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 تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 الوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة  شركةال الى مساهمي

   المملكة األردنية الهاشمية -عمان 
 
 

 القوائم المالية الموحدة تدقيق تقرير حول 
 

 الـــرأي
 

  ( "المجموعة"وشركاتها التابعة )( لشركة)االوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة شركة لالموحدة لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية 
وقائمة التغيرات في   الموحدة وقائمة الدخل الشامل 2019كانون األول  31كما في  الموحدة  والتي تتكون من قائمة المركز المالي

 الموحدةحول القوائم المالية  واإليضاحاتللسنة المنتهية في ذلك التاريخ  الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة حقوق الملكية
 وملخص ألهم السياسات المحاسبية.

 
  31كما في  مجموعةلل الموحدالمرفقة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي  الموحدةفي رأينا، إن القوائم المالية 

لمعايير التقارير المالية  وفقا  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ  الموحدة وتدفقاتها النقدية الموحد وأداءها المالي 2019كانون األول 
 الدولية.

 
 أساس الرأي 

 
بتدقيقنا وفقا  للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقا  لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدقق الحسابات  لقد قمنا 

وفقا  لقواعد السلوك المهني للمحاسبين  مجموعةالواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن ال الموحدة عن تدقيق القوائم المالية
عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى  الصادر  )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية(القانونيين 

المهني ومتطلبات  متطلبات السلوك المهني االخرى المالئمة لتدقيق القوائم المالية في األردن، وقد التزمنا بمتطلبات السلوك
 المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين. لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة و توفر أساسا  إلبداء الرأي.

 
 الهامة امور التدقيق 

 
للسنة  الموحدة لقوائم الماليةخالل تدقيق ا جوهريةهي تلك األمور التي وفقا  الجتهادنا المهني كانت األكثر  الهامةان أمور التدقيق 

إلبداء رأينا حول هذه القوائم وال نبدي رأيا   الموحدة الحالية. لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية
 .تم وصف إجراءات التدقيق المتعلقة بكل امر من األمور المشار اليها ادناه منفصال  حول هذه األمور.

 
لكافة األمور المتعلقة  . باإلضافةالموحدة قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم الماليةلقد 

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

 المرفقة.  الموحدةأساسا لرأينا حول تدقيق القوائم المالية 
 
 



 

 

 
 تحقق االيرادات 

 .الموحدة  حول القوائم المالية  15قد تم اإلفصاح عنها في ايضاح يرادات  باإلإن اإليضاحات المتعلقة  
 
 مر التدقيق الهام أ

تركز المجموعة على اإليرادات كأحد مقاييس األداء الرئيسية والذي 
باعتبار إيرادات لقد قمنا  يمكن أن يخلق حافزا  لتضخيم اإليرادات.

والناتجة  مبيعاتمبيعات كأمر هام للتدقيق نظرا  لحجم إيرادات ال
إن المخاطر الجوهرية المتعلقة بقياس دقة عن مبيعات الدواجن. 

هذه اإليرادات مرتبطة بأنظمة إصدار الفواتير واحتساب 
مبلغ  2019اإليرادات. بلغت اإليرادات المتحققة لسنة 

 دينار. 63ر218ر092

 
 كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم

تقييم السياسات المحاسبية التي تتبعها  تضمنت إجراءات التدقيق 
 ومدى االلتزام بتلك السياسات وفقا  لالعتراف باإليرادات  مجموعةال

قمنا بتقييم البيئة الرقابية . (15رقم ) التقارير المالية الدولي  لمعيار
حدوث   و واختبار اجراءات الرقابة الداخلية على اكتمال وقياس

ى عينة تمثيلية للمعامالت، واختبرنا االيرادات المثبتة كما حصلنا عل
التسجيل والتثبيت الصحيح لها وعالوة على ذلك، قمنا باختيار عينة 

كانون  31من المعامالت قبل وبعد نهاية السنة المالية المنتهية في 
للتحقق من التثبيت الصحيح. لقد قمنا باإلجراءات   2019االول 

  التحليلية لهامش الربح والمبيعات شهريا .
 

 تقدير كفاية مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 .الموحدة  حول القوائم المالية  11قد تم اإلفصاح عنها في ايضاح    بالذمم المدينةإن اإليضاحات المتعلقة  

 
 مر التدقيق الهام أ

تطلب الكثير من ي الخسائر االئتمانية المتوقعةإن مخصص 
عدد  مجموعةلدى ال .مدى كفاية المخصصاالجتهاد لتحديد 
عدم وفاء هذه مما قد يزيد من مخاطر  العمالءكبير ومتنوع من 

بتطبيق  مجموعةتقوم ال مجموعة.تجاه ال تهابالتزاماالجهات 
( 9الطريقة المبسطة من معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 الذمم جيل الخسائر االئتمانية المتوقعة علىلتس ”األدوات المالية “
بإعداد دراسة تستند إلى الخبرة التاريخية   مجموعة. قامت الةالمدين 

للخسارة االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية 
 والبيئة االقتصادية.

