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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين  
    شركة مصانع الزيوت النباتية األردنية المساهمة العامة المحدودة الى مساهمي

 المملكة األردنية الهاشمية  –عمان  
 
 

 تقرير حول القوائم المالية  
 
 

 الـــرأي 
 

والتي تتكون من قائمة (  )الشركة   مصانع الزيوت النباتية األردنية المساهمة العامة المحدودةلشركة  لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة  
وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات   2021كانون األول    31المركز المالي كما في  

 النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية.
 

 2021كانون األول    31ية، المركز المالي للشركة كما في  في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهر 
 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية. 

 
 أساس الرأي 

 
ة أكثر ضمن بند مسؤولية مدققي الحسابات عن لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقًا لهذه المعايير مفصل

 تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادر عن
لمالئمة لتدقيق القوائم المالية في المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات السلوك المهني االخرى ا

األردن، وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين. لقد قمنا بالحصول على 
 إلبداء الرأي.  وتوفر أساساً أدلة تدقيق كافية ومالئمة  

 
 الهامة امور التدقيق  

 
خالل تدقيق القوائم المالية للسنة الحالية. لقد    جوهرية هي تلك األمور التي وفقًا الجتهادنا المهني كانت األكثر    الهامةان أمور التدقيق  

 ر.و تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية إلبداء رأينا حول هذه القوائم وال نبدي رأيًا منفصاًل حول هذه األم
 

لكافة األمور المتعلقة بذلك. بناء   لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية. باإلضافة
ان نتائج   .الماليةعليه فأن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم  

ادناه، ت المشار عليها  المتعلقة بمعالجة األمور  بها، بما في ذلك اإلجراءات  قمنا  التي  التدقيق  لرأينا حول تدقيق إجراءات  وفر أساسا 
 القوائم المالية المرفقة.

 إرنست ويونغ األردن  
 محاسبون قانونيون 

1140صندوق بريد   
المملكة األردنية الهاشمية  -11118عمان   

0096265526111/ 0096265800777هاتف:   
0096265538300فاكس:   

WWW.ey.com/ me 
 

 

http://www.ey.com/


 

 

 

 
 االعتراف باإليرادات  . 1

 
الشركة  معظم  إن   النباتية   ناتجةايرادات  الزيوت  بيع  من 

متعلقة بإصدار الفواتير  مخاطر يوجد، النباتي  ومنتجات السمن 
تسليم  أو  البضاعة  تسليم  قبل  باإليرادات  واالعتراف  للعمالء 
البضاعة وعدم إصدار الفواتير أو تسجيلها مما قد يؤدي الى 

 االيرادات المعترف بها.  الزيادة
 

 إجراءات التدقيق 
األمر   لهذا  استجابة  بها  قمنا  التي  التدقيق  إجراءات  تضمنت 
وتوقيت  بالموافقة  المتعلق  للشركة  الداخلي  الرقابة  نظام  دراسة 
من  عينة  دراسة  إجراءاتنا  تضمنت  كما  باإليرادات،  االعتراف 

المنتهية في   المالية  القوائم  قبل وبعد تاريخ  البيع   31عمليات 
األول   االعتراف   2021كانون  تم  إذا  فيما  تقييم  أجل  من 

قمنا  لقد  ذلك  الى  باإلضافة  الصحيحة،  السنة  في  باإليرادات 
أيضا بإجراءات تدقيق تحليلية لهامش الربح الشهري للمنتجات 
العمالء   أرصدة  وتسويات  تأييدات  بدراسة  قمنا  كما  الرئيسة. 

تأكد الرئيسين وعينة من القيود اليومية من حسابات اإليرادات لل
 من األدلة المؤيدة لها. 

 
( إيضاح  في  تظهر  باإليرادات  المتعلقة  االفصاحات  ( 12إن 

بالسياسات  المتعلقة  االفصاحات  أن  كما  المالية  القوائم  حول 
( إيضاح  في  تظهر  باإليراد  لالعتراف  ( حول  4-2المحاسبية 

 القوائم المالية 
 

 
 2021المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي لعام 

 

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

لتقريرنا. بتاريخ الحق  السنوي  بالتقرير  تزويدنا  يتم  ان  نتوقع  اننا  األخرى.  المعلومات  عن  يشمل   المسؤولة  ال  رأينا  المعلومات ان 

 األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى. 

 

الماليةفي القوائم  بتدقيق  يتعلق  كانت ما  اذا  فيما  نُقيّم  بحيث  لنا،  متاحة  تصبح  عندما  األخرى  المعلومات  قراءة  هي  مسؤوليتنا  ان   ،

 لية تدقيق القوائم المالية.من معرفتنا خالل عم و أالمعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية 
 

 بالحوكمة عن القوائم المالية  المكلفين  مسؤولية اإلدارة والمسؤولين  
 

ظام إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، باإلضافة الى تحديد ن
 إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.الرقابة الداخلي الضروري  

 
كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما في 

إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو   ،الماليةلقوائم  ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد ا
 عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

 
 المالية للشركة.   التقاريرإن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد  



 

 

 

 
 المالية مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم  

 
خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن إحتيال أو عن غلط   ككلإن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية  

 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 خطأ  
تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردًة أو مجتمعًة يمكن ان يكون جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد  

 لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.
 

 بما يلي:  وكذلك نقومر الدولية للتدقيق،  إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايي
 
غلط،   • أو  احتيال  عن  الناتجة  سواء  المالية،  القوائم  في  الجوهرية  االخطاء  مخاطر  وتقييم  وتنفيذ تحديد  تدقيق   وتصميم  اجراءات 

أساسًا إلبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري   ومالئمة توفرتستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية  
ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات غير 

 لنظام الرقابة الداخلي.صحيحة أو تجاوز  
 
المتعلق بالتدقيق   • الداخلي  الرقابة  إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي    وذلك لتصميمالحصول على فهم لنظام 

 حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة. 
 
 بها التي قامت بها االدارة.  يضاحات المتعلقةواالتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية  •

 
التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،  •

  وإذا ماعلى االستمرار.  وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة  
توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية ذات الصلة أو تعديل رأينا 

، ومع ذلك كانت هذه االيضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق إذا
 . كمنشأة مستمرة  في اعمالها  فإن األحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة

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

 العادل. واألحداث التي تحقق العرض  
 

نتواصل نقاط    إننا  أي  تتضمن  التي  المهمة  التدقيق  وتوقيته ومالحظات  التدقيق  بنطاق  يتعلق  فيما  بالحوكمة  المكلفين  المسؤولين  مع 
 ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.

 
بالحوكمة بم المتعلقة باالستقاللية واالفصاح للمسؤولين نقوم كذلك بتزويد المسؤولين المكلفين  السلوك المهني  التزامنا بمتطلبات  ا يفيد 

هذه  على  يحافظ  ان  شأنه  وما  استقالليتنا  على  تؤثر  انها  على  تظهر  التي  االخرى  واالمور  العالقات  كل  عن  بالحوكمة  المكلفين 
 االستقاللية.



 

 

 

 
ن المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولي

التعليمات تمنع  كان القانون أو   إذااألمور في تقرير التدقيق اال    عن هذه. اننا نقدم وصف  الهامةأمور التدقيق    والتي تمثلللفترة الحالية  
العواقب السلبية   الناالفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا    عليها ال يتم   تي بناءاً والنادرة جدا  حاالت    اإلفصاح عن ذلك االمر، او في

 . الناتجة عنهالمتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة  
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية 
 

 القوائم المالية ونوصي بالمصادقة عليها.  تتفق معتحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية 
 
 

 
 إرنسـت ويونـغ/ األردن

 
 

 وضاح عصام برقاوي 
 591ترخيص رقم  

 المملكة األردنية الهاشمية  –عمان  
 2022شباط    16
 
 



 

 وتقرأ معها  يةالمال قوائمال هذه نم جزءا   26 مرق  الى 1  مرق  من رفقةم ال االيضاحات تعتبر

 شركة مصانع الزيوت النباتية االردنية المساهمة العامة المحدودة

 قائمة المركز المالي

  2021كانون األول  31كما في 

 

 

 2020  2021 ايضاحات  

 دينـــــار  ـــارـدينـ  الموجودات

     

     -موجودات غير متداولة 

 1ر002ر287  1ر072ر984 3 ممتلكات ومعدات 

 466ر963  459ر839 4 استثمارات عقارية

 1ر029ر611  1ر274ر489 5 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 2ر498ر861  2ر807ر312  

     -موجودات متداولة 

 541ر003  1ر482ر816 6 ن زو خم

 1ر123ر483  945ر260 7 أخرىة  ذمم وأرصدة مدين

 3ر649ر913  2ر939ر441 9 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

 5ر314ر399  5ر367ر517  

 7ر813ر260  8ر174ر829  مجموع الموجودات

     

     حقوق الملكية والمطلوبات

     

     -حقوق الملكية 

 4ر000ر000  4ر000ر000 8 ال المدفوعلما رأس

 1ر000ر000  1ر000ر000 8 احتياطي إجباري

 (254ر857)  (9ر979) 5 دلةعااحتياطي القيمة ال

 1ر821ر621  1ر858ر177  أرباح مدورة 

 6ر566ر764  6ر848ر198  مجموع حقوق الملكية

     

