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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين  
  شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة المساهمة العامة المحدودة   الى مساهمي

 المملكة األردنية الهاشمية  -  عمان
 
 

 تقرير حول القوائم المالية الموحدة
 

 المتحفظ  الـــرأي
 

تها التابعة  ا)"الشركة"( وشرك المساهمة العامة المحدودة لشركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزةلقد دققنا القوائم المالية الموحدة المرفقة 
وقائمة األرباح أو الخسائر الموحدة   2020كانون األول  31"المجموعة"( والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في (

وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك 
 التاريخ وملخص ألهم السياسات المحاسبية.

 
المرفقة  الموحدة د في فقرة أساس الرأي المتحفظ، إن القوائم المالية في رأينا وباستثناء أثر أية تعديالت قد تنشأ نتيجة لما هو وار

وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية  2020كانون األول  31كما في  للمجموعةتُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي 

 .وفقًا لمعايير التقارير المالية الدوليةللسنة المنتهية في ذلك التاريخ 

 
 المتحفظ  أساس الرأي

 
قام مجلس إدارة شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة بدراسة كافة البدائل ( حول البيانات المالية، 30) كما هو مشار اليه في إيضاح

المتاحة للتأكد من قدرة الشركة على االستمرار في قدراتها التنافسية في األسواق العالمية والمحلية في ضل الظروف القاهرة الناتجة 
عين االعتبار طبيعة العقود المحلية واستمرارية تدفق أوامر عن جائحه كورونا ودراسة أثر تلك البدائل على هيكلة المجموعة أخذين ب

 2020تموز  6هذا و قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  2021الشراء الخارجية التي تم توقيعها خالل عام 
دينار عن  18ر781ر691قيمة زيادة رأس مال الشركة ب 2020تشرين الثاني  11والهيئة العامة في اجتماعها الغير عادي بتاريخ 

 30ر000ر000طريق االكتتاب الخاص الموجه لمساهمي الشركة بقيمة إسمية دينار واحد للسهم ليصبح رأس المال المصرح به 
 دينار.

 
نة بأرصدة الذمم المدينة، المخزون، األرصدة المديالمتعلقة  لم يتم تزويدنا بدراسة تفصيلية حول مدى كفاية المخصصات المختلفة

التأكد من كفاية هذه المخصصات  لم نتمكن من وبالتالي  .2020 كانون األول 31األخرى والموجودات غير الملموسة كما في 
 هذه األرصدة.  إمكانية استردادو 
 

مسؤولية مدققي الحسابات عن لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند 
 تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين 

إلى متطلبات  الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة)بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية( 
السلوك المهني االخرى المالئمة لتدقيق القوائم المالية الموحدة في األردن، وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس  

  المتحفظ.  أساسًا إلبداء الرأي  وتوفرالدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين. لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة  



 

 

 
 الهامة مور التدقيق  أ
 

للسنة الموحدة خالل تدقيق القوائم المالية  جوهريةهي تلك األمور التي وفقًا الجتهادنا المهني كانت األكثر  الهامةان أمور التدقيق 
القوائم وال نبدي رأيًا منفصاًل الحالية. لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية إلبداء رأينا حول هذه 

أساس ، إضافة لما هو مبين في فقرة تم وصف إجراءات التدقيق المتعلقة بكل امر من األمور المشار اليها ادناه حول هذه األمور.
 . الرأي المتحفظ

 
الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية الموحدة. باإلضافة لكافة األمور المتعلقة   ي لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق

عليه فأن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية   اً بذلك. بناء
بها، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار اليها ادناه، توفر أساسا الموحدة. ان نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا 
 .لرأينا حول تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة

 
 امر التدقيق الهام: تحقق اإليرادات 

 .الموحدةحول القوائم المالية    (15)إن اإلفصاحات الخاصة باإليرادات مبينة في إيضاح  

 أمر التدقيق الهام 
 

تركز المجموعة على اإليرادات كأحد مقاييس األداء الرئيسية 
 والذي يمكن أن يخلق حافزًا لزيادة اإليرادات.

 كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم
 

من بين أمور أخرى، النظر في مدى  شملت إجراءات التدقيق،
مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة لتحقق إيرادات المجموعة 
وفحص مدى توافقها وكذلك تقييم مدى االمتثال لتلك السياسات 
مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. قمنا بتقييم البيئة 

كتمال وقياس  الرقابية واختبار اجراءات الرقابة الداخلية على ا
حدوث االيرادات المثبتة كما حصلنا على عينة للمعامالت،  

قمنا   ،واختبرنا التسجيل والتثبيت الصحيح لها وعالوة على ذلك
باختيار عينة من المعامالت قبل وبعد نهاية السنة المالية المنتهية 

للتحقق من االثبات الصحيح، كما  2020كانون األول  31في 
 التحليلية لهامش الربح والمبيعات شهريًا.قمنا باإلجراءات  

 
 2020  لعام  للمجموعةالمعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي  

 
ان   تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها.

ان رأينا ال يشمل  المعلومات األخرى. اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا.اإلدارة هي المسؤولة عن 
 المعلومات األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى.

 
تاحة لنا، بحيث ُنقّيم فيما إذا فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة، ان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى عندما تصبح م

 كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية الموحدة او من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم المالية الموحدة.



 

 

 
 بالحوكمة عن القوائم المالية  المكلفين  مسؤولية اإلدارة والمسؤولين  

 
وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، باإلضافة الى  الموحدة القوائم المالية إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه 

 خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.موحدة  تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية  
 

على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما  موعةالمجكما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة 
أو  المجموعة، إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية الموحدة في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية

 القيام بذلك.إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى  
 

 .للمجموعةالمالية    التقاريرإن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد  
 

 الموحدة   مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
 

خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن إحتيال   ككلالموحدة إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية 
 أو عن غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

 
ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفقًا لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائما 

تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردًة أو مجتمعًة يمكن ان خطأ جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد 
 يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.

 
كذلك نقوم بما  ر الدولية للتدقيق، و للمعاييإننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا 

 يلي:
 
تحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء الناتجة عن احتيال أو غلط، وتصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق  •

خطأ جوهري  تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف 
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.
 
ف وليس بهدف ابداء رأي  الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظرو  •

 .للمجموعةحول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي  
 

 االيضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االدارة.ومعقولية التقديرات المحاسبية و   تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة •
 

االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،  التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ  •
وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار. و اذا ما 

ذات الصلة أو الموحدة ى ايضاحات القوائم المالية توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إل
تعديل رأينا اذا كانت هذه االيضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير 

 .كمنشأة مستمرة  في اعمالها  التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة



 

 

 
الموحدة  ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية  •

 تمثل المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل. 
 
المالية عن الشركات أو األنشطة التجارية ضمن نطاق المجموعة الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق بالمعلومات  •

إلبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإنجاز عملية التدقيق للمجموعة. ونحن مسؤولون  
 عن رأينا حول التدقيق.

 
مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط  إننا نتواصل

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

لبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية واالفصاح للمسؤولين نقوم كذلك بتزويد المسؤولين المكلفين بالحوكمة بما يفيد التزامنا بمتط
المكلفين بالحوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا وما شأنه ان يحافظ على هذه 

 االستقاللية.
 

قوم بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة، ن
 األمور في تقرير التدقيق اال اذا كان القانون أو  عن هذه. اننا نقدم وصف الهامةللفترة الحالية والتي تمثل أمور التدقيق الموحدة 

 الناالفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا  ها ال يتمبناءًا علينادرة جدا و التي حاالت  التعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك االمر، او في 
 . الناتجة عنهالعواقب السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة  

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية 

 
، آخذين بالمصادقة عليهاتحتفظ المجموعة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية الموحدة ونوصي 

 . بعين االعتبار ما ورد في فقرة أساس الرأي المتحفظ
 

 إرنست ويونغ/ األردن
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 معها   أر تقوحدة و مال  ليةئم الما القوا  ذهمن هجزءا    30  ىال  1  فقة منحات المر االيضا  تعتبر

 مساهمة العامة المحدودة شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة ال
  قائمة المركز المالي الموحدة 

 2020كانون األول    31كما في  
 
 2019  2020  ات إيضاح 

 دينـــــار  دينـــــار   ت داالموجو 
      - متداولةموجودات غير 

 5ر622ر583  5ر729ر118  3 ممتلكات وآالت ومعدات 
 688ر627  688ر627  4 موجودات غير ملموسة 

 948ر885  273ر566  5 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 180ر903  122ر915  10 موجودات حق االستخدام 

 7ر440ر998  6ر814ر226   
      -  متداولةت موجودا 
 6ر424ر838  8ر060ر135  6 مخزون 
 10ر830ر997  8ر778ر625  13 أوامر شراء تحت التصنيع ذمم و 

 1ر356ر145  4ر007ر325  7 ذمم مدينة
 37ر818  1ر000   شيكات برسم التحصيل 

 3ر390ر428  3ر717ر538  8 أرصدة مدينة أخرى 
 94ر900  207ر985  9 وأرصدة لدى البنوكالصندوق  يفد نق

 22ر135ر126  24ر772ر608   مجموع الموجودات المتداولة 
       29ر576ر124  31ر586ر834   مجموع الموجودات 

      والمطلوبات  حقوق الملكية
      -حقوق الملكية 

 11ر218ر309  11ر218ر309  11و  1 رأس المال المدفوع 
 (1ر267ر140)  (1ر267ر140)  11 ر دا صإم صخ

 495ر280  495ر280  11 إحتياطي إجباري 
 (263ر521)  (34ر836)  5 إحتياطي القيمة العادلة 

 (5ر146ر413)  (7ر512ر915)   خسائر متراكمة 
       5ر036ر515  2ر898ر698   صافي حقوق الملكية 

      - المطلوبات
      مطلوبات غير متداولة 

 5ر342ر076  8ر043ر590  12 وض طويلة األجل ر ق
 98ر635  57ر422  10 ر مات عقود االيجاالتزا

       5ر440ر711  8ر101ر012   
      مطلوبات متداولة

 1ر085ر543  864ر530  12 ساط قروض طويلة األجل تستحق خالل السنة أق
 66ر752  44ر301  10 التزامات عقود االيجار تستحق خالل السنة 

 2ر078ر367  3ر046ر173   ةن ئ داذمم 
 9ر315ر983  9ر298ر578  13 أوامر شراء من العمالء  مقابل بنكيةتسهيالت 
 5ر869ر721  6ر192ر072  9  بنوك دائنة

 682ر532  1ر141ر470  14 أرصدة دائنة أخرى 
 19ر098ر898  20ر587ر124   

 24ر539ر609  28ر688ر136   مجموع المطلوبات 
 29ر576ر124  31ر586ر834   ت ية والمطلوباكللممجموع حقوق ا



 

 معها   أر تقوحدة و مال  ليةئم الما القوا  ذهمن هجزءا    30  ىال  1  فقة منحات المر االيضا  تعتبر

 مساهمة العامة المحدودة ال  الزي لصناعة األلبسة الجاهزةشركة  
 الموحدة و الخسائر  أرباح  األقائمة  

 2020ألول  كانون ا  31للسنة المنتهية في  
 
 
 2019  2020  ات إيضاح 
 دينـــــار  دينـــــار   
      

 19ر175ر932  14ر477ر859  15 المبيعات 
 (16ر519ر679)  (12ر390ر560)  16 كلفة المبيعات

 2ر656ر253  2ر087ر299   الربح   إجمالي
      

 (1ر275ر352)  (1ر147ر656)  18 مصاريف إدارية
 (862ر535)  (642ر538)  17 مصاريف بيع وتوزيع

ات التغير إنخفاض عمليات اإلنتاج نتيجة ناتجة عن  مصاريف
 قتصاديةاال
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 (1ر627ر755)

  
- 

 (22ر809)  -    قعةمانية متو خسائر ائتمخصص  
 (87ر796)  (42ر000)  6 الحركة  بطيئة  ةع ضامخصص ب
 (955ر155)  (866ر857)   فوائد مدينة 
 27ر131  -   فوائد دائنة

 53ر492  -   عوائد توزيعات أرباح أسهم
 847ر558  243ر481  19 بالصافي  ى،أخر   إيرادات 

 23ر075  (23ر258)   اجنبيةت  عمال  حأربا  (خسائر)

 403ر862  (2ر019ر284)   ة السن  ربح  (خسارة)

      
 فلـس/دينــار   فلـس/دينــار    

 04/0  (18/0)  21 السنة  ربح (خسارة) سهم منة والمخفضة لل الحصة األساسي
 



 

 معها   أر تقوحدة و مال  ليةئم الما القوا  ذهمن هجزءا    30  ىال  1  فقة منحات المر االيضا  تعتبر

 دودة عامة المحلمساهمة ا شركة الزي لصناعة األلبسة الجاهزة ال
 ل الموحدة الشامقائمة الدخل  

  2020كانون األول    31للسنة المنتهية في  
 
 
 2019  2020  إيضاح  
 دينـــــار  ردينـــــا    
       
 403ر862  (2ر019ر284)    السنة  ربح   (خسارة)

  وأاألرباح  ي ال يتم تصنيفها إلى  بنود الدخل الشامل الت
 حقة: اللا  في الفترات  الخسائر

 
 

    

لموجودات المالية  القيمة العادلة ل  تياطيالتغير في إح
 5  في بالصا  ل اآلخر،الدخل الشامخالل    نم  ةبالقيمة العادل

 
 (94ر522)  (118ر533)

 309ر340  (2ر137ر817)    امل للسنةشلمجموع الدخل ا
 
 
 



 

 معها   أر تقوحدة و مال  ليةئم الما القوا  ذهمن هجزءا    30  ىال  1  فقة منحات المر االيضا  تعتبر

 مساهمة العامة المحدودة جاهزة الشركة الزي لصناعة األلبسة ال
 حدةالمو   ر في حقوق الملكيةة التغيئماق

  2020كانون األول    31للسنة المنتهية في  
 

 وعالمجم
 خسائر 
 متراكمة

 إحتياطي
 دلة لعاالقيمة ا

 إحتياطي
 إجبــاري 

 خصــم 
 صـدار إ

 المال  سرأ
  المدفوع

 2020ل و كانون األ 31للسنة المنتهية في  ر دينـــا دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار 
       