 
 كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم

 :ما يلي بهاإجراءات التدقيق التي قمنا   تتضمن 
 
الحصول من اإلدارة على احتساب مخصص الخسائر االئتمانية  -

 ي نهاية السنة المالية وتدقيقها.المتوقعة كما ف
الخسائر  نموذج  في المدخالت والمعلومات المستخدمة فحص -

 .االئتمانية المتوقعة
تقييم مدى مالءمة ومعقولية التقديرات واالجتهادات المستخدمة   -

الخسائر االئتمانية من قبل االدارة في احتساب مخصص 
بما يتوافق مع الطريقة المبسطة من معيار التقارير  المتوقعة

 . ”األدوات المالية“( 9المالية الدولي رقم )
 

 وجود وتقييم المخزون 
 .الموحدة  حول القوائم المالية  10قد تم اإلفصاح عنها في ايضاح   بالمخزون إن اإليضاحات المتعلقة  

 
 مر التدقيق الهام أ

هناك حاجة لتقييم مستوى مناسب من المخصصات للعناصر التي  
قد يتم بيعها بشكل جوهري بأقل من التكلفة. يتكون مخزون 

تخضع  المجموعة بشكل أساسي من الثروة الحيوانية واألعالف التي 
 لتقلبات أسعار السوق. 

 
 كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم

شملت إجراءات التدقيق التي قمنا بها حضور جرد مستودعات  
 . المجموعة

 
كذلك قمنا باختيار عينة من المخزون للفترات قبل وبعد نهاية السنة 

للتأكد من ان المخزون قد تم  2019كانون االول  31المنتهية في 
 تسجيله بالفترة الصحيحة. 

 
منهجية احتساب  باختبارشملت إجراءات التدقيق قيامنا أيضا 

قيمنا كذلك لكل من السلع التامة الصنع والمواد الخام،  المخصصات
مالئمة وثبات األحكام واالفتراضات وأخذنا بعين االعتبار بيانات 

دقة واكتمال تعمير و السوق المستخدمة في تقدير المخصصات، 
المخزون، بما في ذلك كفاية مخصص بطيئة الحركة والعناصر 

مزيد ال( حول القوائم المالية الموحدة 10االيضاح رقم )يبين المتقادمة. 
 ل هذه المسألة. من التفاصيل حو 

 



 

 

 
 2019  لعام مجموعةالمعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي لل

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

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

 
ُنقّيم فيما اذا ، ان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا، بحيث الموحدة فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية

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

 الموحدة بالحوكمة عن القوائم المالية المكلفين مسؤولية اإلدارة والمسؤولين 
 

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

 
مرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية على االست  مجموعةكما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة ال

 مجموعةإال إذا كان في نية اإلدارة تصفية ال ،الموحدة بما في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية
 أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

 
 .مجموعةالمالية لل التقاريرإن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد 

 
 الموحدة  مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية

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

التدقيق الذي  أنان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة  غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.
تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم لتدقيق سيكشف دائما خطأ جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد لالدولية لمعايير ليجري وفقا  

اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردة  أو مجتمعة  يمكن ان يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه  
 .الموحدة القوائم المالية

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

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

داء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ  تدقيق تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسا  إلب 
جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو  

 تأكيدات غير صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي. 
 
الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء  •

 . مجموعةرأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي لل
 
 لتي قامت بها االدارة. االيضاحات المتعلقة بها اتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية و  •



 

 

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

على  المجموعةعليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة 
 االستمرار. واذا ما توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية

ذات الصلة أو تعديل رأينا اذا كانت هذه االيضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا  حدةالمو 
في   المجموعةعليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار 

 .كمنشأة مستمرة اعمالها
 
  الموحدة ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية  الموحدة العام لهيكل القوائم الماليةتقييم العرض  •

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

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

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

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

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

 على هذه االستقاللية.
 

من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية 
 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  بناءا  عليها ال يتمنادرة جدا والتي حاالت  التعليمات تمنع اإلفصاح عن ذلك االمر، او في
 .الناتجة عنهوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة العواقب السلبية المت 

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية 

 
 القوائم المالية ونوصي بالمصادقة عليها.  تتفق معبقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية  الشركةتحتفظ 

 
 

 إرنست ويونغ/ األردن

 
 
 
 برقاوي وضاح عصام 
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 الموحدة  من هذه القوائم المالية جزءا   26رقم  إلى 1  رقم  اإليضاحات المرفقة من تعتبر

 الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة 

 الموحدة   قائمة المركز المالي

 2019كانون األول   31كما في 
 

 2018  2019 إيضاحات  

 دينــــار  دينــــار  

     ـوداتالموج

     -موجودات غير متداولة 

 30.005.390  27.266.450 7 ممتلكات وآالت ومعدات 

 -  1.749.079 8 استثمارات عقارية 

 -  9.139.255 11 ذمم مدينة طويلة األجل

 -  202.633 4 حق استخدام أصل مستأجر 

  38.357.417  30.005.390 

     

     -موجودات متداولة 

 898.837  1.085.502  ناضجة ومنتجة –حية  موجودات 

 1.243.122  1.403.551  غير ناضجة –موجودات حية 

 2.141.959  2.489.053 9 الحية  مجموع الموجودات

     

 18.420.571  17.053.390 10 مخزون 

 23.402.538  7.985.547 11 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

 22.773  133.810 20 قةمبالغ مستحقة من جهات ذات عل 

 754.925  497.038 12 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك 

  28.158.838  44.742.766 

 74.748.156  66.516.255  مجموع الموجودات

     

