لعدد األسهم

الحصة األساسية للسهم من (خسارة) ربح السنة

2019
862ر403
309ر218ر11

فلس/دينار

فلس/دينار

()0/18

0/04

إن الحصة المخفضة للسهم من خسارة السنة مساوية للحصة األساسية منها.
()22

معلومات القطاعات

تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية على أساس أن المخاطر والمنافع المتعلقة للمجموعة تتأثر بشكل جوهري باالختالف في
منتجات او خدمات تلك القطاعات .إن هذه القطاعات منظمة ومدارة بشكل منفصل حسب طبيعة الخدمات والمنتجات بحيث تشكل كل
منها وحدة منفصلة والتي يتم قياسها وفقا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل المدير التنفيذي وصانع الق ارر الرئيسي لدى المجموعة.
يتم تنظيم المجموعة ألغراض إدارية من خالل قطاعي أعمال كما يلي:
 صناعة وإنتاج األلبسة. البيع بالتجزئة.تقوم إدارة المجموعة بمراقبة نتائج قطاعي األعمال بشكل منفصل ألغراض تقييم األداء .يتم تقييم األداء القطاعي بناء على الربح أو
الخسارة التشغيلية لكل قطاع.
صناعة
وإنتاج األلبسة
دينـ ــار

البيع بالتجزئة
دينـ ــار

المجمــوع
دينـ ــار

للسنة المنتهية في 31كانون االول 2020
االيرادات-
مبيعات محلية
مبيعات خارجية

223ر772ر4
575ر253ر9

061ر452
-

284ر224ر5
575ر253ر9

نتائج االعمال -
خسارة السنة

(530ر449ر)1

(754ر)569

(284ر019ر)2

معلومات القطاعات االخرى -
مصاريف أرسمالية
إستهالكات

553ر420
488ر334
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799ر70
329ر50

352ر491
817ر384

شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
إن االيرادات واألرباح والموجودات والمطلوبات حسب قطاعات األعمال هي كما يلي:
للسنة المنتهية في 31كانون االول 2019
االيرادات-
مبيعات محلية
مبيعات خارجية

صناعة
وإنتاج األلبسة
دين ـ ـار

البيع بالتجزئة
دين ـ ـار

019ر032ر1
036ر086ر17

877ر057ر1
-

نتائج االعمال -
ربح (خسارة) السنة

720ر802

معلومات القطاعات االخرى -
مصاريف رأسمالية
إستهالكات

834ر483
070ر275

كما في  31كانون األول 2020
الموجودات والمطلوبات-
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

448ر489ر29
533ر566ر26

كما في  31كانون األول 2019
الموجودات والمطلوبات-
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

084ر288ر27
509ر807ر22

()23

(858ر)398
481ر15
951ر54

386ر097ر2
603ر121ر2

040ر288ر2
100ر732ر1

المجم ـوع
دينـ ــار
896ر089ر2
036ر086ر17
862ر403
315ر499
021ر330

834ر586ر31
136ر688ر28

124ر576ر29
609ر539ر24

ضريبة الدخل

لم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل عن نتائج أعمال المجموعة للسنة المنتهية في  31كانون األول  2020و 31كانون األول
 2019وفقا لقانون ضريبة الدخل رقم ( )38لعام  2018المعدل لقانون الضريبة الدخل رقم ( )34لعام  2014وذلك لوجود خسائر
مدورة مقبولة ضريبياً.
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل حتى نهاية عام .2015
لم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة سجالت الشركة لألعوام  2016و 2017و 2018و 2019حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة.
حصلت الشركة التابعة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل حتى نهاية عام .2015
لم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعة سجالت الشركة التابعة لألعوام  2016و 2017و 2018و 2019حتى تاريخ هذه القوائم المالية
الموحدة.
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شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
()24

القيمة العادلة لألدوات المالية

تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تتكون الموجودات المالية من النقد وأرصدة لدى البنوك والذمم المدينة وشيكات برسم التحصيل والموجودات المالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل األخر وبعض األرصدة المدينة األخرى.
تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة والبنوك الدائنة والتسهيالت البنكية مقابل أوامر شراء من العمالء والقروض وبعض األرصدة
الدائنة األخرى.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.
مستويات القيمة العادلة
يحلل الجدول التالي األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة استناداً إلى طريقة التقييم ،حيث يتم تعريف المستويات المختلفة على النحو
التالي:

المستوى األول :األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة.
المستوى الثاني :تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المدخالت ذات التأثير المهم على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو
غير مباشر.
المستوى الثالث :تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في السوق
يمكن مالحظتها.
 31كانون األول 2020
موجودات مالية:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