 2020كانون الثاني ا في أول كم دي صر لا 11ر218ر309 (1ر267ر140) 495ر280 (263ر521) (5ر146ر413) 5ر036ر515
 ع الدخل الشامل للسنة و ممج - - - (118ر533) (2ر019ر284) (2ر137ر817)

 - - - 347ر218 (347ر218) -
ة من خالل  لخسائر متحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العاد

 خر الدخل الشامل اآل

 2020كانون األول  31الرصيد كما في  11ر218ر309 (1ر267ر140) 495ر280 (34ر836) (7ر512ر915) 2ر898ر698
       
 2019كانون األول  31ة المنتهية في سنلل      

       
  2019ن الثاني في أول كانو  د كماي الرص 11ر218ر309 (1ر267ر140) 415ر008 (168ر999) (5ر470ر003) 4ر727ر175
 مجموع الدخل الشامل للسنة  - - - (94ر522) 403ر862 309ر340

 زيادة رأس المال  مصاريف - - 80ر272 - (80ر272) -

 2019األول  ن وكان  31الرصيد كما في  11ر218ر309 (1ر267ر140) 495ر280 (263ر521) (5ر146ر413) 5ر036ر515



 

 معها   أر تقوحدة و مال  ليةئم الما القوا  ذهمن هجزءا    30  ىال  1  فقة منحات المر االيضا  تعتبر

 حدودةلما  امةالعبسة الجاهزة المساهمة  لألعة اصناي لالز   شركة
 قات النقدية الموحدةقائمة التدف

  2020كانون األول    31للسنة المنتهية في  
 2019  2020 ات إيضاح 
 دينــــار   دينــــار   

     غيليةتشاألنشطة ال
      403ر862  (2ر019ر284)  السنة ربح (خسارة)

     -تيالتعد
 330ر021  384ر817 3 ات إستهالك

 (1ر300)  -  الت ومعدات آكات و ممتل دبعااست  أرباح
 22ر809  - 7 خسائر ائتمانية متوقعة مخصص
 87ر796  42ر000 6 بضاعة بطيئة الحركة  مخصص

 (53ر492)  -  ح أسهم يعات أرباوز عوائد ت 
 955ر155  1ر043ر751  فوائد مدينة 

 (27ر131)  -  ئنةد دافوائ 
 65ر201  57ر988 17و 10 االستخدام ات حق داستهالك موجو 
      10ر892  19ر752 17و 10 االيجار عقود فوائد التزامات

     تغيرات رأس المال العامل: 
 (2ر556ر427)  (787ر758)  وامر شراء أمواد خام مقابل تصنيع و الة وتحت جاهز  بضاعةون و مخز 

 (1ر172ر242)  (1ر488ر347)  ء راش وامرأ ابلنة مقي دوذمم م ةم مدين مذ
 6ر413  36ر818  التحصيل  مسر كات ب ي ش

 (1ر594ر287)  (327ر110)  أرصدة مدينة أخرى 
 581ر092  967ر806   ذمم دائنة 
 20ر187  458ر938  ائنة أخرى أرصدة د

 (2ر921ر451)  (1ر610ر629)  غيلية التش ةاألنشط تخدمة فيلمسة ا النقدي اتصافي التدفق
     

     ريةاالستثما األنشطة
 (499ر315)  (491ر352) 3 وآالت ومعدات ت اكممتلء شرا

 1ر300  -  ممتلكات وآالت ومعدات بيعالمتحصل من 
 27ر131  -  فوائد دائنة مقبوضة

 53ر492  -  عوائد توزيعات أرباح أسهم 
 (42ر540)  -  خر شامل اآل ال ل ل الدخدلة من خالاعية بالقيمة المال تاشراء موجود

 -  556ر786  خالل الدخل الشامل األخر ية بالقيمة العادلة من لامجودات المتحصل من بيع مو 
 (459ر932)  65ر434  االستثمارية  نشطةاأل (ة فيالمستخدم) من ةالنقدي اتلتدفقصافي ا

     
     األنشطة التمويلية

 (221ر334)  (603ر848)  جل المدفوع من قروض طويلة األ 
 -  3ر084ر349  طويلة األجل من قروض  المتحصل

 2ر015ر364  -  ةتأمينات نقدية مقابل تسهيالت بنكي 
 1ر663ر994  (17ر405)  من العمالءابل أوامر شراء قم بنكية تسهيالت

 (955ر155)  (1ر043ر751)  فوائد مدينة مدفوعة
 (88ر951)  (83ر416) 10 دفعات عقود االيجار 

 2ر413ر918  1ر335ر929  ة ينشطة التمويلألا من ةالنقدي اتصافي التدفق
 (967ر465)  (209ر266)  في النقد وما في حكمه النقص صافي

 (4ر807ر356)  (5ر774ر821) 9 النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني
 (5ر774ر821)  (5ر984ر087) 9 كانون األول  31النقد وما في حكمه كما في  

 



 حدودة الم  مساهمة العامةبسة الجاهزة اللألالزي لصناعة  شركة ا
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 عـــام (1)
 

  1992آذار  22ة عامة بتاريخ ة"( في المملكة األردنية الهاشمية كشركة مساهم)"الشرك ةاهز الج األلبسةكة الزي لصناعة ت شر ستأس
ليصبح رأس   2016ام ع  لخال رهاآخ كانل األعوام عدة مرات تخفيضه وزيـادتـه خالدينار والذي تمت  4ر000ر000برأسمال يبلغ 
ج األلبسة المدنية والعسكرية  تها صناعة وإنتااغايومن سهم  12ر000ر000قسم الى ر مادين 12ر000ر000رح به المال المص

 .مقاييسمن كافة األحجام والوالنسائية وجميع أنواع وأصناف الملبوسات الجاهزة  الرجالية  
 

صرح الم  كةس مال الشر رأ  ن تب بها مهم غير المكتى طرح األسعل  2018ار  أي  14يخ ار تبقد منعال  اعهوافق مجلس إدارة الشركة في اجتم
  ف دينار للسهم. تم استكمال إجراءات زيادة رأس مالسهم بقيمة إسمية دينار واحد وبخصم إصدار نص 3ر315ر971 لغةابوالبه 

نار  إصدار نصف دياحد وبخصم ية دينار و إسم يمةقب مسه 2ر534ر280 رة االكتتاب والبالغةسهم المغطاة خالل فتالشركة بجزء من األ
  دينار. 11ر218ر309به والمدفوع    الشركة المكتتب   لسماح رأليه أصب, وع 2018تموز   4  في   مللسه

 
تشرين   11تاريخ في اجتماعها الغير عادي بوالهيئة العامة  2020تموز  6المنعقد بتاريخ  اجتماعهكما قرر مجلس إدارة الشركة في 

إسمية  بقيمة  همي الشركةلمساوجه االكتتاب الخاص الم طريق ن ع  دينار 18ر781ر691زيادة رأس مال الشركة بقيمة  2020ي نالثا
 دينار.  30ر000ر000  المصرح به  س المالدينار واحد للسهم ليصبح رأ

 
  م الماليةائتتطلب هذه القو و  2021آذار  17 في جلسته المنعقدة بتاريخ  مجموعةلا س إدارةلجمن قبل م الموحدة تم إقرار القوائم المالية

   الهيئة العامة للمساهمين.ة  قفوام  الموحدة
 ةالموحد  قوائم الماليةس إعداد السأ   (2-1)
 

  اسبة الدولية. عايير المحمن مجلس م  ةالصادر ة  عة وفقا لمعايير التقارير المالية الدوليتم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجمو 
  االخر ل الدخل الشاملادلة من خالعال ةميبالقناء الموجودات المالية استثب يةة التاريخمبدأ الكلفل تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً 

  المالية الموحدة.  تي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائمالو 
 والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.   الموحدة  م الماليةار القوائهظإن الدينار األردني هو عملة إ

 
 ةيالمقوائم التوحيد الس اس (  2-2)
 

كانون االول   31كما في  معًا )"بالمجموعة"( ويشار إليهم التالية ةبع التاا تهالشركة وشركل ئم الماليةاقو ال ةموحدتتضمن القوائم المالية ال
2020: 

 المال   سأر  يةملكلانسبة   بلد التأسيس 
     دينــــار    

 500ر000 ٪100 ن در اال ولية سؤ محدودة الم  لتسويق االزياء العالميةالتجارية  الشركة  
 5ر000 ٪100 االردن  لية* المسؤو   دةو دحم  اهزةشركة الالمع لاللبسة الج

 
  لية الموحدة.وائم الماتاريخ الق ى ، لم تقم الشركة بممارسة أية أنشطة حت2017شباط    7سست شركة الالمع لأللبسة الجاهزة بتاريخ أت *  

ة حتى ركات التابعالش ديحر تو موعة على السيطرة ويستمالمج صولو تاريخ حوهملك الت يخيتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تار 
يكون  عة أو التابكات ر شفي ال االستثمارمتغيرة الناتجة من رضة للعوائد التكون الشركة معة عندما ة. وتتحقق السيطر طر سيدان التاريخ فق

يع األرصدة  جم داعباست ى الشركات التابعة ويتما علهلطتمن خالل سد عوائه الهذلها حقوق في هذه العوائد، وتكون قادرة على التأثير في 
 . وشركاتها التابعةالمعامالت بين الشركة    صاريف الناتجة عن لموارباح  والمعامالت واأل
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ا  ذإ ل الشركة.ن قبة متبعلملمالية للشركة وباستخدام نفس السياسات المحاسبية االسنة ابعة لنفس ركات التاشليتم إعداد القوائم المالية ل

ائم المالية ديالت الالزمة على القو فيتم إجراء التع كةشر في ال عن تلك المتبعةسبية تختلف محا ت ااسع سيانت الشركات التابعة تتبك
 تبعة في الشركة. لممحاسبية الامع السياسات    لتتفقللشركات التابعة  

 
ر  يغ  ق و حق ديو أدى ذلك الى عجز في رصل ى تتابعة حت الشركاالائر خسمن  ن وجدتإ يتم تسجيل حصة حقوق غير المسيطرين 

 المسيطرين.
 
طرة  فقدان السي ي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق الملكية. عندلملكية في شركة تابعة الذعن تغير نسبة اج اتثر النتم تسجيل األي

 شركة التابعة، تقوم المجموعة بما يلي:على ال
 
 لوبات للشركة التابعة. مطلارة( و ا الشهيهما فت )بدااستبعاد الموجو  -
 سيطرة.جهات غير المة دفترية لليمق  ةأي  دعاتباس -
 .احتياطي ترجمة العمالت األجنبيةتبعاد  سا -
 . للمبالغ المستلمةعتراف بالقيمة العادلة  الا -
 .في الشركة التابعة  لة لالستثمار الذي تم االحتفاظ بهالعادقيمة  بال  فااالعتر  -
 الموحدة. الشامل  ة الدخل  ئماقعجز في   أو   ائضي فف بأرااالعت -
أو األرباح المدورة وفقًا  الموحدة  األرباح أو الخسائرفي قائمة  راف بها سابقاً عتالي تم اي البنود التف حصة الشركة فنيتص ةإعاد -

 لما هو مناسب.
 
 لمحاسبيةالسياسات اتغيرات في  لا (  2-3)
 

للسنة المنتهية  الموحدةي اعداد القوائم المالية عت فاتب متفقة مع تلك التي  الموحدة ةلماليداد القوائم االمتبعة في اع ان السياسات المحاسبية 

 :2020كانون الثاني  1بتطبيق التعديالت التالية اعتباراً من  ت قام المجموعة، باستثناء أن 2019كانون األول  31في 

  

 ل"ا"األعم(: تعريف 3) الدولي رقم  تعديالت على معيار التقارير المالية

( "اندماج األعمال"،  3في معيار التقارير المالية الدولي رقم )ية تعديالت على تعريف "األعمال" لدولبة ا أصدر مجلس معايير المحاس

توضح لمساعدة المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال. 

السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمال غير  ي تقييم ما إذا كان المشاركون في تلغ مال،حد األدنى لمتطلبات األع ال ت هذه التعديال

موجودة، وتضيف توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية، وتضييق تعريفات األعمال 

 مة العادلة االختياري. لقياخال اختبار تركيز والمخرجات، واد

 

يالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصول التي يكون تاريخ استحواذها في أو بعد بداية ق التعديتطبتم 

المعامالت  ظر في هذهنإعادة ال المجموعة . وبالتالي، لم يتعين على 2020كانون الثاني  1سنوية التي بدأت في أو بعد  أول فترة ابالغ

 يالت ويجب اإلفصاح عنها.ترات سابقة. يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعدفي فدثت التي ح

 

 .لمجموعةل الموحدةلم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية 
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 تعريف "الجوهري" (:8ي رقم )ة الدولالمحاسب( ومعيار 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم   -( 1على معيار المحاسبة الدولي رقم )للمحاسبة تعديالت  دولي س الأصدر المجل

ة وتوضيح يير كافن المعا" ضمجوهريالسياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو " -(8)

غفالها أو إخفاءها، تأثير الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إريف التع انب معينة من التعريف. ينصو ج

لتي لية، وابشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم الما

  الية محددة حول المنشأة ".مر معلومات توف

 

 .للمجموعة الموحدةالمالية على القوائم ثر عن تطبيق هذه التعديالت ج أي أنتي لم

 

 (7( ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ) 9تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم )

تشمل عدد من عمليات  7رير المالية الدولي رقم لتقاار اومعي 9المالية الدولي رقم  رة لمعيار التقاريإن تعديالت معايير معدالت الفائد

تتأثر عالقة التحوط إذا أدى   لتحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة.اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات ا

ار، لبند التحوط أو أداة التحوط. نتيجة لهذا لمعيلى التدفقات النقدية المستندة إاوقيت و / أو حجم ل إلى حالة من عدم التيقن بشأن تالتعدي

ت و / أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار، لبند التحوط أو أداة التحوط، خالل الفترة التعديل، قد يكون هناك عدم تيقن حول توقي

لى عدم التيقن فيما إذا كانت المعاملة  دي ذلك إد يؤ (. قRFR) خالي من المخاطر فائدة بسعر ائدة الحالي السابقة الستبدال معيار معدل الف

 .المتوقعة محتملة للغاية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة للغاية

 

 .للمجموعة الموحدةعلى القوائم المالية لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت  