     حقوق الملكية والمطلوبات  

     حق ملكية حملة األسهم 

 30.000.000  30.000.000 1 رأس المال المدفوع

 2.529.438  2.529.438 13 طي إجبارييااحت

 26.663.235  21.876.571  أرباح مدورة

 59.192.673  54.406.009  مجموع حقوق الملكية 

     

     المطلوبات

     - غير متداولة  مطلوبات

 -  153.228 4 التزام عقد إيجار طويل األجل 

     

     -  متداولة مطلوبات

 9.610.783  7.786.083 14 ة أخرىئنذمم دائنة وأرصدة دا

 -  72.420 4 قصير األجل  التزام عقد إيجار

 5.382.290  4.003.166 20 ذات علقة ات مبالغ مستحقة الى جه

 562.410  95.349 19 مخصص ضريبة الدخل 

 15.555.483  12.110.246  مجموع المطلوبات  

 74.748.156  66.516.255  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
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 الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة 

 الموحدة الشامل   الدخـلقائمة 

 2019كانون األول   31للسنة المنتهية في 

 

 

  إيضاحات  2019  2018

   دينــــار   دينــــار

     

     

 مبيعات 15 63.218.092  73.666.414

 ة المبيعات لفينزل: ك  (59.755.039)  (71.426.117)

 إجمالي الربح   3.463.053  2.240.297

 مصاريف بيع وتوزيع  16 (2.802.369)  (3.059.413)

 مصاريف إدارية   17 (2.361.210)  (2.740.760)

 الحركة وهبوط أسعار  وبطيئةمخصص بضاعة جاهزة  10 )1.566.510)  (598.653)

-  2.107.988 

الحركة   طيئةوبمخصص بضاعة جاهزة المردود من  10

 وهبوط أسعار

 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة   11 (2.081.499)  (1.512.238)

- 

 

(1.624.921) 11 

ة الحالية والقيمة العادلة للذمم يمفرق تعديل القمصروف 

 األجل المدينة طويلة 

 استهلك حق استخدام أصل  4 (67.544)  -

 عقد ايجار فوائد التزام 4 (15.821)  -

 إيرادات أخرى، بالصافي    387.068  183.903

 خسارة السنة قبل ضريبة الدخل   (4.561.765)  (5.486.864)

 ضريبة الدخل   19 (224.899)  (559.188)

 خسارة السنة   (4.786.664)  (6.046.052)

     

 يضاف: بنود الدخل الشامل األخرى  -  -

 للسنة  ملمجموع الدخل الشا   (4.786.664)  (6.046.052)

     

   فلس/دينار  فلس/دينار

 والمخفضة من خسارة السنة  األساسية حصة السهم  18 (159/0)  (202/0)
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 الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 

 2019كانون األول   31للسنة المنتهية في 

 

 

  أرباح مدورة   المجموع 

ياطي  ت حا

 رأس المال   إجباري 

 

  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار

 2019كانون األول   31للسنة المنتهية في        

 2019الرصيد كما في أول كانون الثاني  30.000.000  2.529.438  26.663.235  59.192.673

 مجموع الدخل الشامل للسنة  -  -  (4.786.664)  (4.786.664)

 2019كانون األول   31الرصيد كما في   30.000.000  2.529.438  21.876.571  54.406.009

        

 2018كانون األول   31للسنة المنتهية في        

 2018الرصيد كما في أول كانون الثاني  30.000.000  2.207.758  34.850.555  67.058.313

 ( 9بيق معيار تقارير المالية الدولي رقم )تطاثر  -  -  (1.819.588)  (1.819.588)

 )المعدل( 2018الرصيد المعدل كما في اول كانون الثاني  30.000.000  2.207.758  33.030.967  65.238.725

 مجموع الدخل الشامل للسنة  -  -  (6.046.052)  (6.046.052)

 المحول إلى االحتياطي االجباري  -  321.680  (321.680)  -

 2018كانون األول   31الرصيد كما في   30.000.000  2.529.438  26.663.235  59.192.673
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 الشركة الوطنية للدواجن المساهمة العامة المحدودة 

 ة التدفقات النقدية الموحد قائمة

 2019كانون األول   31للسنة المنتهية في 

 

 

  إيضاحات  2019  2018

   دينــــار  دينــــار

 ة التشغيلية شطاألن    

 خسارة السنة قبل الضريبة  (4.561.765(  (5.486.864)

 -تعديالت      

 استهلكات   7 4.461.463  4.520.741

 استهالك حق استخدام اصل  4 67.544  -

 الحركة وهبوط أسعار  وبطيئةمخصص بضاعة جاهزة  10 1.566.510  598.653

 الحركة وهبوط أسعار  وبطيئةجاهزة ة مخصص بضاع المردود من  10 (2.107.988)  -

 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  11 2.081.499  1.512.238

 أرباح بيع ممتلكات وآالت ومعدات   (101.344)  (22.226)

-  1.624.921 11 

مة الحالية والقيمة العادلة للذمم المدينة طويلة يفرق تعديل القمصروف 

 األجل 

 قد ايجارع  فوائد التزامات  4 15.821  -

     

     

 : تغيرات رأس المال العامل     

 أخرى ذمم مدينة وأرصدة مدينة   822.237  (7.660.243)