المستوى 1

المستوى 2

301ر213

-

دين ـ ـار

دينـ ــار

المستوى 3

دينـ ــار

265ر60

االجمالي

دينـ ــار

566ر273

 31كانون األول 2019
موجودات مالية:
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()25

620ر888

-

265ر60

885ر948

التزامات محتملة

التزامات محتملة للبنوك -
تطر تتمثل في كفاالت بنكية صادرة بمبلغ 368ر670ر 1دينار كما في  31كانون األول 2020
على المجموعة الت ازمات محتمل أن أ
(468 :2019ر 849دينار) واعتمادات مستندية بمبلغ صفر دينـار كما في  31كانون األول 950 :2019( 2020ر 180دينار).
وقد بلغـت تأمينات االعتمادات والكفاالت والقروض صفر دينار كما في  31كانون األول 048 :2019( 2020ر 9دينار).
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شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
القضايا المقامة ضد المجموعة -
هناك قضايا مقامة ضد المجموعة ضمن النشاط الطبيعي بمبلغ 551ر 30دينار كما في  31كانون األول 796 :2019( 2020ر22
دينار) .هذا وبأري إدارة المجموعة والمستشار القانوني إن موقف المجموعة جيد ولن يترتب على المجموعة أي التزامات من المحتمل
أن تط أر فيما تخص هذه القضايا.

()26

معامالت مع جهات ذات عالقة

تشمل الجهات ذات العالقة المساهمين وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي يكون فيها مــالكين رئيســيين .يـ تم اعتمــاد األســعار
والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل اإلدارة العليا.
بنود داخل قائمة المركز المالي الموحدة -

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – شركات شقيقة
حسابات جارية لدى البنك األهلي األردني  -مساهم
ارصدة سقوف جارية مدينة مستغلة من البنك األهلي األردني  -مساهم
ارصدة قروض ممنوحة من البنك األهلي األردني  -مساهم
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

2020
دين ـ ـار

2019
دينـ ــار

410ر176
870ر15
072ر192ر6
698ر206ر18
046ر50

402ر737
947ر14
721ر869ر5
602ر743ر15
240ر206

بنود خارج قائمة المركز المالي الموحدة
2020
دينـ ــار
368ر670ر1

كفاالت – البنك األهلي األردني  -مساهم

اعتمادات مستندية – البنك األهلي األردني  -مساهم

تأمينات إعتمادات مستندية وكفاالت – البنك االهلي األردني  -مساهم
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-

2019
دينـ ــار
468ر849
950ر180
048ر9

شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
بنود قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة

2020
دينـ ــار

2019
دين ـ ـار

رواتب ومكافآت موظفي اإلدارة العليا

512ر361

340ر275

فوائد وعموالت مدينة – البنك األهلي األردني – مساهم

524ر043ر1

075ر955

005ر16

بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة

-

فوائد دائنة – البنك األهلي األردني  -مساهم

-

عوائد توزيع أسهم – شركات شقيقة

يردات أخرى – مساهم
إ ا
()27

-

800ر19
131ر27
212ر40

000ر300

إدارة المخاطر

مخاطر أسعار الفائدة
إن مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر التي تنتج عن التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب
التغيرات في أسعار الفائدة.
إن المجموعــة معرضــة لمخــاطر أســعار الفائــدة علــى موجوداتهــا ومطلوباتهــا والتــي تحمــل فائــدة مثــل الودائــع لــدى البنــوك والبنــوك الدائنــة
والقروض.
ع ة لســنة واحــدة ،ويــتم
تتمثل حساسية قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة بأثر التغيرات المفترضة الممكنة بأسعار الفوائد على ربــح المجمو ـ
احتسابها على الموجودات والمطلوبات المالية التي تحمل سعر فائدة متغير كما في  31كانون األول.
يوضـ ح الجـ دول التــالي حساســية قائمــة األربــاح أو الخسـ ائر الموحـ دة للتغيــرات الممكنــة المعقولــة علــى أسـ عار الفائــدة كمــا فــي  31كــانون
األول ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.
- 2020
العمل ــة

الزيادة
بسعر الفائدة
٪

األثر على
خسارة السنة
دين ــار

دينار أردني

1

(192ر)57

- 2019
العمل ــة

الزيادة
بسعر الفائدة
٪

األثر على
ربح السنة
دين ــار

دينار أردني

1

(701ر)23

1

دوالر أمريكي

1

دوالر أمريكي

في حال وجود تغير سلبي في المؤشر يكون األثر مساوياً للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.
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810ر93