 

 COVID-19االيجار المتعلقة بوباء  تخفيضات او تأجيالت-"االيجارات" ( 16قم )المالية الدولي رارير التق رمعيا تعديالت على 

( 16بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ) 2020أيار  28بتاريخ  لمحاسبيةللمعايير ا المجلس الدولي  قام

تمنح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجر من  .COVID-19االيجار الناتجة عن وباء  ت يضات او تأجيالخفبت"االيجارات" والتي تتعلق 

االيجار تخفيضات او تأجيالت على المحاسبية لعقود االيجار تعديالت ال( حول 16متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم ) تطبيق

كحل . 2021زيران ح 30قبل قة ض لدفعات االيجار المستحيتعديل بتخفهذا اليتعلق . COVID-19الناتجة بشكل مباشر عن وباء 

 . كتعديل على عقد اإليجار COVID-19االيجار الناتجة عن وباء تخفيضات او تأجيالت اعتبار  عملي، يجوز للمستأجر اختيار عدم

 

 .رمع السماح بالتطبيق المبك ،2020حزيران  1 اعتبارا من التعديالت تم تطبيق هذه 

 

 .للمجموعةالموحدة المالية  لقوائما لى ع  ريأثر جوهبيق هذه التعديالت طتلم ينتج عن 

 

 تقديرات  ام الخداست (  2-4)
 

مبالغ   علىثر ؤ ت اتجتهاداو القيام بتقديرات  عةو ملمجة ادار لب من إسياسات المحاسبية يتطالق مالية الموحدة وتطبيإن إعداد القوائم ال
  ات اإليرادات والمصروف جتهادات تؤثر أيضا علىواإلرات تقديالمحتملة. إن هذه ال زاماتتلواإلفصاح عن اإلجودات والمطلوبات المو 

ة تقبليسمتدفقات النقدية الال ت وقاوأ الغقدير مبتحكام واجتهادات هامة لرة المجموعة القيام بأص يتطلب من إداوالمخصصات، وبشكل خا
ضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها بال بنيةالتقديرات المذكورة أدناه م في المستقبل. إن وظروف تلك التقديرات  وضاعأن ة ع اجمنال

بل في أوضاع  تقسمال في راتة التغيجعن التقديرات وذلك نتيائج الفعلية قد تختلف تة من التقدير وعدم التيقن وإن النتاو درجات متف
 .ات صصمختلك ال  وظروف
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 قعةائر االئتمانية المتو مخصص الخس

 

تمدة من قبل إدارة وفرضيات معس وضمن أس وفقاً لألسلوب المبسط لى الذمم المدينةعة ع متوقر االئتمانية المخصص الخسائ يتم مراجعة

 تقارير المالية.ل ةيدولال ييرات المعاجب تكوينه بموجب متطلبعة لتقدير المخصص الواالمجمو 

 
 سة الملموسة وغير الملمو للموجودات    اجينتالعمر الا
 

خذ بعين مع األتهالك واإلطفاء سجودات الملموسة وغير الملموسة لغايات إحتساب اإلللمو اجي ير العمر اإلنتلمجموعة بتقداتقوم إدارة 
  أخذ خسارة التدني )إني، ويتم نو س كلبشة نتاجيإلامتبقية واألعمار ال ةقيمال جعةارة بمراات. تقوم اإلدللموجود المتوقع بار اإلستخداماالعت

 .األرباح أو الخسائر  ةوجدت( إلى قائم
 

 اسبيةالسياسات المحألهم  خص  لم (  2-5)
 

 ومعداتوآالت  ممتلكات  
 

تهالك  اس  يتماليم و في القالتدني اكم وأي مخصص مقابل متر ال عد تنزيل االستهالكوالمعدات بالكلفة بواآلالت ممتلكات اليتم إثبات 
ألجل إذا استوفت حت التنفيذ طويلة ايع تمشار لمعدات وتكاليف االقتراض لاو واآلالت متلكات لفة استبدال المتك لفةكالل . تمثي ضاألرا

 الموحدة.ر  و الخسائأاألرباح  ئمة  بات مصروفات الصيانة واإلصالح في قااثشروط االعتراف بها. يتم  
 تخدام النسب التالية:ستاجي المتوقع باعلى مدى العمر االن  اضي(ر الا  ناءثت)بأس  لقسط الثابتة اقريط  امستخدهالك بايحتسب االست

 
  ٪ 
  
 2 انيبم

 6-4 آالت وماكينات
 15-7 سيارات

 20-4 أثاث ومفروشات وأجهزة
 15-10 أجهزة ومعدات 

 15-6 رأعمال ديكو 
 20-10 أخرى 

 
قيمتها إلى القيمة   فإنه يتم تخفيض  قيمتها الدفترية  فيصان  ع  ات والمعد واآلالت ممتلكات  ن المأي    اده من ن استردعندما يقل المبلغ الممك

 الموحدة.  و الخسائرأاألرباح  في قائمة    تدنيوتسجل قيمة ال  ادهاستردالممكن ا
 
 عتتناسب مع المناف كالهستاال ترةريقة وفمن أن طة مالية للتأكد ستهالك في نهاية كل سنمراجعة العمر االنتاجي وطريقة االم يت
 ي.دل بأثر حالي ومستقبلات وتعدوالمعواآلالت  ت  من الممتلكا  متوقعةدية الصاقتاإل
 

خسائر  م إدراج أية أرباح أو تد منافع اقتصادية مستقبلية منها ويجو والمعدات عند بيعها أو عند عدم و واآلالت عاد الممتلكات استبيتم 
 الموحدة.  رئالخسو اأح  األربا  ةاستبعاد في قائم
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 يذنفلتت احت  مشاريع

 
 يتم إستهالك المشاريع تحت التنفيذ إال فات المباشرة. والصرو والمدات تضمن كلفة اإلنشاءات والمعتو لتنفيذ بالكلفة المشاريع تحت ا هرتظ
 صبح جاهزة لإلستخدام.ن اكتمال الموجودات المتعلقة بها لتحي
 

 موجودات غير ملموسة
 

جها بالكلفة  إدرايتم  ولي بقيمة هذه الموجودات ألاد االعتراف  . بعالقيمة العادلة  أوة  لفلكباقتناء الوسة عند الملمغير ا ودات الموج  يتم قياس
محدد ون إما محددًا او غير ودات الغير ملموسة ليكمة. يتم تقدير العمر اإلنتاجي للموجقييل اإلطفاء المتراكم وأي تدني متراكم بالبعد تنز 

لموجودات  ذه امة هع ويتم تقييم التدني في قيقو االقتصادي المت على فترة العمر ددمحالر عمذات ال ةر الملموست غيوجودامء الم إطفاويت
 ؤشرات بتدني قيمتها.عند وجود م

 
   رخاآل الدخل الشاملمة العادلة من خالل  قيموجودات مالية بال

 
 ل.الطوي  ىها على المدظ بحتفاالرض اكية بغات الملفي أدو  دات االستثمارات تمثل هذه الموجو 

 
  يرها الحقًا بالقيمة العادلـة، ويظهر التغء ويعاد تقييمالقتنايف امصار يمة العادلة مضافًا اليها قلات عند الشراء بت هذه الموجودااثبايتم 

د و بنل تحوي ت ااتج عن فروقالنادلة عة الالقيم تغير في لقوق الملكية بما فيه االشامل الموحدة وضمن حفي القيمة العادلة في قائمة الدخل 
األرباح أو الخسائر الناتجة عن ذلك   جزء منها يتم تسجيل ت أوجودابية، وفي حال بيع هذه المو نجية بالعمالت االجودات غير النقدلمو ا

ح والخسائر رباى االلرة اة مباشالمباع  ت قيمة العادلة للموجوداتحويل رصيد احتياطي الدخل الشامل وضمن حقوق الملكية ويتم الفي 
 .حدةو مال  لخسائرح أو ااألربال قائمة  خال  من   سليو   مدورةلا
 

 ار خسائر التدني.ختبات الال تخضع هذه الموجود
 
 . الموحدة  األرباح أو الخسائرتم تسجيل األرباح الموزعة في قائمة  ي
 

 القيمة العادلة 
 

 .ةالموحد  لماليةا  ئمقواال  خ ريتاالق بغ لى أسعار اإلع إالرجو بشطة  سواق نلة في أالمتداو   وجودات الماليةمة العادلة للميد القييتم تحد
 

املة منظمة بين  معات أو الذي سيتم دفعه لتسوية إلتزام في ول عليه عند بيع الموجودسيتم الحص لذير اعسالعادلة ال تمثل القيمة
 بتاريخ القياس. المشاركين في السوق  

 
ودات  الرئيسية للموج خالل األسواق من م م تتزالإلا تسوية و الموجودات أ يعلية بمأن ع فرضية  على ءً لقيمة العادلة بناياس ايتم ق

المتالك   المجموعةطلوبات. تحتاج لمدام السوق األكثر مالئمة للموجودات أو اسي، يتم استخحال غياب السوق الرئيفي  بات.والمطلو 
 ة. األكثر مالءم  أو السوق   ق الرئيسي الوصول للسو   فرص

 
لسوق عند تسعير  في اكين مة من المشار تراضات المستخدفباستخدام اإل ات وبلمطالو  ات ودللموج ةلبقياس القيمة العاد موعةالمجم تقو 

 تصرفون وفقًا لمصلحتهم اإلقتصادية. ي  لوبات على افتراض أن المشاركين في السوق ودات أو المطالموج
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ية من خالل  دنافع اإلقتصاالميد لو ى تعلق السو  ي ف المشاركين درة بار قتاالع بعين  لية يأخذالة للموجودات غير المإن قياس القيمة العاد

 الموجودات بأفضل طريقة.   رك آخر سيستخدمطريقة أو بيعه لمشا  أفضلات بدام الموجوداستخ
 

م تخدايح اسضوتو  لعادلةالقيمة القياس علومات الكافية ب مع الظروف وتوفر المتخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناساسب المجموعةتقوم 
 شكل غير مباشر. ها بحظتت الممكن مالاستخدام المدخال  مباشر وتقليل  كلبشا  تهحظالم  الممكن   ت المدخال

 
 دلة لألدوات المالية:ييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العاتقتخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل الباس المجموعةتقوم  

 
  طبهاأو تم ش دةموحال ئم الماليةاعنها في القو اح فصاإلم ت أو ا لقياسه ام القيمة العادلةخدتم اسلتي يتلوبات اجميع الموجودات والمط

 العادلة ككل: التي لديها تأثير مهم لقياس القيمة  ت  العادلة، وبناءًا على أدنى مستوى للمدخالالتالية للقيمة  تخدام المستويات  باس
 

 . هةابلمشت ااوبطلوالم  ت الفعالة للموجودواق اساأل  لنة في ية المعاألسعار السوق األول:    المستوى 
أو   شرالقيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مبا التأثير المهم على  المدخالت ذات  بارتاالعذ في قييم تأختقنيات ت ني: االثالمستوى  

 غير مباشر.
  وق السفي  ات ومى معللع ليست مبنية ها ولكن ةعادليمة العلى القهم مدخالت لها تأثير م ات تقييم حيث تستخدمنيتق الثالث:  المستوى  

 مكن مالحظتها. ي
 

 دة تقييم التصنيفاتعاما بين مستويات القيمة العادلة من خالل إ والمطلوبات ويل أي من الموجودات م تحما تبتحديد إذا  ةالمجموع تقوم 
 مالية.  اية كل فترةنه  ل( في كلة كالعاد  القيمة  الجوهري على قياساألثر  ت ذات  ى مستوى للمدخال)بناءًا على أدن

 
مخاطر الموجودات أو  سب طبيعتها و وجودات والمطلوبات حالم يفاتبتحديد تصن عةالمجمو  ، تقومةالقيمة العادل حإيضا لغايات 

 ة العادلة. يمالمطلوبات ومستوى الق
 

 ر الماليةتدني قيمة الموجودات غي
 

لى ذلك، وجد أي دليل ع  ضت قيمته. إذاخفانقد صل األن يل بألدهناك ا كان إذ فيما متقييالية برير المإعداد التقا وعة بتاريخ تقوم المجم
ن مبلغ األصل  كن تحصيله لألصل. إممبتقييم المبلغ ال المجموعةالقيمة، تقوم  النخفاض في ب إجراء اختبار سنوي ليتطلدما أو عن

ألصل  للى ويتم تحديده ما أع ة أيهمخدمستلا البيع وقيمتهيف تكال اقصاُ لنقد نتوليد ا العادلة لألصل أو وحدةمكن تحصيله هو القيمة الم
األخرى أو موجودات  ت لى حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودااخلية مستقلة إيولد تدفقات نقدية دال  ألصل إذا كان االفردي، إال
إلى   خفيضهويتم ت اً ضفمنخيعتبر األصل ه، تحصيل ممكن بلغ النقد المتوليد ال لألصل أو وحدةلمبلغ المدرج يتجاوز ا. عندما المجموعة
ة لها باستخدام  ليقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحام خصم التدفقات الندلة المستخدمة، يتالعايمة تقييم القء كن تحصيله. أثنامالمبلغ الم

مة  القي تحديد ءانثأل. المحددة لألصطر المخاو وال ة لألمالزمني ةت السوق الحالية للقيميبة والذي يعكس تقييماسعر خصم ما قبل الضر 
تلك  ل متوفرة. وإذا لم يكن ممكنًا تحديد مثاالعتبار إذا كانت ديثة في السوق في الح مالت ؤخذ المعات تكاليف البيع، اً العادلة ناقص

  لة أو و ادتملة اشركات التابعال أسهم رأسعاتقييم ضاعفات مثبيت هذه االحتسابات بلتقييم المناسب. يتم تالمعامالت، يتم استخدام نموذج ا
 .ى ة المتوفرة األخر لات القيمة العادمؤشر 
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 ت المالية وداجالمو تدني  

 
مالية أو بأن أحد الموجودات ال حديد فيما إذا كان يوجد دليل موضوعي لتم بتاريخ إعداد قائمة المركز المالي بإجراء تقيي المجموعةتقوم 

قد   اليةوجودات مة ملمالية أو مجموع اأحد الموجودات  قيمةتبار ع ا  يتم ا.ئم في قيمتهض دانخفاالرضت قد تع ات ماليةمجموعة موجود
ودات  التي حصلت بعد التثبيت األولي للموجو  النخفاض القيمة كنتيجة لحدث أو أكثر الة وجود دليل موضوعي انخفضت، فقط في ح
موجودات  ةالية أو مجموع لمات الموجودا حدألة لية المتوقعستقبة الميلنقدفقات اعلى التد"( ولهذا الحدث تأثير )حصول "حدث خسارة