 مخزون وموجودات حية   1.561.565  2.518.618

 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى   (1.824.700)  (352.611)

 مبالغ مستحقة من جهات ذات علقة   (111.037)  1.554.614

 ضريبة دخل مدفوعة  19 (691.960)  (210.441)

 )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية  من صافي التدفقات النقدية   2.802.766  (3.027.521)

     

 األنشطة االستثمارية 

 شراء ممتلكات وآالت ومعدات  7 (1.742.540)  (2.166.273)

 المتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات    121.361  54.167

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية   (1.621.179)  (2.112.106)

     

 التمويلية األنشطة  

 أوراق دفع قصيرة األجل   -  (10.560)

 ذات علقة ات جه إلى مبالغ مستحقة   (1.379.124)  5.382.290

 دفعات إيجار   4 (60.350)  -

 األنشطة التمويلية  التدفقات النقدية )المستخدمة في( من ي  صاف  (1.439.474)  5.371.730

     

 صافي )النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه   (257.887)  232.103

 النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني  754.925  522.822

 كانون االول  31النقد وما في حكمه كما في  12 497.038  754.925
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 ام عــ . 1

 

المصرح به   مال الشركة. يبلغ رأس1994عام  خللوسجلت كشركة مساهمة عامة محدودة  تأسست الشركة الوطنية للدواجن

   سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.  30.000.000دينار مقسم إلى  30.000.000والمدفوع 
 

قامة  إعها وتسويقها وكذلك تصنيع أعلف الدواجن، وامن أهم غايات الشركة تشغيل مسلخ لذبح وتجهيز الدواجن على اختلف أن

 الى انتاج وتصنيع منتجات اللحوم على مختلف أنواعها. باإلضافةمزارع لتربية الدواجن 
 

" الشركة  تصنيع األعلف" إلى الشركة األم ة "شركة الهلل لتربية الدواجن و أنشطة الشركة التابع معظمنقل  ،2019خلل عام تم 

 .ن"جادو الوطنية لل
 

 المملكة األردنية الهاشمية. –يقع المقر الرئيسي للشركة في بيادر وادي السير، عمان 
 

وتتطلب هذه القوائم المالية  ،2020آذار  8 بتاريخ  المنعقدتم إقرار القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة المجموعة في اجتماعه 

 موافقة الهيئة العامة للمساهمين. الموحدة
 

 

 أســس إعــداد القوائم المالية  . 2
 

 .وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخيةالموحدة تم إعداد القوائم المالية 
 

 للمجموعة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.الموحدة تم إعداد القوائم المالية 
 

 الرئيسية للمجموعة.ة والذي يمثل العملالموحدة إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية 

 
 

 أسس توحيد القوائم المالية  . 3
 

تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة الوطنية للدواجن )الشركة( والشركات التابعة التالية )ويشار إليهم معاً  

 .2019كانون االول  31بالمجموعة( كما في 
 

 التأسيسد بل نسبة الملكية اسم الشركة                 
   

 االردن ٪100 الوطنية للمزارع وفقاسات الدواجن 

 االردن ٪100 شركة البادية للعصائر 

 االردن ٪100 شركة الهلل لتربية الدواجن وتصنيع األعلف
 

لقدرة على  ا تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر بها ولديها

ها فقط عند بالتأثير على هذه العوائد من خلل قدرتها على السيطرة على الشركة المستثمر بها. وتتم السيطرة على الشركة المستثمر 

 تحقق ما يلي: 
 

  لةسيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بها )الحقوق القائمة التي تمنح المجموعة القدرة على توجيه النشاطات ذات الص -

 للشركة المستثمر بها(. 

 تعرض المجموعة أو حقوقها في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر بها.  -

 القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر بها والتأثير على عوائدها. -
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تقوم المجموعة بأخذ جميع الحقائق  بها، ة المستثمر ركعندما تمتلك المجموعة أقل من اغلبية حقوق التصويت أو ما شابهها في الش 

 والظروف ذات العلقة بعين االعتبار لتحديد فيما إذا كانت تمتلك سيطرة على الشركة المستثمر بها ويتضمن ذلك:  
 

 الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها.  -

 ات التعاقدية األخرى.يبالحقوق الناتجة من الترت -

 حقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.  -
 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر بها وفي حال وجود ظروف أو حقائق تدل على التغير في  

 أحد أو أكثر من عنصر من عناصر السيطرة الثلثة. 
 

ئم المالية للشركة التابعة إبتداءاً من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى توقف هذه السيطرة. يتم توحيد مصاريف وإيرادات  وايتم توحيد الق

 الشركة التابعة في قائمة الدخل الشامل الموحدة من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعة وحتى تتوقف هذه السيطرة. 
 

من بنود الدخل الشامل األخرى على حقوق حملة األسهم في الشركة األم وحقوق غير  نديتم تحميل األرباح والخسائر وكل ب

المسيطرين حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد حقوق غير المسيطرين. وإذا اقتضت الحاجة، يتم تعديل القوائم المالية للشركات 

يتم استبعاد الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية  . التابعة لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة

 واإليرادات والمصروفات واألرباح والخسائر المتعلقة بالمعاملت فيما بين المجموعة والشركات التابعة. 
 

د فقدان عنيتم تسجيل األثر الناتج عن تغير نسبة الملكية في الشركة التابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق الملكية. 