     -المطلوبات المتداولة 

 1ر158ر374  1ر230ر444 11 ذمم وأرصدة دائنة أخرى

 33ر972  54ر406 20 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

 54ر150  41ر781 17 مخصص ضريبة الدخل

 1ر246ر496  1ر326ر631  مجموع المطلوبات

 7ر813ر260  8ر174ر829  حقوق الملكية والمطلوباتوع مجم

 



 

 وتقرأ معها  يةالمال قوائمال هذه نم جزءا   26 مرق  الى 1  مرق  من رفقةم ال االيضاحات تعتبر

 ودةالمحد ةشركة مصانع الزيوت النباتية االردنية المساهمة العام

 الدخلقائمة 
  2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 

 

 2020  2021 ايضاحات  

 دينـــــار  دينـــــار  

     

 5ر292ر718  6ر072ر635 12 المبيعــات

     

     -مبيعات ة الينزل: كلف

 250ر751  135ر644 6 بضاعة جاهزة في بداية السنة

 2ر995ر036  4ر517ر814 13 كلفة االنتاج والمشتريات 

 (135ر644)  (466ر804) 6 بضاعة جاهزة في نهاية السنة

 3ر110ر143  4ر186ر654  كلفة المبيعات 

     

 2ر182ر575  1ر885ر981  مجمل الربح

     

 (209ر872)  (228ر438) 14 مصاريف بيع وتوزيع

 (518ر316)  (500ر276) 15 مصاريف ادارية

 -  (100ر000)  ص قضايامخص

 (341ر500)  (99ر999) 7 ةية المتوقعة للذمم المدينئتمانمخصص الخسائر اال

 (15ر000)  15ر000 6 بضاعة بطيئة الحركة (مخصصالمسترد من )

 1ر097ر887  972ر268  التشغيليالربح 

     

 (1ر503)  (1ر090)  تكاليف تمويل

 77ر313  120ر280 16 إيرادات أخرى 

 1ر173ر697  1ر091ر458  ة الدخلقبل ضريب ربح السنة

 ( 69ر034)  ( 54ر902) 17 الدخل ةضريب

 1ر104ر663  1ر036ر556  ح السنةبر

     

 ـارـفلس/ دينـ  ـارـفلس/ دينـ  

     

 28/0  26/0 18 للسهم من ربح السنةالمخفضة الحصة األساسية و

 



 

 وتقرأ معها  يةالمال قوائمال هذه نم جزءا   26 مرق  الى 1  مرق  من رفقةم ال االيضاحات تعتبر

 العامة المحدودة شركة مصانع الزيوت النباتية االردنية المساهمة

 ئمة الدخـــل الشاملاق
  2021كانون األول  31ية في لمنتها للسنة

 

 

  2021  2020 

 دينـــــار  دينـــــار  

     

 1ر104ر663  1ر036ر556  بح السنةر

     : بنود الدخل الشامل األخرى

 بنود الدخل الشامل األخرى التي لن يتم تحويلها إلى قائمة الدخل    

   قة: في الفترات الالح     

 

 

 من خالل ات المالية بالقيمة العادلة  العادلة للموجود ةالتغير في القيم

 244ر878  الدخل الشامل االخر    
 

 ( 252ر840)

مجموع بنود الدخل الشامل األخرى التي لن يتم تحويلها إلى قائمة  

 244ر878  يبة عد الضرب، الحقة لالدخل في الفترات ا

 

 ( 252ر840)

 851ر823  1ر281ر434  للسنة  لمجموع الدخل الشام



 

 وتقرأ معها  يةالمال قوائمال هذه نم جزءا   26 مرق  الى 1  مرق  من رفقةم ال االيضاحات تعتبر

 شركة مصانع الزيوت النباتية االردنية المساهمة العامة المحدودة

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية

  2021كانون االول  31للسنة المنتهية في 

 

 

 رأس المال  

 المدفوع 

 احتياطي

 إجباري 

لقيمة  اي تياطحا

 موع المج أرباح مدورة دلــة االع

 دينـــار  ر دينـــا دينـــار  ار ـــدين دينـــار  

      

 6ر566ر764 1ر821ر621 ( 254ر857) 1ر000ر000 4ر000ر000 2021الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 1ر281ر434 1ر036ر556 244ر878 - - شامل للسنةلا لدخال مجموع

 ( 1ر000ر000) ( 1ر000ر000) - - - (21توزيعات ارباح )إيضاح 

 6ر848ر198 1ر858ر177 ( 9ر979) 1ر000ر000 4ر000ر000 2021 كانون األول 31الرصيد كما في 

      

 6ر714ر941 1ر716ر958 ( 2ر017) 6ر714ر941 1ر716ر958 ( 2ر017) 1ر000ر000 6ر714ر941 1ر716ر958 ( 2ر017) 1ر000ر000 4ر000ر000 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 851ر823 1ر104ر663 ( 252ر840) - - للسنة الشامل ع الدخلمومج

 ( 1ر000ر000) ( 1ر000ر000) - - - (21توزيعات ارباح )إيضاح 

 6ر566ر764 1ر821ر621 ( 254ر857) 1ر000ر000 4ر000ر000 2020كانون األول  31الرصيد كما في 

 

 

 

 

 

 



 

 وتقرأ معها  يةالمال قوائمال هذه نم جزءا   26 مرق  الى 1  مرق  من رفقةم ال االيضاحات تعتبر

 دودةمحساهمة العامة المال يةردنة االشركة مصانع الزيوت النباتي

 قديةقائمة التدفقات الن

  2021ن االول وناك 31للسنة المنتهية في 

 

 

 2020  2021 ات إيضاح 
 دينـــــار   دينـــــار   األنشطة التشغيلية

     
 1ر173ر697  1ر091ر458  ربح السنة قبل ضريبة الدخل

     
     -تعديالت 

 97ر358  102ر688 4و3 استهالكات
 341ر500  99ر999 7 ية المتوقعةالخسائر االئتمان  مخصص
 1ر503  1ر090  تمويلتكاليف  

 ( 26ر000)  ( 47ر290)  ايرادات فوائد بنكية
 15ر000  ( 15ر000) 6 بضاعة بطيئة الحركة (مخصصالمسترد من )

 -  100ر000  مخصص قضايا
     

     -تغيرات رأس المال العامل 
 135ر683  (926ر813)  مخزون 

 16ر713  20ر434  هات ذات عالقةالى جة حقمبالغ مست 
 (80ر335)  78ر223  ذمم وأرصدة مدينة أخرى 
 85ر102  (38ر076)  ذمم وأرصدة دائنة أخرى 
 (72ر258)  (67ر271) 17 ضريبة الدخل المدفوعة

 1ر687ر963  399ر442  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
     

     األنشطة االستثمارية
     

 (145ر226)  (166ر261) 3 ومعداتشراء ممتلكات 
 26ر000  47ر290  فوائد بنكية مقبوضة

 (119ر226)  (118ر971)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
     

     األنشطة التمويلية
     

 (1ر503)  (1ر090)  تكاليف تمويل مدفوعة
 ( 981ر457)  ( 989ر853)  فوعةدمتوزيعات أرباح 

 (982ر960)  (990ر943)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
     

 585ر777  (710ر472)  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
 3ر064ر136  3ر649ر913  النقد وما في حكمه كما في بداية السنة

 3ر649ر913  2ر939ر441 9 السنة ةالنقد وما في حكمه كما في نهاي
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 معلومات عامة (1)

 

النباتيةست  تأس الزيوت  المحدودة خالل عام    شركة مصانع  العامة  المساهمة    وسجلت كشركة مساهمة عامة برأس   1953االردنية 

ات كان اخرها رتهم الواحد تمت زيادته على فية دينار للسيمة اسمبقم  سه  500ر000  إلى دينار مقسم    500ر000مال مصرح به  

 ة دينار للسهم الواحد.سهم بقيمة اسمي 4ر000ر000إلى  دينار مقسم 4ر000ر000ليصبح  2010م اع  خالل 

 

 ر الصناعات المشابهة والمتممة لها. الزيوت النباتية وسائ من غايات الشركة انتاج

 

الهيئة   ئم المالية موافقةواقلاه  وتتطلب هذ  2022اط  بش  12من قبل مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ    ة ليالماوائم  القتم إقرار  

 . مة للمساهمين العا

 

 داد القوائم المالية أسس إع (1 -2)

 

 المالية الدولية. ة وفقا لمعايير التقاريرتم إعداد القوائم المالي

 

إعداد وف  تم  المالية  المالية    تاريخيةالة  لفالك  لمبدأ قا  القوائم  الموجودات  ا الع  ةمبالقيباستثناء  والتي   شامل اآلخر ال  لخلدادلة من خالل 

 لية. قوائم الماالعادلة بتاريخ ال تظهر بالقيمة

 

 شركة. م المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للإن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائ

 

  يةحاسبت الماساالتغيرات في السي (2 -2)

 

كانون   31للسنة المنتهية في لمالية ت في اعداد القوائم اك التي اتبعلت معمتفقة ئم المالية او قان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد ال

 :2021كانون الثاني  1التعديالت التالية اعتباراً من  بيقبتط ت قام الشركة ، باستثناء أن 2020األول 

  

لتقارير المالية  إلعداد ا   ار الدولييلمعت على ا اليتعد  :- لبنوك()سعر الفوائد المعروضة بين ا  IBOR  المرحلة الثانية من إصالح

ي إلعداد التقارير  لدولار ا ي ع(، والم7ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )يوالمع(،  39ومعيار المحاسبة الدولي رقم )  (،9رقم )

 (  16رقم )التقارير المالية ار الدولي إلعداد  ي( والمع4مالية رقم )ال

 