أو مجموعة من ض النخفاض الدائم مؤشرات على أن المقتر يمكن أن يتضمن دليل ارها بشكل معقول. تقديمكن ي من المالت مالية
ون  ضعر سيت همن المرجح أني ومألساسابلغ أو المالفوائد ال أو تقصير في دفعات بة مالية كبيرة أو إهمالمقترضين يواجهون صعو 

ي التدفقات النقدية المستقبلية  انخفاض يمكن قياسه ف لملحوظة إلى وجودات ابيانتشير ال دمامالية أخرى وعن ةأو إعادة هيكل سفال لإل
 ة المرتبطة بالتقصير.مثل التغيرات في األوضاع االقتصادي  رةالمقد

 
 لماليةجودات االغاء االعتراف بالمو 

 
الية  من مجموعة موجودات مء و جز ية أدات المالن جزء من الموجو مكأ إذاجالت )أو لسا في  ماليةلا ت ادوجو غاء االعتراف بالمال ميت

 ي الحاالت اآلتية:مشابهة( ف
 
 دات المالية.  ية من تلك الموجو الم أية تدفقات نقدستانتهاء الحق في ا •
 
ير إلى أخبالكامل بدون ت ةلتدفقات النقديابدفع لتزمت ا أو  ليةجودات المامو ال ية من دت نقتدفقا بأستالمة بتحويل حقوقها لمجموع قيام ا •

لمخاطر والمنافع الخاصة بتلك ا )أ( حولت المجموعة بصورة جوهرية جميعن اتفاقيات: وسواء ن خالل ادراجها ضملث مف ثاطر 
 أنها ات إالموجودلا كلتة بلمنافع الخاصوا مخاطرليع اية بجمرة جوهر و ة لم تحول أو تحتفظ بصدات أو )ب( أن المجموع الموجو 

  .في السيطرة عليه  احولت حقه
 

شكل  قيات ولم تقم بتحويل أو باالحتفاظ بفانقدية من الموجودات أو اندرجت ضمن اتا باستالم التدفقات الوعة بتحويل حقهجملممت اإذا قا
دى الذي مباألصل إلى ال فعترايتم اال ؛اهيعل تحول سيطرتهالم لية و االم وجودات تلك المبطر والمنافع المرتبطة جوهري بجميع المخا

المطلوبات المرتبطة بها  اسف أيضا بالمطلوبات المرتبطة بها. وتقالمجموعة باالعترا ي تلك الحالة تقومه. فعة بقة المجمو التستمر ع 
 . ة بهاع مجمو فظت اللتي احتاس الحقوق وااللتزامات  المحولة على أساس يعك  والموجودات 

 
 مخزون 

 
وصــوله إلــى    المتكبــدة علــى كــل منــتج حتــى   ات فو المصــر   جميــعليف  ثــل التكــامتو يعيــة أيهمــا أقــل  بصافي القيمة ال و فة أالكلب ن و ز خمال يظهر

 :لنحو التالي ا أو شكله الحالي على موقعه  
 
   .لمرجح المتوسط ااساس   اء على ر شالتصنيع تحدد كلفة الالمواد الخام ولوازم   -
 
علــى أســاس  ة بهــا  لخاصــ رة ايــر المباشــ المصــروفات غ إليهــا    مضــافامباشــرة  ال  جــورألوارة  شــ ابملااد  التصــنيع، تكلفــة المــو   ت ة تحــ بضــاع  -

 مستوى النشاط العادي.
 
 .  ط المرجح توسالم  ل على أساسيمة البيعية أيهما أقلق، الكلفة أو صافي االبضاعة الجاهزة -
 

 . يعام الصنع أو البمإنفاقها حتى إت  متوقعضافية إ  فيلتكاتنزيل أي   عدي بتقدير ليع اعر البأساس س قيمة البيعية على افي اليحدد ص
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 ةمدينذمم  

 
 خدمات المقدمة ضمن نشاط الطبيعي.الن العمالء مقابل البضائع المباعة أو  ثل الذمم المدينة المبالغ المستحقة ممت
 
مبســط  لوعــة األســلوب اجمالم  تســتخدم.  عــةقو متارة االئتمــان الصــص خســ خهــا ممًا منصــلية مخصــو ة بمبلــغ الفــاتورة االم اثبــات الــذمم المدينــ تي

 (.9رقم ) الية الدولي التقارير المت معيار  عة وفقًا لمتطلبامتوقن الاالئتما  سارةفي حساب خ
 
 كمه  ح  نقد وما فيال
 

  طراخهر بحيث ال تتضمن مثة أشز ثالتتجاو  قاقات الوك وودائع ألجل وباستحفي الصندوق ولدى البن يمثل النقد وما في حكمه النقد
 يمة.لقفي ا  التغير

 
ي ل والتجالصندوق ولدى البنوك وودائع قصيرة األ ا في حكمه يشتمل على النقد في نقد ومن الة فإدية الموحدقات النقمة التدفئلغرض قا

 ة.ل أرصدة البنوك الدائنأشهر أو أقل بعد تنزي  لديها تواريخ استحقاق ثالثة
 

 ى ة أخر ندة دائوأرصذمم  
 

تتم سواء تمت أو لم  للمجموعةشاط الطبيعي الن ضمن  ت المستلمةللبضائع والخدما دالمستحقة السدا غمبالائنة لللدا يتم إثبات الذمم
 المطالبة بها من قبل المورد. 

 
 ضو ر ق
 

ام  استخدب أة بالكلفة المطفاً ها الحقلم تسجيويت روض.لقة بالقاليف المباشرة المتعدلة وينزل منها التكالعتراف بالقروض بالقيمة العايتم ا
 تحقت بها.ل السنة التي اسض خاللقرو ئد على اوالية. يتم قيد الفعيقة الفائدة الفطر 

 استحقت بها.  سنة التي الفوائد على القروض طويلة األجل خالل  يتم قيد ال
 

   بالمطلوبات المالية   الغاء االعتراف
 

 مقرضن نفس الم بات المالية بآخرو تبدال أحد المطلدما يتم اسعنو  الغاء االلتزام مندما يتع مالية ت اللوبايتم الغاء االعتراف بالمط
اء للمطلوبات  يل أو االستبدال باعتباره الغلتعديعامل ذلك ا ،ت القائمة تم تغييرها جوهريالوباأو أن شروط المط وط مختلفة جوهريابشر 

 ة. وحدماللخسائر  ح أو ااألربائمة  قاي  قيمة الدفترية فلا  رف بالفرق في يدة ويعتبات الجداألصلية واالعتراف بالمطلو 
 

 مخصصات
 

لتزامات محتمل  سابق، وان تسديد اإلنوني او فعلي( ناتج عن حدث التزام )قا المجموعةن على صات عندما يكو مخصلف باعترااإل يتم
 قيمتها بشكل يعتمد عليه.ويمكن قياس  
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 تكاليف اإلقتراض

 
تخدام المستهدف او  لالسهزة الضرورة فترة طويلة لتصبح جاتأخد بموجودات  او انتاج اءششرة بشراء او انراض المتعلقة مبايف االقتتكال

الفترة التي تكبدت فيها. تتكون  تراض االخرى تدرج كمصروف في عنية. تكاليف االقزء من تكاليف الموجودات المللبيع، تتم رسملتها كج
 على قروض.  تعلق بالحصولا يفيم جموعةلماى التي تتكبدها  والتكاليف االخر   من فوائدراض  تكاليف االقت

 
 إليرادإثبات ا

 
  ة مــن الــزمن ي تتم عــادة عنــد نقطــة معينــ والتيًا إلى المشتري  افع الملكية للبضائع جوهر ت المبيعات عندما تنتقل مخاطر ومنت إيراداإثبايتم 

مــن معيــار التقــارير    خطــوات وذج الخمــس  وفقــًا لنمــ   ات تســجيل اإليــراديتم   حيث  عتماد عليهيمكن االل  وعند التمكن من قياس اإليرادات بشك
زام  ف بــااليراد عنــد تأديــة التــ ء فــي العقــد، واالعتــرازيــع الــثمن علــى التــزام األدالــذي يتضــمن تحديــد العقــد، تحديــد الــثمن، تو وا  15قــم  الــدولي ر 
 األداء.

 
 علية.لفالفائدة ا  سعراستخدام طريقة معدل  حقاقها بستيتم إثبات إيرادات الفوائد عند ا

 
 .المستثمر بها  للشركات الهيئة العامة  قبل  من   اارهإقر عند   األرباحوائد توزيع ع بات إيرادات إث يتم
 

 تحقاق.خرى وفقًا لمبدأ االسيتم إثبات االيرادات اال
 

 ضريبة الدخل
 

 جلة.ائب المؤ ضر ل مصروفات الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والتمث
 

المحاســبة  ومعيــار كــة االردنيــة الهاشــميةلمملفــي ان ضــريبة الــدخل المعمــول بهــا ي لقــوان قــررة وفقــا رائبية الملضــ بموجــب النســب اتحســب الضــرائب 
 .(12الدولي رقم )

 
أو المطلوبــات فــي  موجــودات  ال  دها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بــين قيمــةالمتوقــع دفعهــا أو إســتردا  ب المؤجلــة هــي الضــرائب إن الضرائ

ة المطلوبــات  احتساب الضرائب المؤجلة بإستخدام طريقــ   يتم  ها.  ساب الربح الضريبي على أساستتم احيمة التي يموحدة والقالوائم المالية الق
الضــريبي أو  اللتــزام  ة اللنســب الضــريبية التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوي  ســب الضــرائب المؤجلــة وفقــاً المــالي الموحــدة وتحت  فــي قائمــة المركــز

 ة المؤجلة.بيموجودات الضريتحقيق ال
 

ة االســتفادة مــن  ضها في حالــة توقــع عــدم إمكانيــ ريخ القوائم المالية الموحدة ويتم تخفيي تالة فضريبية المؤجد الموجودات الييتم مراجعة رص
 أو كليًا. لموجودات الضريبية جزئياً تلك ا

 
 معلومات القطاعات

 
تلــف  مات خاضــعة لمخــاطر وعوائــد تخداو خــ   ديم منتجــات معــا فــي تقــ   كر مليات التــي تشــتمن الموجودات والع ل مجموعةيمثقطاع األعمال 

لقــرار الرئيســي  اقبــل المــدير العــام وصــانع    تــي يــتم اســتعمالها مــن يــتم قياســها وفقــا للتقــارير العمــال أخــرى والتــي  أ لك المتعلقة بقطاعات عن ت
 لدى المجموعة.

 
 ية  العمالت األجنب

 
يم الموجــودات والمطلوبــات  تقيــ   يــتم  ة وقــت إجــراء المعــامالت، كمــادالســائعار الصــرف  جنبية بأسألاتتم بالعمالت    قيد المعامالت التي يجـري 

،  الموحــدة  مركــز المــالي الئدة فــي تــاريخ قائمــة  ابأســعار الصــرف الســ الموحــدة  يخ القــوائم الماليــة  لة بــالعمالت األجنبيــة فــي تــار الماليــة المســج
 الموحدة.  ائرلخساو  أاألرباح   ئمةقييم في قاتلجة عن عمليات اح أو الخسائر الناتج األرباتدر و 
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 ومعدات وآالت    لكاتممت ( 3)
 

 
 أرض

 مباني المصنـع
 آالت 

 سيارات اكيناتوم

 أثاث
  ومفروشات

 وأجهزة
 أجهزة 
 ت ومعدا

 أعمال
 المجموع  أخرى  ديكور

 دينـــار ينـــارد دينـــار ـــاردين دينـــار ـــاردين ــارينـد دينـــار دينـــار 
          - الكلفــة

 13ر753ر103 382ر200 1ر043ر545 334ر463 1ر026ر793 153ر495 5ر944ر053 4ر438ر302 430ر252 2020ا في أول كانون الثاني مك صيدالر 

 491ر352 - 70ر500 1ر494 22ر759 - 396ر599 - - إضافات

 14ر244ر455 382ر200 1ر114ر045 335ر957 1ر049ر552 153ر495 6ر340ر652 4ر438ر302 430ر252 2020ول ألا ن و كان 31الرصيد كما في 

          
          –ك المتراكم الاالسته

 8ر130ر520 331ر915 639ر741 289ر456 866ر261 107ر469 4ر015ر835 1ر879ر843 - 2020ي ون الثانما في أول كانالرصيد ك

 384ر817 10ر321 34ر466 6ر985 30ر575 9ر689 204ر087 88ر694 - تهالك السنة سإ

 8ر515ر337 342ر236 674ر207 296ر441 896ر836 117ر158 4ر219ر922 1ر968ر537 - 2020ون األول كان 31كما في د يالرص 

          
          -صافي القيمة الدفترية 

 5ر729ر118 39ر964 439ر838 39ر516 152ر716 36ر337 2ر120ر730 2ر469ر765 430ر252 2020ول كانون األ 31كما في 
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 ضأر 

 مباني المصنـع
 آالت 

 سيارات اتاكينوم
 أثاث
 وأجهزة  ومفروشات

 هزة أج
 ت ومعدا

 أعمال
 المجموع  أخرى  ديكور

 دينـــار ينـــارد دينـــار ـارــنيد اردينـــ ـــاردين ــارينـد دينـــار دينـــار 
          - الكلفــة

 13ر265ر088 375ر373 1ر035ر131 332ر955 978ر519 163ر645 5ر510ر911 4ر438ر302 430ر252 2019الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 499ر315 6ر827 8ر414 1ر508 48ر274 1ر150 433ر142 - - إضافات
 (11ر300) - - - - (11ر300) - - - ات ادعبستإ

 13ر753ر103 382ر200 1ر043ر545 334ر463 1ر026ر793 153ر495 5ر944ر053 4ر438ر302 430ر252 2019 كانون األول 31الرصيد كما في 

          
          –ك المتراكم الاالسته

 7ر811ر799 315ر200 606ر458 282ر648 836ر211 108ر727 3ر871ر058 1ر791ر497 - 2019ي ون الثانما في أول كانالرصيد ك

 330ر021 16ر715 33ر283 6ر808 30ر050 10ر042 144ر777 88ر346 - استهالك السنة 
 (11ر300) - - - - (11ر300) - - - ادات عستبإ

 8ر130ر520 331ر915 639ر741 289ر456 866ر261 107ر469 4ر015ر835 1ر879ر843 - 2019ون األول كان 31كما في الرصيد 

          
          -يمة الدفترية الق صافي

 5ر622ر583 50ر285 403ر804 45ر007 160ر532 46ر026 1ر928ر218 2ر558ر459 430ر252 2019كانون األول  31كما في 

 
 .(ردينا 2ر719ر942 :2019) 2020كانون األول   31ر كما في  ادين  3ر464ر082  بالكامل المستهلكة والمعدات  الممتلكات  قيمة بلغت  -
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 موجودات غير ملموسة  ( 4)
 

استحواذ  عن  جةالناتوحقوق االمتياز جارية تية المحالت الاحفتقيمة مي افص 2020كانون األول  31بند كما في د هذا اليمثل رصي
 فائها.تالي ال تقوم بإطملموسة لها عمر غير محدد وباللالموجودات غير ا  ان   ةفي رأي إدارة المجموع و الشركة التابعة.  