273ر99

شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
مخاطر التغير بأسعار األسهم
يوضح الجدول التالي حساسية التغير في أحتياطي القيمة العادلة نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار األسهم ،مع بقاء جميع
المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة:
-2020

التغير
في المؤشر
٪

المؤشر

5

بورصة عمان
-2019

التغير
في المؤشر
٪

المؤشر

5

بورصة عمان

األثر على
قائمة الدخل
الشامل الموحدة
وحقوق الملكية
دينـ ــار
678ر13

األثر على
قائمة الدخل
الشامل الموحدة
وحقوق الملكية
دين ـ ـار
444ر47

في حال وجود تغير سلبي في المؤشر يكون األثر مساوياً للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.
مخاطر االئتمان
بالتزماتهم تجاه المجموعة.
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينين والجهات األخرى عن الوفاء ا
وترى المجموعة بأنها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بوضع سقف ائتماني للعمالء مع مراقبة الذمم القائمة
بشكل مستمر .كما تحتفظ المجموعة باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة.
تقوم المجموعة ببيع منتجاتها لعدد كبير من العمالء ويمثل أكبر ثالث عمالء ما نسبته  ٪81من الذمم المدينة كما في  31كانون
األول .)٪61 :2019( 2020
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شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
مخاطر السيولة
تعمل المجموعة على إدارة مخاطر السيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت البنكية.
يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير مخصومة) كما في  31كانون األول:
من  3شهور
إلى  12شهر
دينــار

من سنة الى
 5سنوات
دينــار

المجموع
دينــار

بنوك دائنة
ذمم دائنة
تسهيالت مقابل أوامر ش ارء من العمالء
قروض

975ر531ر6
173ر046ر3
441ر217

417ر698ر9
867ر678

791ر345ر8

975ر531ر6
173ر046ر3
417ر698ر9
099ر242ر9

المجموع

589ر795ر9

284ر377ر10

791ر345ر8

664ر518ر28

- 2020

أقل من
 3شهور
دينــار

- 2019
بنوك دائنة
ذمم دائنة
تسهيالت مقابل أوامر شراء من العمالء
قروض

432ر223ر6
367ر078ر2
399ر415

570ر716ر9
143ر926

084ر844ر5

432ر223ر6
367ر078ر2
570ر716ر9
626ر185ر7

المجموع

198ر717ر8

713ر642ر10

084ر844ر5

995ر203ر25

مخاطر العمالت
إن معظم تعامالت المجموعة هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي .إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي
( 1/41دوالر لكل دينار) ،وبالتالي فإن أثر مخاطر العمالت غير جوهري على القوائم المالية الموحدة.
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شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31كانون األول 2020
()28

إدارة أرس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال المجموعة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط المجموعة
ويعظم حقوق الملكية.
تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات ظروف العمل .كما هو مشار إليه في إيضاح
( ،)1فقد تم زيادة رأسمال الشركة خالل عام .2018
ان البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي االجباري وإحتياطي القيمة العادلة والخسائر
المتراكمة ،والبالغ صافي مجموعها 698ر898ر 2دينار كما في  31كانون األول  2020مقابل 515ر036ر 5دينار كما في 31
كانون األول .2019
قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  6تموز  2020والهيئة العامة في اجتماعها الغير عادي بتاريخ  11تشرين الثاني
 2020زيادة رأس مال الشركة بقيمة 691ر781ر 18دينار عن طريق االكتتاب الخاص الموجه لمساهمي الشركة بقيمة إسمية دينار
واحد للسهم ليصبح أرس المال المصرح به 000ر000ر 30دينار.
()29

معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد

إن المعايير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة مدرجة أدناه،
وستقوم المجموعة بتطبيق هذه التعديالت ابتدا ًء من تاريخ التطبيق االلزامي:
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )17عقود التأمين
يقدم المعيار نموذجا ً شامالً لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين .ويحل هذا المعيار محل معيار التقارير
المالية الدولي رقم ( – )4عقود التأمين .ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين (مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التأمين
المباشرة وعقود إعادة التأمين) دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين ،كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل
خاصية المشاركة .ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من  1كانون الثاني  2023مع ارقام المقارنة ،مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة ان المنشأة طبقت
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15قبل أو مع تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم
(.)17
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)1تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل كانون الثاني  2020بإصدار تعديالت على فقاارات ( )69الا ى ( )76ما ن معيااار المحاساابة
الدولي رقم ( )1لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة .توضح هذه التعديالت:
 تعريف الحق لتأجيل التسوية، الحق لتأجيل التسوية يجب ان يكون موجود عند تاريخ اعداد القوائم المالية، ان التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيل، وفي حال كانت المشتقات المتضمنة في المطلوبااات القابلااة للتحوياال فااي حااد ذاتهااا أداة حقااوق ملكيااة عنااد اذ ال تااؤثر شااروطالمطلوبات على تصنيفها.
سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبارا ً من  1كانون الثاني .2023
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إشارة الى اإلطار المفاهيمي  -تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ()3
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3اندماج األعمال -
إشارة الى اإلطار المفاهيمي .تحل هذه التعديالت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية والذي صدر في
عام  1989ومع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية والذي صدر في اذار  2018دون تغيير جوهري على متطلبات اإلطار
المفاهيمي.
كما أضاف المجلس استثناء لمبدأ االعتراف بمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3لتجنب إمكانية ظهور أرباح أو خسائر "اليوم
الثاني" ) (Day 2للمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37أو تفسير لجنة تفسير
معايير التقارير المالية الدولية رقم ( )21في حال تم تكبدها بشكل منفصل.
في الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3لألصول المحتملة التي لن تتأثر
باستبدال اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية.
سيتم تطبيق هذه التعديالت بأثر مستقبلي اعتبارا ً من  1كانون الثاني  .2022من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على
القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()16
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16الممتلكات واآلالت
والمعدات :المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة المبالغ
المتحصلة من بيع منتج تم انتاجه في الفترة خالل إحضار األصل إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزمة للعمل بالطريقة المقصودة التي
تحددها اإلدارة .وفقا لذلك يجب على المنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة انتاجها في قائمة االرباح أو
الخسائر.
سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبارا ً من  1كانون الثاني  2022على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تم البدء باستخدامها
في بداية أول فترة مالية تم عرضها في السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
العقود الخاسرة – كلفة التزامات العقود  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()37
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  ،2020بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37والتي تحدد التكاليف
التي يجب على المنشأة ان تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما اذ كان العقد الخاسر او سينتج عنه خسارة.
تطبق التعديالت طريقة "التكلفة المباشرة" .ان التكاليف المباشرة المتعلقااة بعقااود بيااع البضااائع أو الخاادمات تتضاامن كااال ماان التكاااليف
اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر.
ال تتعلق المصاريف االدارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك يتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى الطرف االخا ر بموجااب شااروط
العقد.
سيتم تطبيق التعديالت اعتبارا ً من  1كانون الثاني  .2022تطبق هذه التعديالت على العقود التي لم يتم الوفاء بجميااع شااروطها كمااا فااي
بداية السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.
من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية – اختبار ’ ’%10إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
كجزء من التحسينات على معالجة معايير التقارير المالية الدولية لألعوام من  ،2020-2018أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
تع ً
ديال على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( .)9يوضح التعديل الرسوم التي تأخذها المجموعة بعين االعتبار عند تقييم ما إذا كانت
شروط المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط المطلوبات المالية األصلية .تشمل هذه الرسوم فقط تلك
المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض ،بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن
اآلخر.
تقوم المجموعة بتطبيق التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية السنة المالية التي تطبق فيها المجموعة
التعديل.
سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتبارا ً من  1كانون الثاني  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر
من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
المرحلة الثانية من إصالح ( IBORسعر الفوائد المعروضة بين البنوك)
المرحلة الثانية من إصالح  IBORالتي ستصبح سارية المفعول في  1كانون الثاني  ،2021تتضمن عددًا من اإلعفاءات
واإلفصاحات اإلضافية .تتطبق اإلعفاءات عند انتقال األداة المالية من  IBORإلى معدل العائد الخالي من المخاطر.
التغيرات على التدفقات النقدية الناتجة عن تغير سعر الفائدة المرجعي ،نتيجة لتغير المراجع المستخدمة لتحديد الفائدة المتغيرة يتطلب
تطبيق عملي لتغير أسعار الفائدة المتغيرة .بشرط أنه ،بالنسبة لألداة المالية ،يتم االنتقال من االعتماد على السعر المعتمد على IBOR
إلى نسب العائد الخالي من المخاطر على أساس معادل اقتصاديًا .توفر المرحلة الثانية من إصالح  IBORإعفاءات مؤقتة تسمح
باستمرارية عالقات التحوط للبنك عند استبدال المرجع المستخدم لتحديد سعر الفائدة الحالي بمرجع يعتمد على العائد الخالي من
المخاطر .تتطلب اإلعفاءات من البنك تعديل التعريفات المستخدمة في توثيق عمليات التحوط .مما يتضمن إعادة تعريف المخاطر التي
يتم التحوط لها من خالل ربطها مع استخدام العائد الخالي من المخاطر ووصف أداة التحوط و /أو البند المتحوط له لربطها مع العائد
الخالي من المخاطر وتعديل طريقة تقييم فعالية التحوط .يجب إجراء استكمال التعديالت على توثيق التحوطات بحلول نهاية السنة
المالية التي يتم فيها تطبيق المرحلة الثانية.
عند اختيار البنك لتطبيق التعديالت بأثر رجعي ،يمكن إعادة احتساب القيمة العادلة لتبدأ من صفر لكل عملية تحوط بشكل منفصل.
يجوز للبنك استخدام سعر فائدة غير محدد تعاقديا ،للتحوطات لمخاطر التغير في القيمة العادلة أو أسعار الفائدة في حال تم تحديد
مخاطر أسعار الفائدة بشكل منفصل ،على سبيل المثال ،في حال توفرت مراجع سوقية ألسعار الفائدة الخالية من المخاطر يتم
استخدامها على نطاق واسع في تسعير القروض أو المشتقات المالية .يمكن اعفاء البنك من هذا المتطلب عند عدم وجود مراجع سوقية
ألسعار الفائدة الخالية من المخاطر في حال قدر البنك ان المراجع السوقية ستتوفر خالل  24شهر.
بالنسبة لعمليات التحوط الخاصة بمجموعة البنود ،يج ب على البنك أن يقوم بتحويل هذه األدوات إلى مجموعات أكثر تفصيال ليتم
تحديد معدل الفائدة الخالية من المخاطر المتعلقة بها .في حال تم إيقاف أية عالقات تحوط بسبب تطبيق المرحلة الثانية من إصالح
 IBORفقط وفي حال لتلبيتها لمتطلبات معايير محاسبة التحوط ،يجب إعادتها عند تطبيق المرحلة الثانية من إصالح .IBOR
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()30