  IBORالفائدة    يد سعربدال المرجع المستخدم لتحداست  عند  ر على التقارير الماليةة باألثالمتعلقو   فاءات مؤقتةع إ  لتعديالت هذه اتوفر  

 :ات العملية التاليةالتعديالت التطبيق . تشمللمخاطر مرجع يعتمد على العائد شبه الخالي من اب

 

الفائدة المرجعي    تجة عن تغير سعرات النقدية النالتدفقا  ى والتغيرات عل   مع التغيرات التعاقديةتم التعامل  يلالتطبيق العملي   •

 ر، بما يعادل الحركة على سعر الفائدة في السوق،  تغييرات في سعر الفائدة المتغيك

 

لتحوط مع استمرارية  صف أداة االتحوط وو توثيق عمليات  ت المستخدمة في  تعديل التعريفا  الشركةمن  ات  فاءتتطلب اإلع  •

الخالي من مرجع يعتمد على العائد  لحالي بديد سعر الفائدة ارجع المستخدم لتحعند استبدال الم  عةو مجللمقات التحوط  عال

 المخاطر،  

 

في حال  و أسعار الفائدة  ر في القيمة العادلة أتغيللتحوطات لمخاطر ال  ديا،تعاقاستخدام سعر فائدة غير محدد    للشركةيجوز   •

 . ائدة بشكل منفصلمخاطر أسعار الفتم تحديد 

 

 .للشركة القوائم الماليةالت أثر جوهري على لم يكن لهذه التعدي
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عيار الدولي إلعداد  الم  على تعديالت  - 2021حزيران  30بعد  COVID-19 باءاإليجار المتعلقة بوتخفيضات أو تأجيالت  

 (16) قارير المالية رقملتا

 

تعديالت  - COVID-19 تعلقة بوباءأجيالت اإليجار المت  و تخفيضات أ  2020  أيار  28الدولية في  يير المحاسبة  أصدر مجلس معا

 متطلبات المعيار الدولي بيق  ن تطإعفاءات للمستأجرين م  (. منح هذه التعديالت 16رير المالية رقم )الدولي إلعداد التقاى المعيار  عل

اشر  لناتجة بشكل مباإليجار ا  تأجيالت   و أ  ى تخفيضات جار علالتعديالت المحاسبية لعقود اإلي  ( حول16إلعداد التقارير المالية رقم )

تعلق  الم  يجارما إذا كان تخفيضات أو تأجيالت اإل  د يختار المستأجر عدم تقييمنظًرا لكونه حالً عمليًا، ق .COVID-19 عن وباء

ير في  يار أي تغيتخقوم بهذا االذي ي إليجار أم ال. يحتسب المستأجر المنوحة من المؤجر يمثل تعدياًل لعقد الموا COVID-19 بوباء

بنفس الطريقة التي يحتسب بها حدوث أي   COVID-19 اءمتعلقة بوبتأجيالت اإليجار ال   ناتجة عن تخفيضات أو عات اإليجار الدف

 .ر تعديالً لعقد اإليجار(، إذا لم يمثل التغيي16المالية رقم ) الدولي إلعداد التقاريريار للمعتغيير وفقًا 

 

من  تطبيق  المفت  كان  ولكن نظ2021  حزيران   30  عديل حتى تلارض  تأثير  ،  وبتاريخ  COVID-19 وباء ًرا الستمرار  ر  آذا  31، 

 .2022حزيران  30لى لي إالعممعايير المحاسبة الدولية بتمديد فترة التطبيق قام مجلس   2021

 

  .2021نيسان  1اعتباراً من  ق هذه التعديالت على الفترات السنويةطبتن

 

بيق  هذا التط  باستخدام  الشركة  كن سوف تقومول،  COVID-19اإليجار المتعلقة بوباء  فيضات أو تأجيالت  تخ  ى عل  الشركة  حصلت  لم

 . موحةالمسترة التطبيق العملي إذا أصبح قابل للتطبيق خالل ف

 

 

 تديراالتق استخدام (2-3)

 

الموجودات  ت تؤثر على مبالغ  بتقديرات واجتهادا  مايقكة الإن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشر

واإلفصاحوبامطلوال االل  ت  اعن  اإليرادات  تزامات  على  أيضا  تؤثر  واالجتهادات  التقديرات  هذه  إن  يف  راصملاو لمحتملة. 

ية المستقبلية دقنلافقات  الشركة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ وأوقات التدب من إدارة  طلص يتكل خاوبشوالمخصصات  

قديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل  . إن التالمستقبلقديرات في  التلك  اوضاع وظروف تقاتها الناجمة عن  وأو 

 ي قبل فج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستوإن النتائ   قن التي وعدم  ير  ة من التقداوتفتم  ت اجمتعددة لها در

 صصات.اع وظروف تلك المخضو أ

 

 ة معقولة ومفصلة على النحو التالي:م المالين القوائديراتها ضمتق بأن  الشركةفي اعتقاد إدارة 

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينةخصص  م  عةمراجيتم    :نةلذمم المديمن ا  ةعقو تمخصص الخسائر االئتمانية الم -

معت وفرضيات  أسس  م ضمن  الش  لبق  ن مدة  لتقإدارة  المركة  بموجب دير  تكوينه  الواجب  المعاييطلبمت  خصص  الدوليات  ة ر 

 ر المالية. لتقاري
 

يخصه - بما  المالية  السنة  تحميل  يتم  الدخل:  ضريبة  الدخقة  فن  ن م   ا مخصص  و ضريبة  والقوانين ظملألن فقاً  ل  والمعايير   ة 

 م. المحاسبية ويتم احتساب مخصص الضريبة الالز
 
كات السنوية اعتماداً االستهال  ت احتساب دوري لغاياكل  بش  الملموسةر االنتاجية للموجودات  إعادة تقدير األعماب  ةراإلداتقوم   -

تقبل، ويتم أخذ خسارة التدني )إن وجدت(  مسالفي    توقعةالماالنتاجية  ار  مع ألا  ت على الحالة العامة لتلك الموجودات وتقديرا

 . الدخلإلى قائمة 
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وني في ار القاني المستشتناداً لرأ اس  مات صات لهذه االلتزاية يتم أخذ مخص التزامات قضائ  أية   هةجا: لمو مخصصات قضائية -

 الشركة. 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة ( 2-4)
 

   تادعم وممتلكات 
 

 اضي.ر ألا تهالكالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. ال يتم اس سعرب عدات والم كات تظهر الممتل
 

 ٪.33٪ إلى 1وبنسب سنوية تتراوح ما بين ثابت القسط الم طريقة وقعة باستخدامتالدى األعمار اإلنتاجية هالك على ميحسب االست
 

ا تغيرات في الظروف تشير إلى  ث أو  ندما يكون هناك أحدافي قيمتها ع ض  نخفاث االحي  من المعدات  ت و اكلتممليتم مراجعة تقييم 

التي تكون القيمة الدفترية أعلى   الحاالت   ترداد في القابلة لالسة  يمالموجودات بالق  يتم إعادة إدراج   القيمة الدفترية.اد  درة استعدم إمكاني

 من القيمة القابلة لالسترداد.
 

دفترية  ال  غ لالمبانات الممتلكات والمعدات كبند منفصل ويتم رسملته، كما يتم شطب  و ال أي من مكبدالستكبدة  لمتالنفقات ا  ساب تحا  متي

القتصادية المستقبلية المتعلقة بالممتلكات والمعدات. يتم لمنافع ازيادة ا  حقة فقط عندلالا  النفقات األخرى ستبدل. يتم رسملةألي جزء م

 . كمصروفل  الدخ ائمةي قت األخرى ففقانلا عيماثبات ج
 

 استثمارات عقارية 
 

 ي(االراضــ تثناء اســ )باالســتثمارات العقاريــة  ســتهالكم اويــتالك المتــراكم ســتهالزيل اتظهر االستثمارات العقارية بسعر الكلفة بعد تن

 ٪.2ر5وبنسبة ط الثابت على مدى العمر المتوقع لها ة القسبطريق
 

يل وال يتوقع وجود منفعة مستقبلية منها.  يــتم تســجقف عن استخدامها  او عند التو ا  منه  لتخلصد اية عنلعقارت اارامثتسيتم استبعاد اإل

 .تبعادساالفيها  سنة التي يتمالي فالدخل  في قائمة االستبعادة عن الناتج باح والخسائرراأل
 

 دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  موجودات مالية بالقيمة العا 
 

في ة، ويظهر التغير دلـاعمة اللة مضافاً اليها مصاريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيادبالقيمة العء  لشراعند اات  هذه الموجودت  اباثم  تي

 ت اديه التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقــات تحويــل بنــود الموجــو ية بما فوق الملكشامل وضمن حقالل  ة في قائمة الدخالقيمة العادل

ك في قائمة الدخل لذ جة عن النات األرباح والخسائرع هذه الموجودات أو جزء منها يتم تسجيل وفي حال بي  ة،جنبيت االمالنقدية بالعال  ريغ 

المباعة مباشــرة الــى االربــاح والخســائر المــدورة ولــيس مــن  لموجودات تقييم ا رصيد احتياطي ل ويية ويتم تحلشامل وضمن حقوق الملكا

 .لخدلا ةخالل قائم
 

 ختبار خسائر التدني.الت جوداالمو  هذهال تخضع  -

 .الدخليتم تسجيل االرباح الموزعة في قائمة  -
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 نمخزو

لمتوسط المرجح او صافي القيمة البيعية طريقة ا  باستخدامبسعر الكلفة  ر  ياليف وقطع الغومواد التعبئة والتغتسعير المواد الخام    ميت

 ايهما اقل. 