 
 
 خل الشامل اآلخرخالل الدموجودات مالية بالقيمة العادلة من   (5)
 2020  2019 
 رـانـدي  ارــنـدي 

    
 948ر885  273ر566 مدرجة  ات سهم شركر في أاإستثم

 
 على احتياطي القيمة العادلة:فيما يلي ملخص الحركة  

 2020  2019 
 دينــــار  دينــــار 
    
 (168ر999)  (263ر521) كانون الثاني  ا في أولرصيد كمال
 (94ر522)  (118ر533) القيمة العادلةتغير في  ال

 -  347ر218 الل الدخل الشامل اآلخر خ  منت مالية بالقيمة العادلة  اع موجودقة من بيائر متحقخس
 (263ر521)  (34ر836) كانون األول 31كما في  الرصيد 

 
 
 مخزون  (6)
 

 هذا البند كما يلي:  تفاصيلإن  
 2020  2019 
 اردينـــ  دينـــار 
    

 3ر005ر413  3ر255ر895 نيع لإلنتاجمواد خـام ولوازم تص
 3ر571ر978  4ر556ر287 ةز هبضاعة جا

 801ر652  1ر227ر869 ة تحت التصنيعاع ضب
 530ر308  547ر366 قطع غيار
 769  - الطريقبضاعة ب

 7ر910ر120  9ر587ر417 
 (1ر485ر282)  (1ر527ر282) مخصص بضاعة بطيئة الحركة

 6ر424ر838  8ر060ر135 
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 :ةحركعة بطيئة الاضصص البمخ على   ةكفيما يلي الحر 

 2020  2019 
 دينــــار  رادينــــ 
    

 1ر397ر486  1ر485ر282 ن الثانيأول كانو   ي كما فالرصيد  
 121ر001  42ر000 صص خالل السنة خم

 (33ر205)  - المسترد من المخصص  
 1ر485ر282  1ر527ر282 كانون األول 31الرصيد كما في  

 
 
 ةينمم مدذ (7)
 

 :ي بند كما يلال  ذاه  تفاصيلإن  
 2020  2019 
 دينــــار  ــارينــد 
    

 1ر523ر873  4ر331ر247  دينةم  ذمم
 206ر240  50ر046 (26قة )إيضاح  ن جهات ذات عالممبالغ مستحقة  

 1ر730ر113  4ر381ر293 
 (373ر968)  (373ر968) ية متوقعةخسائر ائتمانمخصص  

 1ر356ر145  4ر007ر325 
 

 : ة المتوقعةيانتمر االئالخسائة على مخصص  ا يلي الحركفيم
 2020  2019 
 ـــاردين  ـارــدين 
    

 351ر159  373ر968 الثاني  ن الرصيد كما في أول كانو 
 22ر809  - نة مخصص خالل الس

 373ر968  373ر968 ألولا  كانون   31الرصيد كما في  
 

  ن األول:كانو   31ي  فكما    نية المتوقعةائر االئتمال مخصص الخسبعد تنزية  المدينذمم  فيما يلي جدول أعمار ال
   الذمم المستحقة وغيـر المشكوك في تحصيلها 

 
1  – 90 

  ومي
91  –  180 

 يوم
 من   أكثر 

 يوم  181
 

 وع المجم
 ينـــارد  ــاردينـ  دينـــار  دينـــار 
        

 4ر007ر325  443ر927  249ر081  3ر314ر317 2020
 1ر356ر145  390ر708  176ر666  788ر771 2019
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 ة مدينة أخرى أرصد (8)
 

 هذا البند كما يلي:  تفاصيلإن  
 2020  2019 
     دينــــار  ـارـدينــ 

 1ر494ر862  1ر437ر978 صافي  -  مصاريف تسويق مدفوعة مقدماً 
 720ر402  838ر161 ينرددفعات مقدمة للمو 

 512ر750  763ر423 حكومية  اتمبالغ مستحقة من جه
 201ر781  372ر562 ات ضريبة مبيعاتأمان

 336ر494  102ر895 وعة مقدماً دفمصروفات م
 43ر498  98ر467 تأمينات مستردة
 44ر606  47ر037 سلف موظفين 

 36ر035  57ر015 رى أخ
 3ر390ر428  3ر717ر538 
 
 
 وأرصدة لدى البنوكفي الصندوق  نقد   (9)
 

 د كما يلي:هذا البن  لتفاصين  إ
 2020  2019 
     ــــاردين  دينــــار 
 79ر953  57ر827 د في الصندوق نق

 14ر947  150ر158 ات جاريةحساب
 94ر900  207ر985 
 

  يلي:ا  ض أعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ميمثل النقد وما في حكمه لغر 
 2020  2019 
     اردينــــ  دينــــار 
 94ر900  207ر985 كة لدى البنو رصدقد وأن
 (5ر869ر721)  (6ر192ر072) * ك دائنةبنو نزل:  ي

 (5ر774ر821)  (5ر984ر087) 
 
منوحة للمجموعة من قبل البنك مالمبلغ الجزء المستغل من التسهيالت االئتمانية على شكل حسابات جاري مدين وال يمثل هذا * 

 ٪ 4ر الدوالفائدة على ي وبلغت النردأ اردين 1ر000ر000ي وأمريك دوالر 5ر000ر000سقوف بلغت هلي األردني باأل
حصلت المجموعة خالل  .(٪ 8ر87: 2019) 2020ون األول كان 31كما في  ٪ 7ر5 والفائدة على الدينار( ٪ 4ر1: 2019)

 1ر800ر000السقف دينار ليصبح  800ر000على موافقة تجاوز لسقف الجاري مدين بالدينار األردني بمبلغ  2020العام 
 .2020ون االول كان  31كما في  تجاوزت المجموعة السقوف الممنوحة  قد  هذا و   .2021آذار   31ار لغاية  دين
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 رإليجاعقود ا (10)
 

 : السنةيجار والحركة عليها خالل  والتزامات عقود اإل  مخداتسلموجودات حق اإللدفترية  ة اه القيميوضح الجدول أدنا
 

التزامات عقود 
  * اإليجار

ودات حق  وج م 
 ستخدامإل ا 

 
 

   دينار  دينار
     

 2020كانون ثاني    1كما في    180ر 903  165ر 387
 ستهالك إ  ( 57ر988)   -

 تكاليف تمويل  -  19ر 752
 دفعات    -  ( 83ر416) 

 2020ول األكانون    31كما في    122ر 915  101ر 723
 
 

التزامات عقود 
  * راإليجا

موجودات حق  
 ستخداماإل 

 
 

   دينار  دينار
     

 2019كانون ثاني    1  في كما    246ر 104  243ر 446
 ستهالك إ  ( 65ر201)   -

 تمويل  ليفتكا   -  10ر 892
 دفعات    -  ( 88ر951) 

   2019  األولكانون    31كما في    180ر 903  165ر 387
 
 

 هي كما يلي:عقود اإليجار   * إن تفاصيل التزامات 
 

 ع المجمو  جل طويلة األ جلقصيرة األ 
 دينار ينارد دينار 
    

 101ر723 57ر422 44ر301 2020
 165ر387 98ر635 66ر752 2019
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 كية حقوق المل ( 11)
 

 –  وعدفلمالمال ا رأس  
 

 .2020كانون االول    31ما في  ك  سهم  12ر000ر000دينار أردني موزعا على   12ر000ر000ح به  ر المصل الشركة  بلغ رأسما
 

 دينار.  1ر267ر140دينار وبخصم إصدار مقدارة   11ر218ر309بح ه ليصة المكتتب بسمال الشركتم خالل السنوات رفع رأ
 

تشرين   11تاريخ دي بالغير عا في اجتماعهاالعامة  والهيئة 2020تموز  6المنعقد بتاريخ  اجتماعهكما قرر مجلس إدارة الشركة في 
إسمية بقيمة  همي الشركةااص الموجه لمسالكتتاب الخا طريق نع  دينار 18ر781ر691زيادة رأس مال الشركة بقيمة  2020ي نالثا

أس المال حتى تاريخ زيادة ر  إجراءات ر، هذا ولم يتم استكمال دينا 30ر000ر000 المصرح به س المالم ليصبح رأدينار واحد للسه
 عداد هذه القوائم المالية. ا 

 

 –ي  احتياطي إجبار 
 

سنوات وال ةضريبالقبل  السنة ٪ من ربح 10دل وبمعكات األردني ر م قانون الشاوفقا ألحكباح ر ألن اجباري مي اإلاطتييقتطع االح
 .، إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين السابقة
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 قروض (12)

 

 كما يلي:  هذا البند  فاصيلتإن  
 أقساط تستحق 

  نة س  خالل
 قروض 
 المجموع   جل طويلة األ

 ـــاردينـ  رــادينــ  رـــانـدي 
2020  -      

 5ر823ر771  4ر994ر241  829ر530 *   ردني )دوالر(ي األالبنك األهل  رضق
 2ر934ر349  2ر934ر349  - ( ** 1  -  قرض البنك األهلي األردني )دينار

 150ر000  115ر000  35ر000 *( ** 2  -  البنك األهلي األردني )دينار  قرض
 8ر908ر120  8ر043ر590  864ر530 

      
2019  -      

 6ر427ر619  5ر342ر076  1ر085ر543 ي األردني )دوالر(* لنك األهقرض الب
 6ر427ر619  5ر342ر076  1ر085ر543 
 
 
عادل دوالر امريكي )ما ي 3ر200ر000قيمة ردني بي األك األهلقرض من البنلى ع  2014العام  خاللموعة مجحصلت ال  * 

٪ 1ر6الى  اض في اسواق لندن لثالثة أشهر باإلضافةر قدل سعر اإلسنوية بمع وبنسبة فائدةدينار أردني(  2ر271ر642
ير القسط األخ عدار أمريكي ما دوال 53ر500 قسط شهري وقيمة كل قسط 60قرض بموجب لدد اس٪، وي4ر1أدني  بحدو 

 2017 أيلول 29خ , قامت المجموعة بتاري2015ألول كانون ا 31واستحق القسط األول في الر أمريكي دو  43ر500غ بمبل
 3سنوية ليبور كي وبفائدة يامر  ردوال 9ر344ر052بح امريكي ليص دوالر 7ر000ر000 بقيمة القرض المتناقص ةدبزيا

وقيمة كل قسط   شهري متتالي قسط  72وجب يسدد بمبدون عمولة ٪ و 4ر6ال يقل عن ان  ٪ على 1ر85شهور + 
ط األخير والذي تمثل قيمته باقي رصيد سقاستثناء الب 2019ذار آ 31كي تدفع اعتبارًا من تاريخ دوالر امري 130ر000

ة دولبإعادة ج 2018عام خالل ة قامت المجموع  والضمانات.نفس الشروط بو  2024شباط  28اريخ بت لقرض ويستحقا
دوالر امريكي تدفع  130ر000يمة كل قسط قسط شهري متتالي وق 72قرض بموجب سدد الحيث يتناقص بالقرض الم

 29ق بتاريخ حويسترض يد القاقي رصه بي تمثل قيمتباستثناء القسط األخير والذ 2019 ثانيلان تشري 30خ را من تارياعتبا
 خالل الفترة  لقرضستحقة على ااط الماألقسيل  بتأج  2020العام ل  ت المجموعة خالقام  ٪.4ر85 بفائدة سنوية 2024  شباط
 .2024شباط    29 خ بتاريألخير  مع القسط احيث تستحق    2021آذار    31 وحتى   2020أيلول    30من  

 
ردني بقيمة لي األاأله لبنكى قرض من اعل 2020ز تمو  15بتاريخ  الجاهزة شركة الزي لصناعة األلبسةحصلت     ** 

ى علتحتسب  ٪2وية وبنسبة فائدة سن قتصاديةاالت قطاعاني لدعم الك المركزي األردالبن سلفضمن  رادين 3ر000ر000
  ءوعة وتمويل شراف التشغيلية للمجميستغل هذا القرض حصرًا لتغطية المصار ، حيث قرضالل من غلمستالرصيد اأساس 

حيث  فوائد شهرياً تسدد خاللها الح سمافترة  شهراً  24سط شهري من ضمنها ق 120بموجب  قرضهذا ال سددي .امالخ موادال
 .2030حزيران   30لقسط األخير بتاريخ  ق اتحيس

 
األهلي  من البنك على قرض 2020كانون األول  21"شركة تابعة" بتاريخ زياء العالمية ة لتسويق االكة التجاريالشر حصلت      *** 

وية وبنسبة فائدة سن قتصاديةاالت قطاعاني لدعم الدألر المركزي اضمن سلف البنك  دينار 150ر000األردني بقيمة 
حيث يستحق القسط شهري  قسط    30وجب  ا القرض بم. يسدد هذقرضل من الغالرصيد المستى أساس  علتحتسب   ٪1ر125

 .2023رين الثاني  تش 30تاريخ األخير ب
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 لي:ا يمكألقساط القروض طويلة األجل هي  اتها ستحقاقعات السنوية واقيمة الدفإن 
 

 دينـــار  نةالس
   

 1ر353ر540  2022
 6ر690ر050  2023-2032

 8ر043ر590  
 
 من العمالءء  وامر شرامقابل أيالت بنكية  تسه (13)
 
  المجموعة ء المشراء ع  وامرمقابل أ األهلي األردني  نكالب ن قبلللمجموعة م الممنوحة  ت يالتسهالغل من المست ءجز ثل هذا البند اليم