انتشار فايروس كورونا (كوفيد  )19 -وأثره على المجموعة

تأثر االقتصاد العالمي بتفشي فيروس كورونا والذي أدى الى اضطراب جوهري في االقتصاد العالمي ومختلف قطاعات األعمال.
وبالتالي انعكس ذلك على قطاع األلبسة الذي تأثر بتعليق أنشطة األعمال والحجر الصحي الموسع الذي تم فرضه باإلضافة الى تأثير
إجراءات حكومية أخرى اتخذت لمكافحة الفيروس.
بتاريخ  17آذار  ،2020قرر رئيس وزراء حكومة المملكة األردنية الهاشمية فرض قانون حظر التجول وتعليق كافة أنشطة األعمال
في المملكة حتى اشعار أخر كجزء من اإلجراءات االحترازية التي اتبعتها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا .وبالتالي غالبية
أنشطة األعمال في المملكة قد تأثرت نتيجة للقرار.
ان مدى ومدة هذه االثار غير محددة وتعتمد على تطورات مستقبلية ال يمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الحالي مثل معدل انتشار
الفيروس ومدى فعالية اإلجراءات المتخذة الحتوائه وسرعة العودة الى الحياة الطبيعية والتعافي االقتصادي العالمي .في ضوء
االضطراب االقتصادي الحالي ال يمكن القيام بتقديرات موثوقة حول أثر الفيروس حتى تاريخ إقرار هذه القوائم المالية الموحدة .ان
التطورات المستقبلية قد تأثر على نتائج المجموعة المستقبلية وتدفقاتها النقدية ووضعها المالي وعلى إمكانية استرداد موجوداتها.
بلغت قيمة أوامر الشراء المؤكدة والتي يتوقع أن يتم اإلنتهاء منها خالل الربع األول من عام  2021ما يقارب  3مليون دوالر
معظمها للسوق األمريكي والكندي .اال ان أزمة فايروس كورونا أثرت على زبائن الشركة سلبا ً ،وبالتالي انخفضت اعداد القطع
المنتجة بشكل كبير .لكن تم تغطية جزء من العجز من أوامر الشراء األجنبية بأخرى محلية ذات ربحية عالية.
تتوقع المجموعة ان تتمكن من استخدام كافة المواد األولية والخام الخاصة بها ،وبالتالي لم تقم المجموعة بأخذ أية مخصصات إضافة
للسنة المنتهية في  31كانون األول .2020
كما قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  6تموز  2020والهيئة العامة في اجتماعها الغير عادي بتاريخ  11تشرين
الثاني  2020زيادة رأس مال الشركة بقيمة 691ر781ر 18دينار عن طريق االكتتاب الخاص الموجه لمساهمي الشركة بقيمة إسمية
دينار واحد للسهم ليصبح رأس المال المصرح به 000ر000ر 30دينار.
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