الب تسعير  ايمالق  صافي   او   بالكلفةزة  جاهلا  ةع اضيتم  البيعية  وتتضة  اقل،  خام  يهما  مواد  كلفة  الكلفة  مباشرة ورواتب  من  وأجور 

 مباشرة. ومصاريف صناعية غير ت اكهالستوا
 

 ذمم مدينة 
 ية المتوقعةنامتئالاالخسائر  مخصوما منها المبالغ المقدر عدم تحصيلها. يتم عمل تقدير  األصلي    الفاتورة ة بمبلغ  مدينم الظهر الذمت

المتوقعة  األسلوب   كة شرالم  تخد وتس االئتمانية  الخسائر  في حساب  الخبر حيث   المبسط  إلى  التتستند  للخيخيارة  االئتمانة  مع سارة  ية 
ة رقم اليملا  ريروفقاً لمتطلبات المعيار الدولي العداد التقا  ينين والبيئة االقتصاديةالمدصة بالخاستقبلية  الم  واملعين االعتبار العاألخذ ب

(9). 
 
 كمه  ح ا فيد ومقن

األجل والتــي  دائع قصيرةو و وأرصدة لدى البنوك  قندو ي الصلغرض قائمة التدفقات النقدية، فإن النقد وما في حكمه يشمل على نقد ف
 .بعد تنزيل أرصدة البنوك الدائنة قلشهر أو أثالثة أ ستحقاقريخ اا توالديه

 
 ذمم دائنة

بل  لمستلمة سواء تمت المطالبة بها أو لم تتم من قائع او الخدمات امستقبل للبضالفي    لسدادة امستحقلغ المبالل  ت ابو تم إثبات المطلي
 .موردال
 

 مخصصات
عن حدث سابق، وإن تسديد االلتزامات محتمل ويمكن    لي( ناتج ني أو فعنو زام )قاركة التما يكون على الشلمخصصات عنديتم اثبات ا

 يه.عل دمتعي ل قياس قيمتها بشك
 

 بالمصاريف ترافعواال يراداإل إثبات
ديد  وتح  من تحديد العقد والثمن ( والذي يتض 15قم )ر  ي لدو ر التقاريمعيار ال  الخمس خطوات من   نموذج وفقا ليتم تسجيل اإليرادات  

ئن  با للز  بضاعةال  ات عند بيعراديإلاب  فواالعتراف باإليرادات بناءا على تأدية التزام األداء، حيث يتم االعتراقد  العء في  االداام  التز
 لفاتورة والتي عادة تتم عند نقطة معينة من الزمن.  واصدار ا

 
 .اإليجار عقدالقسط الثابت على مدة  رات باستخدام طريقةاجيات اإلإيراديتم إثبات 

 
 دات األخرى وفقاً لمبدأ االستحقاق.يرااالثبات يتم ا

 
 اق.تحقساال أديتم االعتراف بالمصاريف وفقاً لمب

 
  بيةاألجنت العمال

ال الصرف  بأسعار  السنة  األجنبية خالل  بالعمالت  تتم  التي  المعامالت  قيد  ت  سائدةيتم  كإ  خ يارفي  المعامالت.  تحويل  جراء  يعاد  ما 
اوالمطلوبا  الموجودات  ذات  ات  الطبيعة  النقدية  قائمة  تاريخ  في  السائدة  الصرف  بأسعار  األجنبية  بالعمالت  لي.  الما  زكرمللمسجلة 

 . الدخلالتحويل إلى قائمة  ة عن عمليات تجالناوقات لفرتؤخذ ا
 

 ضريبة الدخل
ً وفق  للدخيبة اص لضر قوم الشركة بأخذ مخصت الالمحاسب  لمعياروفقاً  و   ،2018( لعام  38الدخل رقم )لقانون ضريبة    ا دولي رقم  ة 
حي12) الناتج  ث (  المؤجلة  الضريبة  تسجيل  على  المعيار  هذا  ال  فرقلا  ن ع   ةينص  بين  الم قيمما  للموجودات والضريبية    يةحاسبة 

 والمطلوبات.
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 ومعدات  ممتلكات (3)
 

 مبانــي  أراضي 

 ت الاآل

 ت ا والماكين

معـدات  

 وأدوات 

اث  أثــ

 مفروشاتو

ة  أجهزة مكتبي 

  وحاسوبية 

 ت سيـارا جوبرام

مشاريع تحت  

 لمجمــوع ا التنفيذ 

ــ  اردينـــ نـــاريد راــ دينـ دينـــار دينـــار دينــار  - 2021   دينـــار ــارنـدي ـاردين

          -  الكلفة

 7ر816ر528 179ر716 281ر352 251ر864 164ر432 119ر166 5ر241ر734 1ر292ر992 285ر272 2021كما في أول كانون الثاني الرصيد  

 166ر261 60ر968 18ر192 3ر488 1ر460 13ر245 62ر380 6ر528 - ــاتافاض

 - ( 240ر684) - - - - 84ر324 156ر360 - المحول

 7ر982ر789 - 299ر544 255ر352 165ر892 132ر411 5ر388ر438 1ر455ر880 285ر272 2021  لواألكانون   31الرصيد كما في 
          

          -كم  المترا  ستهالكالا

 6ر814ر241 - 156ر538 211ر358 159ر472 90ر995 5ر070ر398 1ر125ر480 - 2021الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 95ر564 - 15ر945 9ر001 1ر249 597 23ر484 45ر288 - استهالكات

 6ر909ر805 - 172ر483 220ر359 160ر721 91ر592 5ر093ر882 1ر170ر768 - 2021  ولألاكانون   31الرصيد كما في 
          

          القيمة الدفترية  فيصا

 1ر072ر984 - 127ر061 34ر993 5ر171 40ر819 294ر556 285ر112 285ر272 2021ن األول  كانو 31في  كما  
          

2020 -          

          -  الكلفة

 7ر671ر302 41ر720 280ر752 251ر864 160ر472 119ر166 5ر239ر064 1ر292ر992 285ر272 2020ي الثان  كانون  ي أولكما ف  يدرصلا

 145ر226 137ر996 600 - 3ر960 - 2ر670 - - اتافــضا

 7ر816ر528 179ر716 281ر352 251رر864 164ر432 119ر166 5ر241ر734 1ر292ر992 285ر272 2020ل  ألوكانون ا 31رصيد كما في لا
          

          -  اكممترالك  تهالاالس 

 6ر724ر007 - 133ر638 199ر598 158ر170 90ر147 5ر050ر736 1ر091ر718 - 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 90ر234 - 22ر900 11ر760 1ر302 848 19ر662 33ر762 - استهالكات

 6ر814ر241 - 156ر538 211ر358 159ر472 90ر995 5ر070ر398 1ر125ر480 - 2020  ولألاون  انك 31الرصيد كما في 
          

          صافي القيمة الدفترية

 1ر002ر287 179ر716 124ر814 40ر506 4ر960 28ر171 171ر336 167ر512 285ر272 2020كانون األول   31ما في  ك
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 استثمارات عقارية (4)

 ع و ــمجملا ني مبـــا أراضــي  

 ـارـــدين ــاردينـ ردينـــا 

2021 -    

    -الكلفـة

 554ر697 270ر081 284ر616 2021الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 - - - ضافات إ

 554ر697 270ر081 284ر616 2021كانون األول  31الرصيد كما في 

    

    -راكممتالهالك تساال

 87ر734 87ر734 - 2021 ي نالثالرصيد كما في أول كانون ا

 7ر124 7ر124 - ت كاالاسته

 94ر858 94ر858 - 2021انون األول ك 31ي الرصيد كما ف

    

    كما فيصافي القيمة الدفترية 

 459ر839 175ر223 284ر616 2021كانون األول  31

    

2020-    

    -ةالكلفـ

 554ر697 270ر081 284ر616 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 - - - ات افإض

 554ر697 270ر081 284ر616 2020كانون األول  31كما في  صيدالر

    

    -كمك المترااالستهال

 80ر610 80ر610 - 2020ا في أول كانون الثاني الرصيد كم

 7ر124 7ر124 - كات التهاس

 87ر734 87ر734 - 2020ول كانون األ 31 ي ف ماالرصيد ك

    

    في ماك دفتريةال ةملقيا يفاص

 466ر963 182ر347 284ر616 2020ألول كانون ا 31

 

 ة.ماليم الجوهري عن قيمتها الدفترية كما في تاريخ القوائ إن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ال تختلف بشكل 
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 شامل اآلخرالعادلة من خالل الدخل ال ةيملقموجودات مالية با (5)

 

 الشركات التالية: همأسفي ة ركتثمار الشسا بندال اذيشمل ه

  كانون األول  31 

2021   

  كانون األول  31 

2020   

 ـــاردينـ  ـــارنـدي 

    -أسهم مدرجة في سوق عمان المالي

 66ر700  88ر298 ة عمان بنك القاهر

 132ر560  142ر176 بنك األردن 

 589ر424  699ر583 العربي  كالبن

 788ر684  930ر057 

    -طين الماليسأسهم مدرجة في سوق فل

 64ر227  82ر637 رتثماالفلسطينية لالسية الشركة العرب

 176ر700  261ر795 شركة االتصاالت الفلسطينية

 240ر927  344ر432 

 1ر029ر611  1ر274ر489 

 