عدل سعر اإلقراض مببفائدة سنوية ، و ةمجموع نتاج لللتمويل مشتريات اإلالتسهيالت  تستخدم .دوالر أمريكي  12ر000ر000 بسقف
سنة من تاريخ   لى د اتمتهيالت التسلهذه  روط السدادشن ا ،٪ 4ر5دنى بحد أو  ٪ 1ر85 إلى باإلضافة  هرن لثالثة أشندأسواق ل في 

ل بالتسهيالت مقا هذهمنحت . دفعات العمالء ديد السقوف المستغلة عن طريقسبت م المجموعةت، كما تقو الل سقف التسهياستغال
 31 في  ار كمادين 697ر607القروض  ان ملضألردنية ؤسسة امال من قبلت المضمونة ت التسهياللة الشركة، كما بلغ بكفاشراء أوامر 

بمبلغ سقف لعلى موافقة تجاوز ل 2020حصلت المجموعة خالل العام  ينار(.د 2ر848ر037: 2019) 2020كانون األول 
 .2021آذار    31ة  لغاي  ريكي أمدوالر   13ر200ر000السقف  ليصبح    دوالر أمريكي   1ر200ر000

 
 :راء تحت التصنيع هي كما يلي م وأوامر شمد ذتفاصيل بنإن 
 2020  2019 
 ــارـدين  دينـــار 
    

 4ر503ر009  3ر340ر176 ذمم مدينة مقابل أوامر الشراء
 4ر296ر201  3ر878ر887 ( 16ضاح  )إي  شراء  راماو   يع مقابلالتصن  تبضاعة جاهزة وتح

 2ر031ر787  1ر559ر562 ر شراءاوام  قابلم  مواد خام
 10ر830ر997  8ر778ر625 
 
 ة أخرى نأرصدة دائ (14)
 

 ما يلي:كهذا البند    تفاصيل  إن 
 2020  2019 
 دينــــار  دينــــار 
    

 566ر414  624ر466 مصاريف مستحقة
 52ر632  73ر310 قةستحمبيعات مضريبة  

 52ر148  441ر464 ا من العمالء ة مقدمضعات مقبو دف
 11ر338  2ر230 ات موظفينقمستح

 682ر532  1ر141ر470 
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 يعاتالمب (15)
 

 هذا البند كما يلي:  تفاصيل  إن 
 2020  2019 
 دينــــار  ـــاردينـ 
    

 17ر086ر036  9ر253ر575 يةجمبيعات خار 
 2ر089ر896  5ر224ر284 محليةمبيعات  

 19ر175ر932  14ر477ر859 
  
 مبيعات  فة الكل (16)
 
 يلي:  كماذا البند  ه  تفاصيلن  إ

 2020  2019 
 ـاردينـــ  رينــــاد 
    

 9ر753ر722  8ر265ر501 مواد خام مستخدمة في اإلنتاج
 5ر501ر387  4ر037ر593 رواتب وأجور

 451ر380  334ر301 الضمان االجتماعيب  المجموعةاهمة  مس
 627ر934  347ر513 وقات رباء ومحر كه
 582ر341  523ر945 ليصن وتخشح
 242ر935  302ر694 ات  كتهالاس

 364ر953  207ر807 صيانة
 790ر938  450ر158 ريات بضاعة جاهزةتمش

 72ر187  40ر189 تسفر وتنقال
 61ر644  4ر969 تأمينات

 19ر382  17ر694 مين صحيتأ
 67ر190  78ر315 مياه

 8ر717  3ر487 ت ة ومطبوعاقرطاسي
 107ر853  65ر290 ى ر خأ

 18ر652ر563  14ر679ر456 فة التصنيعكل
    
مصاريف ناتجة عن إنخفاض عمليات اإلنتاج نتيجة ل: المحول الى ينز 

 (1ر295ر684) التغيرات االقتصادية 
 

- 
 6ر536ر947  8ر669ر831 *بداية السنة  يتصنيع فتحت الزة و بضاعة جاه
 (8ر669ر831)  (9ر663ر043) *نةلسهزة وتحت التصنيع في نهاية ابضاعة جا

 16ر519ر679  12ر390ر560 
 
 .(13)إيضاح    ابل اوامر شراءمق عينتصاعة جاهزة وتحت البضالبند  يتضمن هذا * 
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 ع وتوزيعبي  ريفمصا (17)
 

 ما يلي:ند كهذا الب  تفاصيلإن  
 2020  2019 
 دينــــار  دينــــار 
    

 252ر261  192ر852 أجورتب و روا
 28ر291  15ر711 عيماجتضمان اإللفي ا  موعةالمجاهمة  مس

 170ر876  97ر576 إيجارات
 40ر985  32ر872 هالكات ستا

 65ر201  57ر988 ستخدام االاستهالك موجودات حق 
 10ر892  19ر752 االيجار عقود فوائد التزامات

 35ر020  1ر906 اية وإعالنع د
 99ر450  53ر632 مصاريف تسويق

 26ر087  15ر305 قات محرو باء و هر مياة وك
 16ر132  35ر923 ات ائتماناقبط عموالت 

 21ر950  6ر251 قامةت وإفر وتنقالس
 7ر135  6ر029 يصوتخل  ن حش

 13ر053  71ر623 ورسوم  بريد وهاتف
 9ر299  2ر390 تغليف
 5ر216  2ر112 نةصيا

 6ر771  5ر736 تأمينات
 8ر573  4ر106 عينات وهدايا

 10ر964  1ر755 ضمؤتمرات ومعار 
 34ر379  30ر158 أخـرى 

 862ر535  653ر677 
    
مصاريف ناتجة عن إنخفاض عمليات اإلنتاج نتيجة ل: المحول الى ينز 

 (11ر139) التغيرات االقتصادية 
 

- 
 862ر535  642ر538 
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 إدارية  يفر مصا (18)
 

 لي:ي  كما  ندهذا الب  اصيلتفإن  
 2020  2019 
 ـارـــدين  دينــــار 
    

 767ر919  829ر321 تب وأجورروا
 92ر097  65ر499 في الضمان اإلجتماعي  عةو المجممساهمة  

 104ر257  73ر141 تنقالت واقامةسفر و 
 46ر101  49ر251 ات استهالك

 3ر833  15ر388 ـارات جـإي
 40ر995  45ر985 تشاراتمهنية واسأتعاب  

 22ر981  25ر652 راكاتواشت  ابعطو 
 25ر777  19ر324 اتفوه بريد
 55ر820  16ر211 نةصيا

 14ر635  16ر705 تأمين
 28ر471  17ر446 مياه وطاقة

 19ر800  19ر800 ت أعضاء مجلس اإلدارةنقالتبدل  
 17ر039  37ر615 ماتية وغراموم حكو رس

 10ر491  3ر237 ضيافة
 8ر593  4ر732 ة ومطبوعات قرطاسي

 7ر231  21ر907 رعاتتب
 1ر665  1ر252 ت إعالنا
 7ر647  29ر228 أخرى 

 1ر275ر352  1ر291ر694 
    
مصاريف ناتجة عن إنخفاض عمليات اإلنتاج نتيجة ل: المحول الى ينز 

 (144ر038) التغيرات االقتصادية 
 

- 

 1ر275ر352  1ر147ر656 
 
 
 إيرادات أخرى، بالصافي (19)
 

 ذا البند كما يلي:ه  تفاصيلإن  
 2020  2019 
 ـارـينــد  ــــاريند 
    
 512ر750  250ر673 عيةع القطاعات الصناتشجي ادات ير إ

 -  (14ر166) عدومةديون م
 300ر000  - مبيعات  خصومات  إيرادات 

 1ر300  - ات المتحصل من بيع ممتلكات ومعد
 33ر508  6ر974 أخرى 

 847ر558  243ر481 
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 صاديةت االقتيراالتغاج نتيجة نتمصاريف ناتجة عن إنخفاض عمليات اإل (20)
 

 الى المصاااريف اإلضااافية التااي تكباادتهاضافة امل في المملكة. باإلل الشلتجويمثل هذا البند المصاريف المتكبدة خالل فترة حظر ا

 .عمليات اإلنتاج عن المستوى المعتاد للمجموعة وانخفاضجائحة كورونا  مجموعة خالل األشهر الالحقة الناتجة عنال

 

 ي:لي  كما  بندا الهذ  اصيلتفن  إ
 2020  2019 
 ــــاردين  دينــــار 
    

 -  975ر276 تب وأجورروا
 -  49ر850 في الضمان اإلجتماعي  عةو المجممساهمة  

 -  176ر894 بنكيةت وعموالفوائد  
 -  156ر059 شحن وتخليص

 -  93ر306 ات استهالك
 -  83ر952 مياه وطاقة

 -  33ر206 صيانة
 -  11ر165 مةواقاتنقالت و   فرس

 -  7ر021 تأمين
 -  6ر984 مصاريف تسويق

 -  5ر466 راكاتواشت  ابعطو 
 -  4ر977 تشاراتمهنية واسأتعاب  

 -  4ر626 ـارات جـإي
 -  3ر795 ت أعضاء مجلس اإلدارةنقالتبدل  
 -  2ر950 ماتية وغراموم حكو رس
 -  2ر252 وهاتف بريد

 -  1ر203 ة ومطبوعات قرطاسي
 -  700 عاتر تب

 -  167 افةضي
 -  149 ت إعالنا
 -  7ر757 أخرى 

 -  1ر627ر755 
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 السنة  خسارة  لسهم منخفضة لاألساسية والمحصة  ال (21)
 

 ند كما يلي:الب  هذا  تفاصيلإن  
 2020  2019 
    
 403ر862  (2ر019ر284) ة )دينار(السن  ربح   (ارةخس)
 11ر218ر309  11ر218ر309 مسهلعدد األالمرجح    متوسطال
    
 فلس/دينار  فلس/دينار 

 04/0  (18/0) السنة  ربح   (رةخسا)الحصة األساسية للسهم من  
 

 ا.همنساسية  حصة األمساوية لل  السنةخسارة لسهم من  مخفضة لال  إن الحصة
 
 
 ت  قطاعااللومات  مع (22)
 
تتأثر بشكل جوهري باالختالف في  لمجموعة علقة للمتافع اوالمناطر خمأن ال رئيسية على أساسعرض القطاعات التحديد أسلوب  تم

  لشكل كت بحيث توالمنتجاصل حسب طبيعة الخدمات كل منفة بشلقطاعات. إن هذه القطاعات منظمة ومدار ا لكتمنتجات او خدمات 
 المجموعة.يسي لدى  ر الرئقرانع الي وصانفيذتلمدير امالها من قبل الر التي يتم استعوفقا للتقاري  اسهاقييتم    لة والتيفصمندة  وح  هامن
 

 قطاعي أعمال كما يلي:    لخال  يتم تنظيم المجموعة ألغراض إدارية من 
 
 لبسة.األ  إنتاجصناعة و  -
 .ئةالبيع بالتجز  -
 

أو  لربح لى اع  ي بناءم األداء القطاع ألداء. يتم تقييغراض تقييم اصل ألنفشكل مألعمال با عي قطاج ئتان ةببمراقلمجموعة إدارة ا تقوم
 كل قطاع.شغيلية لرة التخساال
 
 

 صناعة
 مجمــوع لا  ةالبيع بالتجزئ  لبسةاج األنتإو 

 دينــــار  ــــاردين  ينــــارد 2020  كانون االول  31نتهية فيالم  نةللس
      -راداتاالي
 5ر224ر284  452ر061  4ر772ر223  محلية  ات بيعم

 9ر253ر575  -  9ر253ر575 مبيعات خارجية
      
      -مال  ج االع ائتن

 (2ر019ر284)  (569ر754)  (1ر449ر530) السنة  خسارة
      

      -لقطاعات االخرى  معلومات ا
 491ر352  70ر799  420ر553 سمالية رأف  يمصار 
 384ر817  50ر329  334ر488 كات  الإسته
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 ي:كما يلهي  عمال  طاعات األق  ت حسب وبادات والمطلح والموجو بار ألواادات ر إن االي

 

 
 صناعة

 وع لمجمــا  البيع بالتجزئة  لبسةاج األنتإو 
 دينــــار  راــــدين  ارـينـــد 2019نون االول  كا  31ية فيتهللسنة المن
      -االيرادات

 2ر089ر896  1ر057ر877  1ر032ر019  محلية  ات بيعم
 17ر086ر036  -  17ر086ر036 مبيعات خارجية

      
      -ال  عماالنتائج  
 403ر862  (398ر858)  802ر720 لسنةا  (خسارةربح )

      
      -  ات االخرى قطاع ت المعلوما

 499ر315  15ر481  483ر834 مصاريف رأسمالية 
 330ر021  54ر951  275ر070 إستهالكات  

      
        2020ول  ن األكانو  31كما في  

      -لوباتالموجودات والمط
 31ر586ر834  2ر097ر386  29ر489ر448 عطاقات الجودمو 

 28ر688ر136  2ر121ر603  26ر566ر533 قطاعمطلوبات ال
      

      2019كانون األول    31كما في  
      -الموجودات والمطلوبات

 29ر576ر124  2ر288ر040  27ر288ر084 ات القطاعموجود
 24ر539ر609  1ر732ر100  22ر807ر509 مطلوبات القطاع

 
 
 الدخلبة ضري (23)
 
 كانون األول  31و 2020 كانون األول 31هية في المنت للسنةموعة جالم ن نتائج أعمالع  لخصص ضريبة الدختساب ميتم اح لم

 وجود خسائرل وذلك 2014( لعام 34رقم ) دخلالالمعدل لقانون الضريبة  2018( لعام 38) ل رقمدخا لقانون ضريبة الوفق 2019
 .بياً ريضمقبولة    رةمدو 

 
 .2015عام  نهاية  ئرة ضريبة الدخل حتى  دا ية من ى مخالصة نهائالشركة عللت  حص

 
 .ةالموحدمالية  ئم الاو ه القتاريخ هذ  حتى 2019و  2018و  2017و 2016  ة ضريبة الدخل بمراجعة سجالت الشركة لألعوامدائر   لم تقم

 
 .2015  عامتى نهاية ح  لخلديبة اضر رة  مخالصة نهائية من دائ  حصلت الشركة التابعة على