 السيطرة على الشركة التابعة، تقوم المجموعة بما يلي: 
 

 إلغاء اإلعتراف بموجودات )بما فيها الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة -

 إلغاء اإلعتراف بحقوق غير المسيطرين  -

 إلغاء اإلعتراف باحتياطي ترجمة العملت األجنبية -

 ةلماإلعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ المست -

 اإلعتراف بالقيمة العادلة للستثمار المحتفظ به في الشركة التابعة  -

 اإلعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السيطرة -

 إعادة تصنيف حصة الشركة التي تم تسجيلها سابقاً في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح والخسائر -

 
 

 حاسبيةلمالتغيرات في السياسات ا  . 4
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية
 

للسنة الموحدة الموحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية  ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية

 :2019كانون الثاني  1اً من اء، باستثناء أن المجموعة قامت بتطبيق التعديلت التالية ابتد2018كانون األول  31المنتهية في 
 

 ( "االيجارات" 16معيار التقارير المالية الدولي رقم )

( "عقود اإليجار" وتفسير لجنة 17من معيار المحاسبة الدولي رقم )بدالً ( "االيجارات" 16يحل معيار التقارير المالية الدولي رقم )

إذا كان الترتيب يحتوي على عقد ايجار" وتفسيرات لجنة تفسير معايير  ما( "تجديد 4تفسير معايير التقارير المالية الدولية رقم )

( "تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية 27الحوافز" ورقم ) –( "عقود االيجار التشغيلية 15المحاسبة الدولية رقم )

واالفصاح لإليجارات. ويتطلب المعيار من المستأجرين   رضلعقود اإليجار". يحدد المعيار المبادئ المتعلقة باالعتراف والقياس والع

 . ةالموحدالمالي قائمة المركز  داخلاالعتراف بمعظم عقود اإليجار وفقًا لنموذج موحد 
 

( لم يتغير إلى حد كبير بالمقارنة مع متطلبات 16إن االعتراف بعقود االيجار للمؤجرين بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم )

(. سيستمر المؤجر في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود تشغيلية أو تمويلية باستخدام مبادئ مماثلة 17ار المحاسبة الدولي رقم )عيم

( على عقود اإليجار  16معيار التقارير المالية الدولي رقم ) يؤثر تطبيق(. وبالتالي، لم 17لتلك التي في معيار المحاسبة الدولي رقم )

 .المجموعة هي المؤجرا التي تكون فيه
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 (16أ( طبيعة أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 

 التي تمثل فيها الطرف المستأجر ر)كانت تقوم المجموعة بتصنيف عقود االيجا (16قبل تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )

ة. كان يتم تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي في حال كان  ليعند بدايتها إما كعقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغي)

العقد يقوم بتحويل جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بامتلك األصل المستأجر إلى المجموعة بشكل جوهري. وفي حال العقد الذي ال 

م تصنيفه على أنه عقد إيجار تشغيلي. كانت تقوم يتيقوم بتحويل جميع المخاطر والمنافع المرتبطة بامتلك األصل المستأجر كان 

اقل.  المجموعة برسملة عقود اإليجار التمويلي عند بداية العقد بالقيمة العادلة لألصل المستأجر او بالقيمة الحالية لدفعات االيجار ايهما 

ف بها كتكاليف تمويل( وتخفيض التزامات ترويتم االعتراف بدفعات اإليجار الفعلية مقسمة ما بين الفائدة على عقد االيجار )المع

اإليجار التمويلي. في حالة عقود اإليجار التشغيلية، لم تكن المجموعة تقوم برسملة االصل المستأجر ولكن يتم االعتراف بدفعات 

يجار المدفوع مقدماً  إلتم االعتراف باويعلى أساس القسط الثابت وعلى مدة اإليجار.  اإليجار كمصروف إيجار في األرباح او الخسائر

 واإليجار المستحق في األرصدة المدينة والدائنة األخرى على التوالي.
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود ايجار األصول منخفضة القيمة 

قود ع  تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء المتعلق باالعتراف بعقود اإليجار قصيرة االجل على بعض عقود اإليجار قصيرة األجل )أي:

شهًرا أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار شراء االصل(. كما تقوم المجموعة أيضا بتطبيق اإلعفاء   12اإليجار التي تبلغ مدتها 

المتعلق بعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة على بعض عقود اإليجار لألصول التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم االعتراف بدفعات 

 اإليجار قصيرة األجل وعقود أيجار األصول منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدة اإليجار. د اإليجار لعقو 
 

 :(16فيما يلي أثر تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )
 

كانون األول  31ية كما في يلإن التسوية ما بين التزامات عقود اإليجار المعترف بها عند التطبيق والتزامات عقود اإليجار التشغ

 هي كما يلي: 2019

 دينار 
  

 408.855 2018كانون األول   31التزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في 

 115.547 منخفضة القيمةينزل: االلتزامات المتعلقة بعقود االيجار قصيرة االجل و 

 ٪8 2019كانون الثاني  1المتوسط المرجح لمعدل اإلقراض كما في 

 270.177 2019كانون الثاني  1قيمة التزامات عقود اإليجار التشغيلية المخصومة كما في 

 270.177 2019كانون الثاني   1التزامات عقود اإليجار كما في 
 

 الشامل الموحدة  وقائمة الدخل  ةالموحد ب( المبالغ التي تم االعتراف بها في قائمة المركز المالي
 