 لة:مة العاداطي القيفيما يلي ملخص حركة احتي

 2021  2020 

 ارــــندي  دينــــار 

    

 (2ر017)  (254ر857)  رصيد بداية السنة

 (252ر840)  244ر878 مالية ات إعادة تقييم موجود

 (254ر857)  (9ر979) رصيد نهاية السنة

 

 

 ونمخز (6)

  كانون األول  31 

2021   

  كانون األول  31 

2020   

 دينــــار  ــاردينــ 

    

 333ر486  655ر900 اد خام وتعبئة وتغليفمو 

 135ر644  466ر804 ةاعة جاهزضب

 194ر102  193ر691 قطع غيار

 36ر985  - عة جاهزة مشتراةاضب

 45ر786  356ر421 بضاعة بالطريق

 (205ر000)  (190ر000) طع غيار بطيئة الحركةمواد خام وقينزل: مخصص 

 541ر003  1ر482ر816 
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 ي:ما يلك  ي ه ركةحال طيئةع غيار بالحركة على مخصص مواد خام وقط ن ا

 2021  2020 

 دينــــــار  دينــــــار 

    

 190ر000  205ر000 يد كما في اول كانون الثانيرصلا

 15ر000  ( 15ر000) لسنة ل (صالمخصالمسترد من )

 205ر000  190ر000 كانون االول 31ما في الرصيد ك

 

 

  أرصدة مدينة أخرىو ذمم (7)

  كانون األول  31 

2021   

  ول األ نون كا 31 

2020   

 دينــــار  ـارــنـيد 

    

 1ر217ر546  1ر143ر397 ذمم تجارية

 (620ر146)  (720ر145) خسائر االئتمانية المتوقعةالينزل: مخصص 

 597ر400  423ر252 

    

 500ر410  475ر371 تحصيلشيكات برسم ال

 3ر130  5ر402 ذمم موظفين 

 9ر023  24ر628 مصاريف مدفوعة مقدما

 7ر255  7ر045 تأمينات مستردة

 4ر080  4ر080 دمة للموردين دفعات مق

 337  352 بوضةر مقمستحقة وغيدات إيرا

 -  1ر091 امانات مؤسسة الضمان االجتماعي 

 1ر848  4ر039 لدائرة ضريبة الدخل عات دف

 1ر123ر483  945ر260 

 

 .(دينار  620ر146  :2020)  2021ألول كانون ا 31دينار كما في  720ر145 ةعالخسائر االئتمانية المتوقمخصص بلغ إجمالي 

 

 ما يلي:ك و هقعة تو ملالخسائر االئتمانية اكة حر خصملإن  *

 2021  2020 

 دينــــار  دينــــار 

    

 3ر760ر825  620ر146 الثاني الرصيد كما في أول كانون 

 ( 3ر482ر179)  - مخصص معدوم

 341ر500  99ر999  المخصص للسنة 

 620ر146  720ر145 ولكانون األ 31الرصيد كما في 
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  الملكية وقحق (8)

 

 دفوعمرأس المال ال

موزعــة  2021ول انون األكــ  31دينار كما في  4ر000ر000 مدفوعوالالمكتتب به ار و دين 4ر000ر000المصرح به  بلغ رأسمال

 د.حهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواس  4ر000ر000لى ع 

 

 إجباري ي طاياحت

ير قابل للتوزيع ٪ وهو غ 10ة الدخل بنسبة ضريب في االرباح السنوية قبلاص من الحساب ما تم تحويله  عة في هذاالمتجمتمثل المبالغ 

لمال المصــرح بــه. إال أنــه يجــوز ٪ من رأس ا25ه  بلغ رصيدجباري قبل أن يجوز وقف التحويل لالحتياطي اإلال ي  .ين المساهمعلى  

 صرح به.الم ةاالجباري رأس مال الشرك طي يالى أن يبلغ رصيد االحتالتحويل اار في رة العامة للشركة االستمئيهلة اافقو بم

 

 

 في حكمه النقد وما (9)

 

 دية كما يلي:لظاهر في قائمة التدفقات النقكمه اي حيتكون النقد وما ف

  كانون األول  31 

2021   

  كانون األول  31 

2020   

 ارــدينـــ  دينـــــار 

    

 1ر500  1ر800 نقد في الصندوق 

 2ر179ر205  1ر174ر404 حسابات جارية

 1ر469ر208  1ر763ر237 ودائع لدى البنوك *

 3ر649ر913  2ر939ر441 

 

 

 عوياً للودائــ ( ســن٪ 1ر65:  2020٪ )0ر75يبلــغ  أشــهر بمعــدل فائــدة    3الــى    يمثل هذا البند ودائع لدى البنوك تستحق من شــهر *

 سنوياً للودائع بالدينار األردني. ٪(4ر5  :2020) ٪ 3ر5الى   ٪ 3ر25ي ومن بالدوالر األمريك

 

 مستغلةانية غير تسهيالت إئتم (10)

 

 وائم المالية وفيما يلي تفاصيلها:قال غير مستغلة بتاريخ  ةمانيائتالشركة تسهيالت  لدى

 

 ٪(.9ر25: سعر فائدة 2020المحدود ) بي بنك العرح من الو ممن  ٪ 8ر125  دينار بفائدة  700ر000ن بسقف مديحساب جاري  -

 

 .حدودالمالعربي  ممنوح من البنك  250ر000بلغ كفاالت بم/سقف تسهيالت غير مباشر -
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 دائنة أخرى رصدةوأ ذمم (11)
  كانون األول  31 

2021   
  كانون األول  31 

2020   
 اردينــــ  اردينــــ 

    
 59ر453  73ر924 ذمم دائنة

 116ر723  126ر870 ن المساهمي أمانات 
 44ر742  51ر424 مصاريف مستحقة

 631ر596  731ر596 مخصص قضايا
 127ر371  71ر658 مخصص نهاية خدمة وإجازات 

 12ر237  4ر350 خلريبة الدامانات ض
 30ر186  35ر487 ضريبة مبيعات نات اما

 7ر388  8ر257 جتماعي الضمان اسة الأمانات مؤس
 70ر384  80ر878 مؤجلة الدفع ت شيكا

 58ر294  46ر000 أخرى
 1ر158ر374  1ر230ر444 
 
 
 المبيعــات (12)
 

 2021كانون األول  31 – 2021

  جموعالم زيوت سمنة - لقطاعات ا
 ـارنــدي دينـــار ــارينـد

    نوع المنتجات
 6ر072ر635 - 6ر072ر635 ت سمنةامبيع

 - - - ت مبيعات زيو 

 6ر072ر635 - 6ر072ر635 عومجملا

    
    حسب التوزيع الجغرافيالمبيعات 

 5ر721ر299 - 5ر721ر299 مبيعات محلية
 351ر336 - 351ر336 بيعات خارجيةم

 6ر072ر635 - 6ر072ر635 مجموعال

    
2020 -    

 2020ون األول ناك 31 
  جموعالم زيوت سمنة - القطاعات 

 ــارـدين ينـــارد دينـــار
    تنوع المنتجا

 5ر270ر458 - 5ر270ر458 ات سمنةمبيع
 22ر260 22ر260 - مبيعات زيوت 

 5ر292ر718 22ر260 5ر270ر458 موعالمج

    
    ع الجغرافيالمبيعات حسب التوزي

 5ر074ر981 22ر260 5ر052ر721 ليةات محمبيع
 217ر737 - 217ر737 مبيعات خارجية

 5ر292ر718 22ر260 5ر270ر458 المجموع
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 كلفـة اإلنتاج والمشتريات (13)

 2021  2020 

 دينــــار  دينــــار 
    

 2ر632ر115  4ر143ر950 مستخدمة في اإلنتاج فليومواد تعبئة وتغ كلفة زيوت ومواد خام

 221ر633  209ر853 راجو رواتب و 

 19ر818  22ر400 االجتماعي ان مساهمة الشركة في الضم

 5ر503  9ر444 بيةطريف مصا

 54ر208  59ر387 الكات إسته

 3ر839  10ر138 نة وتصليحات صيا

 3ر311  3ر104 مصاريف نظافة

 16ر656  20ر958 ومياه ومحروقات  كهرباء

 3ر992  4ر074 تأمين 

 33ر961  34ر506 أخرى

 2ر995ر036  4ر517ر814 

 

 

 توزيعع ومصاريف بي (14)

 2021  2020 

 ــــارندي  نــــاردي 

    

 139ر294  144ر810 ورب وأجروات

 21ر290  21ر781 مصاريف سيارات 

 11ر877  16ر476 مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي 

 6ر142  8ر822 مندوبين   عموالت 

 8ر602  8ر602 هالكات است

 2ر901  7ر379 يف طبيةرصام

 2ر232  2ر740 عات تصديرمبي مصاريف

 2ر609  1ر920 ةبنكيمصاريف 

 1ر274  1ر736 فحص عينات 

 4ر678  1ر766 دعاية واعالن 

 1ر642  585 سوم عطاءات ر

 7ر331  11ر821 أخرى

 209ر872  228ر438 
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 ريف إدارية مصا (15)

 2021  2020 

 دينــــار  ــــاردين 

    