 
حتى تاريخ هذه القوائم المالية  2019و  2018و  2017و  2016 لألعوام تابعةالخل بمراجعة سجالت الشركة ريبة الدم دائرة ضتقم ل

 . وحدةالم
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 ةلماليا  تدواالقيمة العادلة لأل (24)
 

 .يةلمالبات االمالية والمطلو وات المالية في الموجودات  دتتمثل األ
 
بالقيمة العادلة من لية دات الماوالموجو التحصيل رسم ات بوشيك المدينة البنوك والذمم لدى صدةوأر د لنقا من ليةودات الماوجمال ن كو تت
 .المدينة األخرى   وبعض األرصدة  الل الدخل الشامل األخرخ
 

صدة عض األر وب وضلقر وا ءعمالراء من الش رامو أل مقاب يةلبنكالت اوالتسهيالدائنة من الذمم الدائنة والبنوك ة وبات الماليالمطل ن و تتك
 خرى.الدائنة األ

 
 ات.مة الدفترية لهذه األدو ف بشكل جوهري عن القيتختلالية ال  دلة لألدوات المالعايمة  إن الق

 
 القيمة العادلة   مستويات

 
ى النحو  لفة علمخت الات وي مست ال يتم تعريفيث ح ،ميي التق قةى طري  إلالعادلة استناداً المالية المسجلة بالقيمة  اتالتالي األدو جدول لايحلل 
 :التالي

 
 . ات والمطلوبات المشابهةسواق الفعالة للموجوداأل  علنة في سعار السوقية الماأل ول: المستوى األ
و ر أاشبمل ا بشكتهمالحظمكن قيمة العادلة ويذات التأثير المهم على ال ت عتبار المدخالي االف تأخذ تقنيات تقييم اني:المستوى الث

 شر.غير مبا
ى معلومات في السوق  ولكنها ليست مبنية علدلة مة العاثير مهم على القيا تأله تستخدم مدخالت  نيات تقييم حيثتق لث:لثاا  توى مسال

 ن مالحظتها. يمك
 

1المستوى   2ى المستو   3ستوى ملا   االجمالي  
اردينــــ 31 كانون األول 2020 ـارنـــدي دينــــار  رــــايند   

     ت مالية: وداوجم

 273ر566 60ر265 - 213ر301 اآلخر مل لشان خالل الدخل اقيمة العادلة مية بالمالت وداوجم

     

     2019انون األول ك 31

     مالية:  موجودات

 948ر885 60ر265 - 888ر620 اآلخر الشامل  من خالل الدخل عادلةلاقيمة موجودات مالية بال

 
 
 ةلممحتامات  تز ال (25)
 
  -  كنو للب  ةلحتمم  لتزاماتا

 2020كانون األول  31كما في ينار د 1ر670ر368لغ بمب صادرة نكيةت بأ تتمثل في كفاالات محتمل أن تطر معلى المجموعة التزا
 .(اردين 180ر950: 2019) 2020ألول ون اكان 31كما في دينـار  صفر بمبلغندية تسمدات عتمادينار( وا  849ر468: 2019)
 نار(.دي 9ر048:  2019)  2020ون األول  كان  31كما في    ردينا  صفر  والقروضت  فااللكوا  تامادعتأمينات االت  ت غـلد بوق
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  -قضايا المقامة ضد المجموعة  ال

 22ر796:  2019)  2020األول  نون  كا  31كما في   دينار 30ر551ي بمبلغ  بيعلطا  طلنشاة ضمن اقضايا مقامة ضد المجموع   هناك
المحتمل  ت من اماأي التز  المجموعةتب على جيد ولن يتر  مجموعةالموقف  انوني إن ستشار القلموا ةع المجمو رة إداي أر وبهذا  .(دينار

 .لقضاياذه اأن تطرأ فيما تخص ه
 
 
 ذات عالقة  هاتجمعامالت مع   ( 26)
 

ســعار  عتمــاد األا   تميــ   .ئيســيين ن ر لكيمــا  ايهكون في  ركات التي والش  للمجموعةالعليا    دارةاإلالمساهمين وموظفي  ذات العالقة هات لجا لتشم
 .ت من قبل اإلدارة العلياتعلقة بهذه العملياروط الموالش

 
 -  ةموحدال  داخل قائمة المركز المالي  نودب
 
 2020  2019 
 دينــــار  اردينــــ 
    
 737ر402  176ر410 شقيقة  ات شرك  –  الشامل اآلخر  لدخلل ايمة العادلة من خالت مالية بالقوداوجم

 14ر947  15ر870 مساهم  - هلي األردني ألنك الدى الب  ريةحسابات جا
 5ر869ر721  6ر192ر072 اهممس  -  األردني هلي  األ  لبنكمن ا  مستغلةنة  جارية مدي  ة سقوفدارص

 15ر743ر602  18ر206ر698 ممساه  -  األهلي األردني   نكقروض ممنوحة من البارصدة  
 206ر240  50ر046 قة ات عالذ ة من جهاتقمبالغ مستح

 
 الموحدة  ئمة المركز المالياق رجبنود خا

 
 2020  2019 
 ــاردينــ  دينــــار 
    

 849ر468  1ر670ر368 مساهم  - ني األرداألهلي    لبنكا  –الت  كفا
 180ر950  - مهمسا  -  البنك األهلي األردني  –مستندية    ادات اعتم

 9ر048  - مساهم  -  ياألردن  لي الها  كبنلا  –ت  الندية وكفاتأمينات إعتمادات مست
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 الموحدة  الخسائرأو    األرباحقائمة  بنود  

 2020  2019 
 ارــــندي  دينــــار 
    
 275ر340  361ر512 لياومكافآت موظفي اإلدارة العواتب  ر 
 19ر800  16ر005 ةر دل تنقالت أعضاء مجلس اإلداب

 955ر075  1ر043ر524 مساهم  –  ي ردنألالي  األه  نكالب  –  ينةمد  فوائد وعموالت 
 27ر131  - مساهم  -  دنياألهلي األر البنك    –  دائنة  وائدف

 40ر212  - شقيقةشركات    –  معوائد توزيع أسه
 300ر000  - مساهم   –  أخرى   ت دااير إ
 
 
 رة المخاطرإدا (27)
 

 دةفائالأسعار  مخاطر  
 

بسبب  لماليةدوات اية لألفقات النقدية المستقبلدلتالعادلة أو ا يمةقفي ال قلباتلتا تنتج عني اطر التة هي المخإن مخاطر أسعار الفائد
 ئدة.افي أسعار الفالتغيرات  

 
نــوك والبنــوك الدائنــة  لبى الــدودائــع  مثــل ال  تحمــل فائــدة  موجوداتهــا ومطلوباتهــا والتــي   علــى   ةالفائــد  عرضــة لمخــاطر أســعارم  المجموعــة  إن 
 قروض.وال
 
ويــتم    ،لســنة واحــدة  ةالمجموعــ على ربــح  فوائد  عار النة بأستغيرات المفترضة الممكلا  الموحدة بأثر  ائرسأو الخرباح  ألا  ة قائمةسيمثل حساتت
 ول.نون األكا 31ما في التي تحمل سعر فائدة متغير كلية  ابات المالموجودات والمطلو تسابها على اح
 
  كــانون   31عار الفائــدة كمــا فــي  ســ أ  المعقولــة علــى   كنــةمات الملتغيــر ل  ةدالموحــ   رائأو الخســ األربــاح    دول التــالي حساســية قائمــةلجــ ح اوضــ ي

 بتة.ثامؤثرة  لرات األخرى اقاء جميع المتغي، مع باألول
 

2020  - 
 الزيادة
  فائدةبسعر ال

  على  ألثرا
 السنة  خسارة

 ردينـــا  ٪  ملـــة الع
    
 (57ر192)  1 ردني أ ريناد

 93ر810  1 دوالر أمريكي 
 

2019  - 
 ةيادالز 
  ائدةالفبسعر  

 األثر على
 السنة  ربح 

 رينـــاد  ٪  ملـــة الع
    

 (23ر701)  1 ردني ر أدينا
 99ر273  1 والر أمريكي د
 

 رة.كس اإلشاللتغير أعاله مع ع شر يكون األثر مساويًا  المؤ   بي في سلل وجود تغير في حا
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 خاطر التغير بأسعار األسهم م
 

 عمع بقاء جمير األسهم، لة على أسعاو المعق ات الممكنةتيجة للتغير ة نلادالقيمة الع ياطي أحت ر في غيتال سيةسالتالي حا الجدول يوضح 
 ة:ؤثرة ثابتلمألخرى االمتغيرات ا

 
2020- 

 شر مؤ ال
 تغيرال

  في المؤشر  

 األثر على
  الدخلقائمة  

ة  ل الموحدالشام
 الملكية   ق و قحو 

 دينــــار  ٪  
    
 13ر678  5 ان ورصة عمب
 

2019- 

 شر المؤ 
 التغير
  ر  في المؤش

 على  األثر
  لالدخقائمة  

لموحدة  الشامل  ا
 ق الملكية وحقو 

 ارـدينـــ  ٪  
    

 47ر444  5 صة عمان بور 
 

 ارة.شإلس اه مع عكساويًا للتغير أعالفي المؤشر يكون األثر مسلبي  تغير  د  ل وجو في حا
 

 اطر االئتمانمخ
 

 .المجموعةماتهم تجاه  ابالتز   عن الوفاء خرى األ  ت الجهاو ين ف أو عجز المدينتخلعن    منجتتي قد اللمخاطر  ا  تمان هيمخاطر االئ
 

  ة ائم لذمم القعمالء مع مراقبة اوم بوضع سقف ائتماني لليث تقمان حئتر االيرة لمخاطبدرجة كب ت معرضةبأنها ليس عةو المجموترى 
 ائدة.ة ر فيمصر ت  اى مؤسسلدلودائع  واألرصدة با المجموعةر. كما تحتفظ  شكل مستمب
 

كانون  31نة كما في م المديالذم ٪ من81 هنسبتما  ث عمالءثالل أكبر يمثو  لعمالءاير من ها لعدد كباتمنتجببيع  عةجمو المتقوم 
 ٪(.61:  2019)  2020ل  ألو ا
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 لسيولةمخاطر ا

 
 ة.كينت البيالالتسهر  وفكد من توذلك عن طريق التأ  السيولة  اطرخمرة على إدا  المجموعةتعمل  

 
 ول:ون األكان 31ما في  ( كومةة )غير مخصليالمامطلوبات  وزيع الالجدول أدناه ت صلخي
 

 
 أقل من 

  هورش  3
 ورشه  3من  
  شهر  12إلى  

 سنة الىمن  
 مجموع ال  تواسن  5

 ــاردين  دينــار  دينــار  دينــار -  2020
        
 6ر531ر975  -  -  6ر531ر975 ةنوك دائنب

 3ر046ر173  -  -  3ر046ر173 ئنة داذمم 
 9ر698ر417  -  9ر698ر417  - ءعمالء من الت مقابل أوامر شراتسهيال

 9ر242ر099  8ر345ر791  678ر867  217ر441 قروض  
 28ر518ر664  8ر345ر791  10ر377ر284  9ر795ر589 موعمجال
        

2019  -        
        
 6ر223ر432  -  -  6ر223ر432 نةنوك دائب
 2ر078ر367  -  -  2ر078ر367 دائنة  ممذ

 9ر716ر570  -  9ر716ر570  - لعمالءمر شراء من اأوابل تسهيالت مقا
 7ر185ر626  5ر844ر084  926ر143  415ر399 قروض  
 25ر203ر995  5ر844ر084  10ر642ر713  8ر717ر198 المجموع

 
 مخاطر العمالت 

 
ألمريكي ر اابت مع الدوالسعر ثبن سعر صرف الدينار مربوط مريكي. إوالدوالر األ دنيألر ر اناديلهي با عةالمجمو  ت م تعامالإن معظ

   .دةوحلما  اليةعلى القوائم الم  جوهري غير    ت الي فإن أثر مخاطر العمالت، وبالر لكل دينار(دوال  41/1)
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 الم لس اإدارة رأ ( 28)
 

  لمجموعةاشاط نرأسمال مالئمة بشكل يدعم على نسب  من المحافظة أكدالتب ةوع جممالمال أسإدارة ر ب ا يتعلقيتمثل الهدف الرئيسي فيم
 وق الملكية. م حقويعظ

 
اح إيض ي فيه مشار إل كما هو العمل. ف رو يرات ظعليها في ضوء تغ الزمةت اليالرأس المال واجراء التعد ةة هيكلالشركة بإدار  تقوم

 .2018  امكة خالل ع شر ال  زيادة رأسمال  تم  دفق  (،1)
 

 لخسائراو ة العادلة مالقي إحتياطي و الجباري ي اواالحتياطدفوع مال تتمثل في رأس المال الة رأس المضمنة في هيكللمتود ابنلن اا
 31 ينار كما في د 5ر036ر515مقابل  2020ن األول انو ك 31كما في  دينار 2ر898ر698ا وعهجمم صافي المتراكمة، والبالغ 

 .2019ل  ألو كانون ا
 
ثاني ين التشر  11تاريخ غير عادي بال اجتماعها فيوالهيئة العامة  2020تموز  6قد بتاريخ المنع اجتماعهي كة فلشر ارة اإد ر مجلسقر 

إسمية دينار بقيمة  االكتتاب الخاص الموجه لمساهمي الشركة طريق ن عدينار  18ر781ر691ة بقيمة أس مال الشركزيادة ر  2020
 .دينار  30ر000ر000 بهرح  المص  لس المارأ بح ليصواحد للسهم  

 
 
 درة وغير النافذة بعدالصا  يالتوالتعد  والتفسيرات الجديدةولية  الد  التقارير الماليةمعايير   (29)
 

أدناه،  جةمدر الموحدةتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية والتفسيرات الجديدة والالدولية إن المعايير المالية 

 : من تاريخ التطبيق االلزامي ابتداًء  هذه التعديالت  طبيقبت جموعةالمستقوم و 
 

 ( عقود التأمين  17قم )المالية الدولي رمعيار التقارير 

ً شامالً لالعتراف والقياس والعر  ير قارض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل معيار التيقدم المعيار نموذجا

د التأمين اة وغيرها من عقو مين )مثل عقود الحيعلى جميع أنواع عقود التأ المعيار قالتأمين. ينطب عقود – (4)م رق الدولي المالية 

لتأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل  المباشرة وعقود إعادة التأمين( دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد ا

 األقساط. سوم المتغيرة وطريقة توزيعريقة الرطيتضمن استخدام يار لمعم لعاال اإلطاراركة. ان مشال خاصية
 

بكر شريطة ان المنشأة طبقت مع ارقام المقارنة، مع السماح بالتطبيق الم 2023كانون الثاني  1اعتبارا من بيق هذا المعيار سيتم تط

رقم التقارير المالية الدولي  يق معيارب( قبل أو مع تط15) رقمدولي ال لماليةلتقارير اا يار( ومع9معيار التقارير المالية الدولي رقم )

(17 .) 
 

 تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة (: 1اسبة الدولي رقم )ت على معيار المحتعديال

المحاساابة  عيااارن م( ماا 76ى )( الاا 69ى فقاارات )علت بإصدار تعديال 2020كانون الثاني  خالل لمحاسبيةللمعايير ا لمجلس الدولي ا قام

 :التعديالت  توضح هذهولة. مقابل غير المتدامطلوبات المتداولة ( لتحديد متطلبات تصنيف ال1ي رقم )لالدو 

  ،تسويةالتأجيل لالحق  تعريف  -

 ،الماليةعند تاريخ اعداد القوائم ة يجب ان يكون موجود التسويحق لتأجيل ال -

 ، في التأجيل حقهاسة ممار شأةلمناة باحتمالي ثريتأان التصنيف ال  -

عنااد اذ ال تااؤثر شااروط  تهااا أداة حقااوق ملكيااةللتحوياال فااي حااد ذاالمطلوبااات القابلااة  انت المشتقات المتضمنة في في حال كو  -

   .   المطلوبات على تصنيفها
 

 .2023كانون الثاني  1التعديالت بأثر رجعي اعتباراً من م تطبيق سيت
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 ( 3ة الدولي رقم )ر الماليي ى معيار التقارت عليالتعد  -مي لمفاهياإلطار ا لىة ا إشار

 -ج األعمال ادمان( 3تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )بإصدار  2020أيار خالل لمحاسبية ا للمعاييرلس الدولي المج قام

صدر في ة والذي يالقوائم المال وعرضاد إلعد يمي المفاهى اإلطار الرة إشارة الى اإلطار المفاهيمي. تحل هذه التعديالت محل اإلشا

جوهري على متطلبات اإلطار  تغيير دون  2018في اذار لمالية والذي صدر اهيمي للتقارير ارة الى اإلطار المفومع اإلشا 1989عام 

 مي.المفاهي

 

"اليوم  أرباح أو خسائرهور ة ظمكانيب إ( لتجن3لي رقم )دو ال كما أضاف المجلس استثناء لمبدأ االعتراف بمعيار التقارير المالية

تفسير لجنة تفسير  و أ (37بة الدولي رقم )نطاق معيار المحاسلة المشمولة ضمن وااللتزامات المحتمللمطلوبات  (Day 2)لثاني" ا

 . ( في حال تم تكبدها بشكل منفصل21المالية الدولية رقم )معايير التقارير 

 

 لن تتأثرصول المحتملة التي ( لأل3لمالية الدولي رقم )تقارير الية على معيار الحالت اوجيهاالتتوضيح ر المجلس قرته في الوقت ذا

 ل اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية. باستبدا

 

على  هريأثر جو  لتعديالت ل كون المتوقع أن يمن غير .2022كانون الثاني  1اعتباراً من  بأثر مستقبلي ت سيتم تطبيق هذه التعديال

 . عةلمجمو ل ةدالموحالمالية  وائمالق

 

 ( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) - المعنيتخدام قبل االس ن البيعالمتحصل مالمعدات:  الممتلكات واآلالت و

الت واآلات ممتلكال (16م )الدولي رقة اسبتعديالت على معيار المحبإصدار  2020خالل أيار  لمحاسبيةللمعايير ا ولي قام المجلس الد

بقيمة المبالغ لفة الممتلكات واآلالت والمعدات نشئات من تخفيض كوالذي يمنع المعني ن البيع قبل االستخدام الملمتحصل ماوالمعدات: 

لتي ا ةلمقصودا الطريقةب عمللللحالة الالزمة تجهيزه لإحضار األصل إلى الموقع و  في الفترة خالل اجه المتحصلة من بيع منتج تم انت

ح أو اربفي قائمة االتكلفة انتاجها وع هذه المنتجات الغ المتحصلة من بيلى المنشأة االعتراف بالمبلك يجب ع ذإلدارة. وفقا لها احددت

 ر.ئالخسا

 

 اهخداماستلبدء باتم التي و  دات واآلالت والمع ممتلكات العلى بنود  2022كانون الثاني  1عي اعتباراً من التعديالت بأثر رجسيتم تطبيق 

 . الت للمرة األولى ي تطبق فيها التعديفي السنة المالية الترضها لية تم ع افترة م أولاية ي بدف

 

  .لمجموعةل دةالموحجوهري على القوائم المالية أثر  المتوقع أن يكون للتعديالت  من غير

 

 ( 37قم )ي رالدول المحاسبة ارمعيتعديالت على  -كلفة التزامات العقود  – الخاسرةد وعقال

( والتي تحدد التكاليف 37الدولي رقم ) ى معيار المحاسبةبإصدار تعديالت عل ،2020خالل أيار  لمحاسبيةالمعايير لالمجلس الدولي قام 

 سينتج عنه خسارة. او  الخاسرعند تقييم ما اذ كان العقد  االعتبار ان تأخذها بعين التي يجب على المنشأة 

ف كااال ماان التكااالي ن تتضاامأو الخاادمات ئع البضااا بيااعالمتعلقااة بعقااود  المباشرة التكاليف ان ". اشرةلمبلفة التكيقة "اعديالت طرلتا قتطب

 مباشر. بشكل المتعلقة بأنشطة العقد الموزعة التكاليف و اإلضافية 
 

ر بموجااب شااروط االخاا رف ى الطلا حميلهاإذا تم ت الا إق المصاريف االدارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك يتم استبعادهال تتعل

 عقد. لا
 

كمااا فااي  هاذه التعديالت على العقود التي لم يتم الوفاء بجميااع شااروط. تطبق ه2022اني كانون الث 1راً من التعديالت اعتبايتم تطبيق س

 المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.  نةالسبداية 
 

  .جموعةلمل وحدةمالائم المالية القو  لى هري ع جو  أثر ت ن للتعديالكو ن يالمتوقع أمن غير
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 لغاء االعتراف بالمطلوبات المالية إل ’% 10’اختبار    –الية ( األدوات الم9)  رقمالمالية الدولي معيار التقارير 

ة ولية الداسبر المحجلس معاييم صدر، أ2020-2018على معالجة معايير التقارير المالية الدولية لألعوام من  تحسينات الكجزء من 

االعتبار عند تقييم ما إذا كانت  بعين لمجموعة اتأخذها وم التي لرسيوضح التعديل ا .(9ر المالية الدولي رقم )التقاري ردياًل على معياتع

 ط تلك فق الرسومتشمل هذه . ليةدة أو المعدلة تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط المطلوبات المالية األصشروط المطلوبات المالية الجدي

بل المقترض أو المقرض نيابة عن أو المستلمة من قك الرسوم المدفوعة ذللمقترض والمقرض، بما في من قبل ا عة أو المستلمة مدفو ال

 اآلخر.

 

 وعة المجمها طبق فيالتي ت يةالالمالسنة لمطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية بتطبيق التعديل على االمجموعة تقوم 

 عديل.الت

 

  ق المبكرع السماح بالتطبي، م2022نون الثاني كا 1لتعديالت اعتباراً من هذه ايق بسيتم تط

 

 .لمجموعةل الموحدة الماليةأثر جوهري على القوائم لتعديالت المتوقع أن يكون لمن غير

 

 وك(بين البن ضةعرو)سعر الفوائد الم  IBORالمرحلة الثانية من إصالح 

اءات ن عدًدا من اإلعف، تتضم2021الثاني  كانون  1سارية المفعول في  تي ستصبح لا IBORن إصالح ية مثانة الرحلالم

 إلى معدل العائد الخالي من المخاطر.  IBORواإلفصاحات اإلضافية. تتطبق اإلعفاءات عند انتقال األداة المالية من 

المتغيرة يتطلب  المستخدمة لتحديد الفائدة المراجع رينتيجة لتغ، عي لمرجة افائدال غير سعراتجة عن تلنة االتغيرات على التدفقات النقدي

 IBOR االعتماد على السعر المعتمد على  بشرط أنه، بالنسبة لألداة المالية، يتم االنتقال من  سعار الفائدة المتغيرة.بيق عملي لتغير أتط

إعفاءات مؤقتة تسمح  IBOR  من إصالح ةلمرحلة الثانيفر اتو  .يًاصادادل اقتى أساس مععلطر نسب العائد الخالي من المخاإلى 

د الخالي من مرجع يعتمد على العائاستبدال المرجع المستخدم لتحديد سعر الفائدة الحالي ب التحوط للبنك عندباستمرارية عالقات 

التي  المخاطر  ف يضمن إعادة تعرا يتمم حوط.التعمليات في توثيق ة خدمتتطلب اإلعفاءات من البنك تعديل التعريفات المستالمخاطر. 

العائد   ووصف أداة التحوط و /أو البند المتحوط له لربطها مع من المخاطر ام العائد الخالي استخد الل ربطها معيتم التحوط لها من خ

نهاية السنة  لول بح وطات لتحتوثيق ايالت على عدالتوتعديل طريقة تقييم فعالية التحوط. يجب إجراء استكمال الي من المخاطر الخ

 الثانية.ي يتم فيها تطبيق المرحلة الية التملا

 لية تحوط بشكل منفصل.  لتعديالت بأثر رجعي، يمكن إعادة احتساب القيمة العادلة لتبدأ من صفر لكل عمر البنك لتطبيق اعند اختيا

ة في حال تم تحديد ر الفائداالعادلة أو أسعيمة القفي  غيراطر التحوطات لمخلت، لاستخدام سعر فائدة غير محدد تعاقديايجوز للبنك 

في حال توفرت مراجع سوقية ألسعار الفائدة الخالية من المخاطر يتم المثال، على سبيل  منفصل،سعار الفائدة بشكل مخاطر أ

  ود مراجع سوقية م وجعد عند طلب ذا المتلبنك من ها فاء ستخدامها على نطاق واسع في تسعير القروض أو المشتقات المالية. يمكن اع ا

 شهر.   24ية ستتوفر خالل ان المراجع السوقفي حال قدر البنك  لفائدة الخالية من المخاطر ألسعار ا

 ب على البنك أن يقوم بتحويل هذه األدوات إلى مجموعات أكثر تفصيال ليتمبالنسبة لعمليات التحوط الخاصة بمجموعة البنود، يج

الح  لة الثانية من إصط بسبب تطبيق المرحل تم إيقاف أية عالقات تحو ا. في حاهاطر المتعلقة بالمخمن لية لخافائدة اد معدل الديتح

IBOR عند تطبيق المرحلة الثانية من إصالح فقط وفي حال لتلبيتها لمتطلبات معايير محاسبة التحوط، يجب إعادتهاIBOR .   
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 ةجموعالمى لعره ( وأث19 -كوفيد )ا رونانتشار فايروس كو (30)
 

ل.  األعما لمي ومختلف قطاعات العا االقتصاد في وهري ب جى اضطرالادى ي أالذو  اونس كوريرو شي في بتفمعالد الاتأثر االقتص

تأثير  لى ة ا ع الذي تم فرضه باإلضافموسأنشطة األعمال والحجر الصحي ال قعليتأثر بت األلبسة الذي التالي انعكس ذلك على قطاع وب

 روس. يذت لمكافحة الفتخا  خرىية أكومح  ءات راإج
 

كافة أنشطة األعمال   تعليقلتجول و ة فرض قانون حظر اهاشميردنية الاألملكة المحكومة  ءاوزريس رئ ررق، 2020 ذارآ 17اريخ تب

ة بيغالالي التوبا. ونفيروس كورر تشاتها الحكومة لمكافحة انتبعن اإلجراءات االحترازية التي اجزء مار أخر كمملكة حتى اشعفي ال

 ر.ارقللتيجة ت نتأثرة قد كمملي الفأنشطة األعمال  
 

ار  عدل انتشالحالي مثل م التنبؤ بها بدقة في الوقت  يمكن  بلية الد على تطورات مستقوتعتمر محددة يغ الثاره اومدة هذ ىمد ان 

. في ضوء  ي االقتصادي العالمي عافوالتية الطبيع لى الحياةا وسرعة العودة خذة الحتوائهلمتفيروس ومدى فعالية اإلجراءات اال

ان   . ةالموحد مالية وائم القلا هذه ر قراإخ يرات س حتى يرو الف ل أثر و ة حوثوقمتقديرات قيام باللحالي ال يمكن ي االضطراب االقتصادا

 .اداد موجوداتهسترا يةكانإموعلى  مالي ا العهتها النقدية ووضالمستقبلية وتدفقا لمجموعةاائج على نت لمستقبلية قد تأثراالتطورات 
 

 ردوالليون م 3ما يقارب  2021عام  من الربع األول  خالل تهاء منهاوالتي يتوقع أن يتم اإلن ةلمؤكدا راءالش مراو بلغت قيمة أ

ً ائأثرت على زبا ونيروس كور. اال ان أزمة فايندالكريكي و ألمعظمها للسوق ام القطع  داعدا فضت خناوبالتالي  ،ن الشركة سلبا

 .يةعال ربحيةة ذات خرى محليية بأالشراء األجنب رام و أن ز معجية جزء من ال. لكن تم تغطبشكل كبير نتجةالم
 

  ة إضافخصصات أية مذ موعة بأخبها، وبالتالي لم تقم المج ةام الخاصلخوا األوليةمواد خدام كافة الن استمكن متتلمجموعة ان ا تتوقع

 .2020 ألولكانون ا 31 المنتهية في  للسنة

 

ين تشر 11تاريخ بالغير عادي  اعها اجتم في امة هيئة العوال 2020تموز  6لمنعقد بتاريخ ا اجتماعها قرر مجلس إدارة الشركة في كم

إسمية  بقيمة  االكتتاب الخاص الموجه لمساهمي الشركة طريق ن ع دينار  18ر781ر691ة بقيمة أس مال الشركزيادة ر 2020ثاني ال

 دينار. 30ر000ر000 المصرح به المالس رأبح سهم ليصر واحد للنادي

 