 :2019كانون الثاني  1المالي الموحد )الزيادة / )النقص(( كما في   كزاألثر على قائمة المر
 

 2019 

 دينار 
  

  موجودات غير متداولة 

 270.177 مستأجر  ل حق استخدام أص
  

  مطلوبات غير متداولة 

 165.972 التزام عقد إيجار طويل األجل 

  مطلوبات متداولة 

 104.205 التزام عقد إيجار قصير األجل 

 - حقوق الملكية على األثر  فيصا
 

(، قامت المجموعة باستخدام طريقة موحدة للعتراف بجميع عقود اإليجار،  16عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم )

د عنباستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل. يقدم المعيار متطلبات تطبيق محددة وحلول عملية، والتي قامت المجموعة باستخدامها 

 تطبيق المعيار. 
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 عقود اإليجار التي تم االعتراف بها سابقاً كعقود تأجير تشغيلية  •

 

قامت المجموعة باالعتراف بموجودات حق استخدام األصول ومطلوبات اإليجار التشغيلي لعقود اإليجار التي تم تصنيفها سابقًا كعقود 

د إيجار األصول منخفضة القيمة. تم االعتراف بموجودات حقوق االستخدام قو إيجار تشغيلية، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وع 

، بغض النظر عن استخدام معدل االقتراض منذ بداية العقد لمعظم عقود اإليجار بناًء على القيمة الدفترية كما لو أن المعيار كان مطبقًا

 بعد تعديلهاعقود اإليجار باستخدام قيمة التزام اإليجار  عضفي تاريخ التطبيق. قامت المجموعة باالعتراف بأصل حق االستخدام لب

 بقيمة مدفوعات اإليجار المقدمة وقيمة اإليجارات المستحقة ذات الصلة والمعترف بها سابقًا. تم االعتراف بالتزامات اإليجار بناًء على 

 ريخ التطبيق.تاالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية، مخصومة باستخدام معدل االقتراض في 

 

 قامت المجموعة أيضا باستخدام الحلول العملية المتاحة وفقأ للمعيار بحيث:

 

 • استخدمت معدل خصم واحد ألي مجموعة من عقود اإليجار والتي لها خصائص متشابهة. 

 

  من تاريخ التطبيق. راً شه 12• استخدمت المجموعة إعفاءات عقود اإليجار قصيرة األجل للعقود قصيرة األجل التي تنتهي خلل 

 

 • استبعدت المجموعة التكاليف المباشرة األولية عند قياس أصل حق االستخدام في تاريخ التطبيق.

 

 • استخدمت المجموعة معلومات الحقة عند تحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تحتوي على خيارات لتمديد أو إنهاء عقد اإليجار.

 

 بها في قائمة المركز المالي الموحد وقائمة األرباح أو الخسائر الموحدة افب( المبالغ التي تم االعتر

 

 يوضح الجدول أدناه القيمة الدفترية لحقوق استخدام األصول والتزامات عقود التأجير والحركة عليها خلل السنة المنتهية كما في 

 :2019األول  كانون  31

 التزام

  *إيجار  عقد  

حق استخدام أصل 

  مستأجر

 

 

    دينار  دينار

      

 2019كانون الثاني    1كما في     270.177  270.177

 استهلكات    (67.544)   -

 عقد ايجارالتزام فوائد     -  15.821

 دفعات ايجار   -  (60.350) 

 2019األول   كانون   31كما في     202.633  225.648

 

 : هي كما يلي  إيجارعقد  * ان تفاصيل التزام

 

 المجموع  طويلة األجل  األجل ة قصير

 دينار دينار دينار

   

72.420 153.228 225.648 

 

إن قيمة مصروف االيجار للعقود قصيرة االجل وعقود ايجار األصول منخفضة القيمة والتي تم االعتراف بها في قائمة الدخل الشامل  

 ر.نادي 115.547 بلغت  2019األول  كانون  31الموحدة للسنة المنتهية في 
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 (: ميزات الدفع المسبق مع تعويض ذي مؤشرات سلبية  9تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )

(، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خلل الدخل الشامل اآلخر  9بموجب معيار التقارير المالية الدولي رقم )

دية التعاقدية هي عبارة عن دفعات ألصل الدين والفوائد على المبلغ األصلي المستحق )نموذج العمل  نقبشرط أن تكون التدفقات ال

( وان يكون الغرض من األداة هو ضمن نموذج العمل المناسب لذلك التصنيف. توضح SPPIوتحليل التدفقات النقدية التعاقدية 

بغض النظر عن الحدث أو الظرف   SPPIودات المالية ينطبق عليها نموذج وج( أن الم9تعديلت معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 الذي يؤدي إلى اإللغاء المبكر للعقد وبصرف النظر عن الطرف الذي يدفع أو يتلقى تعويضا بسبب اإللغاء المبكر للعقد. 