 307ر908  265ر970 ب وأجورتروا

 22ر073  27ر966 ماعي جتفي الضمان االكة مساهمة الشر

 4ر192  29ر585 بيةمصاريف ط

 913  1ر130 قرطاسية ومطبوعات 

 34ر547  34ر699 استهالكات 

 4ر063  3ر341 بريد وهاتف

 64ر400  64ر400 االدارة ت أعضاء مجلسومكافآ الت بدل تنق

 27ر750  29ر919 ت ارأتعاب مهنية واستشا

 164  109 مصاريف قانونية

 13ر231  16ر549 كات رسوم واشترا

 7ر837  10ر509 ارات مصاريف سي

 31ر238  16ر099 أخرى

 518ر316  500ر276 

 

 

 إيرادات أخرى (16)

 2021  2020 

 ــــاردين  ــــاردين 

    

 26ر000  47ر290 ودائع بنكيةفوائد 

 20ر017  48ر954 توزيعات ارباح

 25ر000  15ر000 ار إيراد إيج

 4ر307  9ر036 وسكراب  فات لراد بيع مخإي

 1ر989  - أخرى

 77ر313  120ر280 

 

 

 ضريبة الدخل (17)
 

ً  بة الدخل المستحقةتم احتساب ضري  .2018( لسنة 38لدخل رقم ) ة ا لقانون ضريبوفقا
 

 . 2016كانون االول  31بيعات حتى حصلت الشركة على مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والم
 
بة ضريال  تسجيلها في شبكة  منطقة التنموية وقد تمالفي    مزاولة نشاطها االقتصادية بقامت الشرك  ، 2019  ن الثاني و انك  1  من   تداءاب

الناشئة عن    فرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنمويةالعامة على المبيعات وفقا ألحكام قانون االستثمار. ت
ة أي  ٪( مساهمة وطني1الى )  فةإلضا٪( با5( بنسبة )٪ 30عن )  يها لية المضافة فلمحاالقيمة    لتقال    لتي ية احويلأنشطة الصناعات الت

 ٪(. 6ما يعادل )
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 الضريبي  الربح المحاسبي مع  الربح لخص تسويةم

 2021  2020 

 دينــــار  دينــــار 

    

 1ر173ر697  1ر091ر458 الربح المحاسبي 

ً يبرلة ضمصروفات غير مقبو يضاف:   360ر401  128ر613 يا

ً غير مقبولة ضريبي ايرادات يطرح:   -  90ر924 ا

 383ر524  305ر016 ديون معدومة: يطرح

 1ر150ر574  915ر049 الضريبيح الرب

    

 69ر034  54ر902 ةلسنضريبة دخل ا

 ٪5,9  ٪5 نسبة ضريبة الدخل الفعلية

 ٪6  ٪6 الدخل القانونيةنسبة ضريبة  

 

 1,150,566لدخل: بة ايعلى مخصص ضرفيما يلي الحركة 

 2021  2020 

 ــــاردينــ  ارـــدينـــ 

    

 57ر374  54ر150 الرصيد كما في أول كانون الثاني

 69ر034  54ر902 الدخل المستحقة ضريبة 

 (72ر258)  (67ر271) ضريبة الدخل المدفوعة

 54ر150  41ر781 كانون األول 31الرصيد كما في 

 

 

 نةالس بحر منة السهم حص (18)

 2021  2020 

    

 1ر104ر663  1ر036ر556 السنة )دينار( ربح 

 4ر000ر000  4ر000ر000 المتوسط المرجح لعدد األسهم )سهم(

 28/0  26/0 ألساسية للسهم من ربح السنةا حصةال

 

 ة.السنربح السنة مساوية للحصة األساسية للسهم من  ربح مخفضة للسهم من إن الحصة ال
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 تملةمح تزاماتلا (19)
 

 -الت  كفا
كانون األول   31في    كماار  دين  127ر300  مات محتمل ان تطرأ تتمثل في كفاالت بنكية بمبلغزاركة بتاريخ القوائم المالية التشلاى  عل

 دينار(.  147ر975: 2020) 2021
 

 -  يا المقامة على الشركةالقضا
ة  اردينار لصالح الشركة العامة لتج  631ر610مبلغ    شركة بدفعال   إلزامب  راقرية العصدر قرار من محكمة التمييز االتحادية لجمهو 

خصص وبرأي إدارة الشركة ومستشارها القانوني فإن الم  2017ار  آذ  28  ر بتاريخ بهذا القرا  المواد الغذائية، هذا وتم تبليغ الشركة
 . ةضيهذه الق امل مقابلالكخصص بم جيلث تم تسالمسجل لهذه القضية كاٍف لمواجهة االلتزام الذي قد ينجم عنها حي

 
: 2020ول نون األكــا 31) 2021ول كــانون األ 31دينار كما فــي   1ر982ر778  الغيرشركة على  البلغت قيمة القضايا المقامة من  

 وشيكات مرتجعة نتيجة ممارسة الشركة لنشاطها االعتيادي. ةكللشر تتمثل في ذمم مستحقة  (دينار  2ر132ر405
 
 
 ةذات عالق هاتمع ج تامالالمع (20)
 

ا المعامالماعلمتمثل  ذات عالقة  مع جهات  مع    ت الت  تمت  المساهمين  التي  العلو كبار  التنفيذية  مجلوأعض  كةللشريا  اإلدارة  س  اء 
  متعلقة. هذا ويتم اعتماد سياسة األسعار والشروط الة من قبل كبار المساهمين كالمملو ركات  شوال  اإلدارة وجهات أخرى ذات عالقة 

 . شركة لا رةإدا  مجلس   ت من قبلامالالمع ذهبه
 

 جهات ذات عالقة الظاهرة في قائمة المركز المالي: معفيما يلي ملخص األرصدة 
 
األول  كانون  31 

2021 
األول  كانون  31 

2020 

 دينــــار  رنــــادي 
    مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

 33ر972  54ر406 (كة من قبل كبار المساهمين و س )شركة مملنابل-شركة مصانع الزيوت النباتية 

 33ر972  54ر406 

 
 . وغير خاضعة للفوائد ة ناتجة عن نشاط الشركة االعتياديقة مع الجهات ذات العال رصدإن األ

 
 :الدخللجهات ذات العالقة الظاهرة في قائمة الت مع امعاما يلي ملخص الفيم
 2021  2020 
 ــاردينـ  دينـــار 

    ت زيوت خام امشتري
 42ر000  29ر280 ن(يساهمقبل كبار الم كة من لس )شركة مملو ناب -اتيةلنبوت الزيع اشركة مصان

    
 64ر400  64ر400 رة س اإلدا ل بدل تنقالت ومكافآت أعضاء مج

    
 228ر668  280ر611 أخرى العليااإلدارة   رواتب ومنافع
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 زيعات أرباحتو (21)

 

 ٪ 25 ةنقدية على المساهمين بنسبعلى توزيع أرباح    2021  اذار  20لمنعقد بتاريخ  ة للشركة في اجتماعها العادي امالهيئة العاوافقت  
 .2020 ولألكانون ا 31ل الشركة كما في ما من رأس

 
٪ 25ين بنســبة معلى المساه نقديةعلى توزيع أرباح  2020أيار  30ريخ قد بتاالهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي المنع  وافقت 

 .2019 كانون األول 31ة كما في من رأس مال الشرك

 

 لمخاطر ة اإدار ( 22)

 

 الفائدة سعارر أمخاط

 

 .ودائع البنوكلتي تحمل فائدة مثل جوداتها والى مو ة ع دئالفالمخاطر أسعار رض الشركة تتع

 

ًء دة، ويتم احتسابها بنــاة لسنة واحالشرك  ربح فوائد على  لعة بأسعار االمتوقتمثل حساسية قائمة الدخل الشامل أثر التغيرات المفترضة  

 .2020و  2021نون األول كا 31ا في ائدة متغير كمعر فل سية والتي تحمماللى الموجودات الع 

 

 2021األول  كــانون  31تغيرات المعقولة المتوقعــة علــى أســعار الفائـــدة كمــا فـــي لتالي حساسية قائمة الدخل الشامل لالجدول ال  يبين 

 .األخرى المؤثرة ثابتة المتغيرات  ، مع بقاء جميع2020و 

 

2021 - 

 العملـــة 

 زيادةال

  ئدةلفابسعر ا

 األثر على 

 السنة ح رب

 ردينـــا  نقطة 

    

 5ر870  50 أردني ينار  د

 1ر029  50 دوالر أمريكي 

 

 العملـــة 

 النقص 

  بسعر الفائدة

 األثر على 

 السنة ربح 

 رـــادين  نقطة 

    

 ( 5ر870)  50 دينار أردني 

 ( 1ر029)  50 ر أمريكي دوال
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2020 - 

 ة العملـــ

 لزيادةا

  بسعر الفائدة

 األثر على 

 بح السنةر

 دينـــار  قطةن 

    

 5ر499  50 أردني   ينارد

 1ر847  50 دوالر أمريكي 

 

 العملـــة 

 النقص 

  دةلفائابسعر 

 ثر على األ

 ربح السنة

 نـــاردي  قطةن 

    

 ( 5ر499)  50 أردني   دينار

 ( 1ر847)  50 ر أمريكي دوال

    

 
 أسعار األسهمر بمخاطر التغي

 
ألســهم، مــع بقــاء ر االمتوقعــة علــى أســعا قولــةلعادلة نتيجة للتغيرات المعالقيمة ا احتياطي و  قائمة الدخلحساسية  يلي جدول يبين فيما 