 

 . للمجموعةالموحدة لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديلت على القوائم المالية 

 

(: بيع أو تحويل الموجودات بين المستثمر  28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10الدولي رقم ) التقارير الماليةت على معيار يالتعد

 وشركاته الحليفة أو مشاريعه المشتركة 

ا يتعلق بفقدان يم( ف28( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )10تركز التعديلت على التناقض بين معيار التقارير المالية الدولي رقم )

السيطرة على الشركة التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل االستثمار في الشركة التابعة الى استثمار في شركة حليفة أو مشاريع  

ف مشتركة. توضح التعديلت أنه يتم االعتراف بكامل األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ينطبق عليها تعري

بين المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة. في حين يتم االعتراف  -( 3وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ) -المنشأة 

باألرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع أو تحويل األصول التي ال ينطبق عليها تعريف المنشأة بين المستثمر والشركة الحليفة أو  

 مشتركة الى مدى حصة المستثمر في الشركة الحليفة أو المشاريع مشتركة. الالمشاريع 

 

، ولكن يجب على الشركة التي تطبق التعديلت  ى المجلس الدولي للمحاسبة بتأجيل تاريخ تطبيق هذه التعديلت إلى أجل غير مسم قام

 ان يتم تطبيقها بأثر مستقبلي.و في وقت مبكر 

 

 للمجموعة. الموحدة ت أي أثر على القوائم المالية يللم ينتج عن تطبيق هذه التعد

 

 (: االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة 28تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

ة األجل في الشركات  يل( على االستثمارات طو 9توضح التعديلت أن على الشركة تطبيق متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم )

ً لطريقة حقوق الملكية ولكن يشكل، من حيث الجوهر، جزءاً من صافي   الحليفة والمشاريع المشتركة التي ال يتم االعتراف بها وفقا

 ان االستثمار في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة )على المدى الطويل(. يعتبر هذا التعديل مناسب حيث ان نموذج خسارة االئتم

 ( ينطبق على هذه االستثمارات طويلة االجل. 9المتوقع في معيار التقارير المالية الدولي رقم )

 

ً أنه عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم ) (، ال تسجل الشركة أي خسائر للشركات الحليفة  9توضح التعديلت أيضا

االستثمار، كتعديلت على صافي االستثمار في الشركة الحليفة أو  ة والمشاريع المشتركة، أو أي خسائر انخفاض في صافي قيم

( االستثمارات في الشركات الحليفة والمشاريع 28المشروع المشترك التي قد تنشأ نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )

 المشتركة. 

 

 عة. مو للمجالموحدة لم ينتج عن تطبيق هذه التعديلت أي أثر على القوائم المالية 

 

 استخدام التقديرات  .  5

 

وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموحدة إن إعداد القوائم المالية 

ات والمصاريف  ادإن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإلير .الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة 

والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من إدارة المجموعة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية 

إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل  روف تلك التقديرات في المستقبل. وأوقاتها الناجمة عن اوضاع وظ 

ت متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في  جامتعددة لها در

 أوضاع وظروف تلك المخصصات.
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 العمر االنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات  

 

يات احتساب االستهلك اعتماداً على االستخدام المتوقع  غاتقوم ادارة المجموعة بتقدير االعمار االنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات ل

لهذه الموجودات. تقوم االدارة بمراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية بشكل سنوي ويتم تعديل مصروف االستهلك المستقبلي اذا 

 كان في اعتقاد االدارة أن االعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

 

 ن وقطع غيار ولوازم بطيئة الحركة زومخصص مخ

بإعداد دراسة سنوية حول عمر قطع الغيار وبناًء على ذلك يتم تصنيفها الى قطع غيار بطيئة الحركة ويعد تقوم إدارة المجموعة 

 . مقابلها مخصص بما يتناسب وعمر هذه القطع من تاريخ الشراء

 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة 

( )األدوات المالية( لتسجيل الخسائر االئتمانية 9طريقة المبسطة من معيار التقارير المالية الدولي رقم )القامت المجموعة بتطبيق 

المتوقعة على جميع أدوات الدين، وحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على كامل عمر أدوات الدين. قامت المجموعة بإعداد دراسة  

 تمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.ئتستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة اال

 

 مخصص ضريبة الدخل

تقوم إدارة المجموعة بإحتساب مصروف الضريبة للسنة باإلعتماد على تقديرات معقولة لنتائج التدقيق المحتملة من خلل دائرة  

صص الضريبة على عوامل متنوعة مثل خبرة المجموعة من تدقيق ضريبة السنوات مخضريبة الدخل والمبيعات، وتعتمد قيمة 

 السابقة. إضافة إلى ذلك، فإن المجموعة تقوم بتعيين مستشار ضريبي مستقل لمراجعة احتساب مخصص الضريبة.  

 

كمصاريف وخسائر غير مقبولة ضريبياً   اع يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة لكافة الفروقات الزمنية المؤقتة القابلة للقتط

والتي من المرجح ان يتضمنها الربح الخاضع للضريبة. إن تحديد قيمة الموجودات الضريبية المؤجلة والتي يمكن االعتراف بها على 

مخصص  يلأساس التوقيت المحتمل ومستوى األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة يتطلب رأي وحكم إدارة المجموعة. إن تفاص

 (.19ضريبة الدخل مبينة في إيضاح ) 

 

 التقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد 

عقد تقوم المجموعة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء، مع االخذ بعين االعتبار الفترات المشمولة بخيار تمديد 

يجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار، أو أي فترات متعلقة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد أال تقوم إلا

 .المجموعة بممارسة هذا الخيار

 