 ة:ثابت مؤثرةجميع المتغيرات األخرى ال
 

2021 - 

  ر المؤش غير في تال 
األثر على ربح 

  السنة
حقوق  ى األثر عل

 الملكية 

 دينــــار  ـارـــدين  )٪( 
      

 127ر448  -  127ر448 وفلسطين  ة عمان مؤشر بورص
 

2020 - 

  التغير في المؤشر  
ح األثر على رب

  سنةال
حقوق  على األثر 

 الملكية 
 دينــــار  دينــــار  )٪( 
      

 102ر961  -  10 ان وفلسطين ة عمصمؤشر بور
 

 .ع عكس اإلشارةساوي للتغير أعاله مر مالمؤشر يكون األث ي في حال هنالك تغير سلبي ف
 

 مخاطر االئتمان
 . الشركة ف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم اتجاه طرامدينون واألز ال هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عج اطر االئتمان مخ
 
الشركة  ترو   تقومفية رائدة. كما  مصررصدة لدى مؤسسات  المخاطر االئتمان حيث تحتفظ بايرة لكب  ليست معرضة بدرجة  أنها بى 

  لمشكوك في تحصيلهام امقابل الذم صصات وأخذ مخراقبة الذمم القائمة بشكل مستمر ممع للعمالء  االئتمانية ث السقوف الشركة بتحدي
 .والحصول على بعض الضمانات 

 
 .(٪ 60ميل ر ع : أكب2020) 2021ل و ألكانون ا 31نة المنتهية في ت للسيعا٪ من المب60نسبته ما  لأكبر عمي ثلمي
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 لسيولةمخاطر ا
 

 ية.لبنكك عن طريق التأكد من توفر التسهيالت اطر السيولة وذلالشركة على إدارة مخاتعمل 
 

فتــرة المتبقيــة أســاس ال لى ع  2020و  2021ألول ا ن و كان 31في  كما( ةول أدناه توزيع المطلوبات المالية )غير مخصوملجديلخص ا
 ة السوقية الحالية:ائدتعاقدي وأسعار الفللالستحقاق ا

 

 
  3أقل من 

  ورشه
شهور   3من 
 المجموع  شهر 12إلى 

 دينــار   دينــار   دينــار  
      2021ول ن األكانو 31

 498ر848  260ر400  238ر448  ذمم وأرصدة دائنة أخرى

 54ر406  54ر406  - ذات عالقةقة إلى جهات حمبالغ مست

 553ر254  314ر806  238ر448 المجموع

 

 
  3أقل من 
  شهور

شهور   3ن م
 المجموع  شهر 12إلى 

 دينــار   دينــار   نــار دي 
      2020كانون األول  31

 526ر778  232ر300  294ر478 ذمم وأرصدة دائنة أخرى 

 33ر972  33ر972  - قةالجهات ذات ع  ة إلى قتحبالغ مسم

 560ر750  266ر272  294ر478 عالمجمو

 

 مخاطر العمالت

األمريكي صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر  مريكي. إن سعراألردني والدوالر األ ي بالدينارة همعظم تعامالت الشرك  ن إ

 .دوالر لكل دينار( 41/1)
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 المالية دواتألل العادلةالقيمة  (23)
 

 مالية.دات المالية والمطلوبات الفي الموجو دوات المالية مثل األتت
 

وموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــذمم المدينــة األرصدة لدى البنوك و الصندوق و   في   ت المالية من النقدادجو تتكون المو 

ى جهــات ذات مســتحقة الــ ومبــالغ دائنــة  لــذمم الاالمالية مــن  وبات  لمطتكون النة األخرى. تمديوبعض األرصدة الالدخل الشامل اآلخر  

 ى.رصدة الدائنة األخروبعض األ عالقة
 

 وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية: وذلك في تحديد  ساليب وبدائل التقييمالتالي أل تيب تستخدم الشركة التر
 

 . مطلوبات للموجودات وانفس الة الفعال ة في األسواقعلناألسعار السوقية الم المستوى األول: 
 

ر تها بشكل مباشر أو غييمكن مالحظلة  م على القيمة العادهمر  خالت التي لها تأثييات أخرى حيث تكون كل المد تقن ثاني:المستوى ال

 ومات السوق. مباشر من معل
 

من السوق  علومات  ممبنية على    ليست   انهدلة ولكالقيمة العا  على تقنيات أخرى حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم   المستوى الثالث:

 . مالحظتها يمكن 
 

كانون األول   31  

2021  

 كانون األول   31 

2020 

 ـارـــدين  دينــــار  
     

 مستوى االولال  المستوى األول  

     وجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:م

 1ر029ر611  1ر274ر489  أسهم 
 
 
 رأس المال  إدارة  ( 24)
 

ط الشركة ل يدعم نشابشكمال مالئمة  نسب رأس  ى عللتأكد من المحافظة  ق بإدارة رأسمال الشركة بافيما يتعللهدف الرئيسي  يتمثل ا

 الملكية. ويعظم حقوق 
 

التعدي  تقوم المال وإجراء  الالزمة عليها في ضوء تغيرالشركة بإدارة هيكلة رأس  العمل.    ات الت  الشقهذا ولم تظروف  كة بأية رم 

 .بقةوالسنة السالحالية ا نةرأس المال خالل السإلجراءات المتعلقة بهيكلة سياسات واى األهداف واليالت علدتع
 

البن هيكلةان  في  المتضمنة  تتم  ود  المال  المدفوعرأس  المال  في رأس  اإلجباري،  ثل  العادلةوا  االحتياطي  القيمة   باحاألرو   حتياطي 

فادين  6ر848ر 148ها  ع بالغ مجمو والالمدورة   كما  األ  31ي  ر  كما  6ر566ر764مقابل    2021ول  كانون  كانون    31في    دينار 

 . 2020 األول
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 الصادرة وغير النافذة بعد  تعديالتوال ات الجديدة لية الدولية والتفسيرتقارير الما المعايير  ( 25)

 

درجة أدناه، وستقوم مد حتى تاريخ القوائم المالية  عر النافذة برة وغيدديدة والتعديالت الصاالجوالتفسيرات  الدولية  إن المعايير المالية  

 مي: لتطبيق االلزامن تاريخ ا ابتداءً  الت هذه التعدي بتطبيقالشركة 

 

 ( عقود التأمين  17رقم ) معيار التقارير المالية الدولي

ير  هذا المعيار محل معيار التقار  للتأمين. ويحعقود ابوااليضاحات المتعلقة  رض  يقدم المعيار نموذجاً شامالً لالعتراف والقياس والع

قود التأمين تأمين )مثل عقود الحياة وغيرها من ع أنواع عقود الر على جميع  ق المعيانطبعقود التأمين. ي  –(  4)المالية الدولي رقم  

لعقد   للمنشأة المصدرة  النظر  التأمين( دون  التي و مانات واألدعض الضبأمين، كما ينطبق على  التالمباشرة وعقود إعادة  المالية  ات 

 يع األقساط. رة وطريقة توزرسوم المتغيطريقة الام م للمعيار يتضمن استخدمشاركة. ان اإلطار العاتحمل خاصية ال 

 

قت بر شريطة ان المنشأة طمبكمع ارقام المقارنة، مع السماح بالتطبيق ال   2023كانون الثاني    1ر اعتبارا من  سيتم تطبيق هذا المعيا

ي رقم  المالية الدولر التقارير  بيق معياتط  ( قبل أو مع15التقارير المالية الدولي رقم )  ( ومعيار9المالية الدولي رقم )  ار التقاريرمعي

(17 .) 

 

 ة مقابل غير المتداول ة طلوبات المتداولتصنيف الم(: 1محاسبة الدولي رقم )تعديالت على معيار ال

( من معيار المحاســبة 76( الى )69على فقرات )تعديالت  إصدارب 2021ن الثاني و كان خالل ةيلمحاسباللمعايير  جلس الدولي الم قام

 :التعديالت  توضح هذه. ةداولمقابل غير المت ةالمطلوبات المتداولتطلبات تصنيف ( لتحديد م1لي رقم )لدو ا

  ،تسويةالتأجيل لالحق  تعريف -

 ،م الماليةئاعداد القواتاريخ   عندجب ان يكون موجود ي ةتسويالتأجيل لحق ال -

  ،لمنشأة ممارسة حقها في التأجيلار باحتمالية  ان التصنيف ال يتأث -

تــؤثر شــروط  عنــد اذ ال اتهــا أداة حقــوق ملكيــةالمطلوبات القابلة للتحويل في حــد ذ ت المتضمنة في انت المشتقافي حال كو  -

   .   المطلوبات على تصنيفها

 .2023انون الثاني ك 1باراً من عي اعتجالتعديالت بأثر ربيق تط يتمس

 

 ( 3)الدولي رقم المالية ير تعديالت على معيار التقار -اإلطار المفاهيمي إشارة الى 

الدولي  المجل قام اس  )  إصدار ب  2021يار  أ  خاللة  يلمحاسبللمعايير  رقم  الدولي  المالية  التقارير  معيار  على  ج ادمان(  3تعديالت 

والذي ية  اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المال  هذه التعديالت محل اإلشارة الى   فاهيمي. تحلار المطإشارة الى اإل  -عمال  األ

الومع اإلشار  1989ر في عام  صد للتقارير  المفاهيمي  الى اإلطار  والذي صدر  ة  اذار  مالية  جوهري على   تغيير  دون   2018في 

 . متطلبات اإلطار المفاهيمي 

 

المجلس استث لمبنكما أضاف  الدول  دأ االعترافاء  المالية  التقارير  لتجنب إمكانية ظهور أرباح أو خسائر3ي رقم )بمعيار  ليوم "ا ( 

تفسير لجنة تفسير   و أ  (37بة الدولي رقم )طاق معيار المحاسااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن نللمطلوبات و   (Day 2)اني"  الث

 .  كل منفصلشتم تكبدها بي حال ف( 21ية الدولية رقم )مالمعايير التقارير ال

 

 ول المحتملة التي لن تتأثر ( لألص3رقم )  الية الدولي ارير الملتقالمجلس توضيح التوجيهات الحالية على معيار ا  في الوقت ذاته قرر

 اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية.  باستبدال

  

القوائم    أثر جوهري على  للتعديالت المتوقع أن يكون  من غير  .2022  كانون الثاني  1من    اعتباراً   بأثر مستقبليت  هذه التعديالسيتم تطبيق  

   .ةشركلل المالية
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 ( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) - عنيالم قبل االستخدام  المتحصل من البيعت والمعدات:  اآلالوتلكات المم

اآلالت  و  الممتلكات  (16م )معيار المحاسبة الدولي رق على  تعديالت  صداربإ 2021أيار  خالل ةيلمحاسباير للمعاي قام المجلس الدولي 

قبمن  المتحصل  والمعدات:   االستخدامالبيع  المنشئات    والذيالمعني    ل  الممتميمنع  كلفة  تخفيض  والمعدات  و   لكات ن  بقيمة  اآلالت 

انتاجه  الالمبالغ   تم  منتج  بيع  من  الفمتحصلة  إل  خالل   ترةفي  األصل  و الموق  ى إحضار  ل ع  الالزمة  حلتجهيزه  بالطريقة لالة    لعمل 

في  اجها  وتكلفة انتمن بيع هذه المنتجات    ةصلالمتح  المبالغاالعتراف ب  المنشأة   على ا اإلدارة. وفقا لذلك يجب  التي تحدده  لمقصودةا

 ر. ئح أو الخساارباالقائمة 

 

تطبيق   اعتباراً سيتم  رجعي  بأثر  مالتعديالت  الثاني    1ن    ب  2022كانون  والتي  و  ت ممتلكاالنود  على  والمعدات  ااآلالت  لبدء تم 

 . األولى  مرةلل ها التعديالت التي تطبق في سنة الماليةفي الها عرضفترة مالية تم  أول بدايةفي  هااستخدامب

 

   .للشركةالقوائم المالية  أثر جوهري على المتوقع أن يكون للتعديالت  رمن غي

 

 ( 37قم ) على معيار المحاسبة الدولي ر تعديالت -قود  ات العمكلفة التزا   – الخاسرةد  وعقال

التــي تحــدد و  (37ى معيــار المحاســبة الــدولي رقــم )تعــديالت علــ   اربإصــد،  2021  أيار  اللخ  ةيلمحاسبللمعايير اقام المجلس الدولي  

  .تج عنه خسارةسيناو  الخاسراذ كان العقد  ما  عند تقييم ان تأخذها بعين االعتبارالتكاليف التي يجب على المنشأة 

كــال مــن التكــاليف  ن تتضــم الخــدمات   أو   البضـائع  بيــععقود  ة بالمتعلقالمباشرة  التكاليف    ان لفة المباشرة".  التعديالت طريقة "التك  تطبق

 مباشر. بشكل المتعلقة بأنشطة العقد الموزعة يف التكالو  اإلضافية

 

ى الطــرف االخــر بموجــب لــ اتــم تحميلهــا  إال إذاعادها بولــذلك يــتم اســتمباشــر  لعمومية بالعقود بشكلوا  ال تتعلق المصاريف االدارية

 شروط العقد. 

 

كمــا  هالعقود التي لم يــتم الوفــاء بجميــع شــروط. تطبق هذه التعديالت على ا2022اني  كانون الث  1ن  اعتباراً م  لتعديالت اق  سيتم تطبي

  .ألولى ا مرةلل يها التعديالت ق فالتي تطبالمالية  السنةفي بداية 

 

   .للشركةالمالية القوائم  هري علىأثر جو  قع أن يكون للتعديالتوالمتمن غير

 

 عتراف بالمطلوبات المالية االلغاء إل  ’% 10’اختبار   –ات المالية األدو( 9رقم )لية الدولي رير الما تقا معيار ال

س معايير المحاسبة الدولية ل، أصدر مج2021-2018  ن ملألعوام    ةلية الدوليلمار التقارير اييعلى معالجة معا  تحسينات الكجزء من  

ما إذا كانت    عند تقييم  االعتبار  بعين   الشركة خذها  تألرسوم التي  ح التعديل ايوض  . (9)قم  ر  الدولي التقارير المالية  عدياًل على معيار  ت

هذه الرسوم فقط    ل . تشماألصلية  ةالمالي  المطلوبات ا عن شروط  هريً تختلف اختالفًا جو ة  أو المعدلة  الجديدة  المالي  المطلوبات شروط  

المقترض أو المقرض    من قبلأو المستلمة    وم المدفوعةالرسذلك  في  ة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض، بما  تلك المدفوع 

 آلخر. نيابة عن ا

 

  الشركة ي تطبق فيها  تال  نة الماليةسالاية  دتبادلها في أو بعد ب  أو   بتطبيق التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها  الشركةتقوم  

  المبكر سماح بالتطبيق، مع ال2022الثاني  ن نو كا 1التعديالت اعتباراً من هذه سيتم تطبيق  .التعديل

 

 . الشركةالقوائم المالية  أثر جوهري على عديالت المتوقع أن يكون للتمن غير
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 IBORالمرحلة الثانية من إعادة تشكيل 

الثانية   تشكيل  المرحلة  إعادة  المف ال  IBORمن  سارية  ستصبح  في  تي  الثاني   1عول  من 2021  كانون  عدًدا  تتضمن    عفاءات اإل  ، 

 . خالي من المخاطرالعائد الإلى معدل  IBORلية من اإلعفاءات عند انتقال األداة الما بقتتطاإلضافية. واإلفصاحات 

الفائد  التغيرات على  تغير سعر  الناتجة عن  النقدية  ا  ،المرجعي ة  التدفقات  المعيار كخيارتعديلتطلب  يتم   ل على  ان  وللتسهيل  عملي 

التغيرات   هذه  ناتجة كأناعتبار  تغيرات    ها  الفائدعن  سعر  المتغيرة.في  لألدا  ة  بالنسبة  أنه،  المالية،بشرط  السعر  يتم    ة  من  االنتقال 

المعدل  إلى   IBOR القياسي  المخاطر العائد  من  اقتصاديً   خالي  معادل  أساس  ا  .اعلى  المرحلة  من  لتوفر  تشكيل ثانية     إعادة 

IBOR  التحوط الحالي  ال معيار سعر  ر عند استبداالستمرا ب  ةشركللإعفاءات مؤقتة تسمح لعالقات  المعدل  بالفائدة  من خالي  العائد 

 . تعديل تعيينات التحوط ووثائق التحوط شركةال تتطلب اإلعفاءات من .المخاطر 

 

  / ، وإعادة تعريف وصف أداة التحوط و  ن المخاطرخالي مالعائد المعدل   لى إالمحوطة لإلشارة    المخاطريتضمن ذلك إعادة تعريف  

البند  أ يجب إجراء تحديثات على .  ل طريقة تقييم فعالية التحوطوتعدي  خالي من المخاطر العائد المعدل   لإلشارة إلى   المحوط عليهو 

نهاية   بحلول  التحوط  المالية  وثائق  يالسنة  فيهاالتي  التشكيل  تم  التلتقييم  لنسبة  اب  .إعادة  أن    للشركة يجوز    ،بأثر رجعي حوط  فعالية 

 . يمة العادلة التراكمية إلى الصفر ادة تغيير القإلع على حدا تحوط كل اس يختار على أس

 

 طالمحو نقدية للبند  تحديد سعر فائدة كعنصر مخاطر محوط غير محدد تعاقديًا للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات ال  للشركةجوز  ي

على    هماستخديتم ا  هو معيار محدديل المثال،  ، على سبفصل ر مخاطر سعر الفائدة قابالً للتحديد بشكل من، بشرط أن يكون عنصعليه

والتي لم يتم   الجوهرية  من المخاطر  ة خاليال  ت معدالتضمنت اإلعفاءات الالمالية.    لقروض والمشتقات ق لتسعير انطاق واسع في السو 

التبشرط أن  ل،  بديدها كمقياس من قتح المخاطبشكل معقول أن يصبح    شركةتوقع  الخال من  للقر  المعدل  منفصل  تحديد بشكل  ابالً 

 . شهًرا 24 خالل 

 

 فرعية تشير إلى   إلى مجموعات   قوم بتحويل هذه األدوات تأن    شركةالعلى    يجب ،  البنود  بمجموعةاصة  بالنسبة لعمليات التحوط الخ

المخاطر  ةخاليال معدل  ال ع .  من  قبالأي  إيقافها  تم  تحوط  المرحلة  قات  تطبيق  تشكيل  من  الثانية  ل  إعادة   بسبب   فقط  IBORإعادة 

، يجب إعادتها عند التطبيق  IBORإعادة تشكيلمن    الثانيةطبيق المرحلة  لمعايير المؤهلة لمحاسبة التحوط عند تتلبية الو كيل  التش

 األولي.

 

 

 ارقام المقارنة   ( 26)

 

 رلتبويب أي اثإعادة ا تج نولم ي  2021 لية لسنةتناسب مع تبويب ارقام القوائم الماتل 2020لعام  ةلمقارنام ابعض ارق دة تبويب اإع تم 

 . 2020على الربح وحقوق الملكية لعام 

 

 