يرات قدبموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى المجموعة الحق في استئجار الموجودات لفترات إضافية. تطبق المجموعة ببعض الت

 .عند تقييم ما إذا كان من المؤكد ممارسة خيار التجديد

 

وهذا يعني، أن المجموعة تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التجديد. الحقا،  

روف الواقعة تحت سيطرتها االمر الذي قد  لظتقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار عند حال حصول حدث هام أو تغيير في ا

 .يؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )على سبيل المثال، تغيير في استراتيجية العمل(

 

العقد ة قامت المجموعة بتضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجار نظًرا ألهمية هذه الموجودات في عملياتها التشغيلية. ان مد

غير القابلة للفسخ لبعض هذه الموجودات تعتبر قصيرة نسبيا وفي حال فسخ تلك العقود فأن العمليات التشغيلية ستتأثر بشكل سلبي في  

  .حال عدم وجود بدائل لتلك الموجودات 
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 أهم السياسات المحاسبية   . 6

 

 فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المطبقة: 

 

 ات ممتلكات وآالت ومعد

 

تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهلك المتراكم، ويتم استهلك الممتلكات واآلالت والمعدات )باستثناء 

 بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها كما يلي:   للستخداماألراضي( عندما تكون جاهزة 

 

 سـنة 25- 5 مباني 

 سـنوات  10- 4 وحاسوب  ثاث أ معدات مكتبية،

 سـنة 15- 5 سيارات آالت ومعدات و 

 

تتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهلك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهلك تتناسب مع المنافع االقتصادية 

 المتوقعة من الممتلكات والمعدات. 

 

ص االنخفاض في القيمة عندما تشير االحداث او التغيرات في الظروف الى أن صوتتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات بخ

القيمة الدفترية قد ال يمكن استردادها. عند وجود مثل تلك المؤشرات وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة للسترداد، يتم 

 . الموحدة الشامل  م تسجيل مخصص تدني القيمة في قائمة الدخليتتخفيض قيمة الممتلكات والمعدات إلى قيمتها القابلة للسترداد و 

 

يتم إثبات األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصل )محتسبة على أساس الفرق ما بين المتحصلت النقدية والقيمة الدفترية  

 عند استبعاد األصل. الموحدة  الشامل  لألصل المستبعد( ضمن قائمة الدخل

 

 التنفيذ  ت المشاريع تح

 

ال يتم البدء باستهلك المشاريع تحت   تظهر المشاريع تحت التنفيذ بالكلفة وتتضمن كلفة اإلنشاءات والمعدات والمصاريف المباشرة.

 التنفيذ حتى يتم االنتهاء منها وتصبح جاهزة للستخدام. 

 

 استثمارات عقارية 

 

 . بعد تنزيل االستهلك المتراكم أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقلة لفبالك االستحواذيتم إثبات االستثمارات العقارية بتاريخ 

 

 يتم قياس االستثمارات العقارية بعد ذلك بالكلفة. ويتم استهلكها باستخدام طريقة القسط الثابت بما يتناسب مع عمرها اإلنتاجي وبنسبة

 ٪. هذا وال يتم استهلك األراضي.2سنوية تبلغ 

 

لقيمة الدفترية للستثمارات العقارية بخصوص االنخفاض في القيمة، عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى  ا تتم مراجعة

 أن القيمة الدفترية ال يمكن استردادها. عند وجود مثل تلك المؤشرات وعندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة للسترداد، تخفض

 . الموحدةالشامل   ى قيمتها القابلة للسترداد، يتم تسجيل مخصص تدني القيمة في قائمة الدخلإلقيمة هذه االستثمارات 
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 الموجودات الحية والمنتجات الزراعية 

 

( يتطلب أن يتم قياس الموجودات الحية والمنتجات الزراعية في تاريخ الحصاد بقيمتها العادلة بعد 41إن معيار المحاسبة الدولي رقم )

، ويتم قيد األرباح أو الخسائر الناجمة عن الموحدة كاليف المتوقعة التي يتم تحملها عند البيع وذلك في كل تاريخ للقوائم الماليةلتتنزيل ا

 هذا التغيير في قائمة الدخل الشامل الموحدة بنفس فترة حدوث هذا التغيير.

 

أية خسارة ناتجة عن التدني في  ة فإنه يتم قياسها بالكلفة بعد تنزيلفيوفي الحاالت التي ال يمكن فيها قياس القيمة العادلة بموضوعية كا

 قيمتها.

 

الموجودات الحية الناضجة وغير الناضجة بالكلفة بعد تنزيل أية خسارة ناتجة عن التدني في قيمتها وذلك بسبب عدم  إظهاريتم 

 المقدرة على قياس القيمة العادلة لها بموضوعية كافية.

 

بيض )دجاج الحم في المزارع(  منتجات الزراعية )بيض دجاج الحم في الفقاسات( والموجودات الحية بعد عملية تفقيس ال للأما بالنسبة 

 إظهارها بالكلفة ومن ضمن المخزون بسبب عدم القدرة على قياس القيمة العادلة لها بموضوعية كافية. فيتم

 

 مخزون 

 

 يهما أقل. أ يظهر المخزون بالكلفة أو صافي القيمة البيعية

 

مام  تمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع المقدر في الظروف العادية بعد تنزيل الكلفة المقدرة التمام عملية االنتاج والكلفة المقدرة الت

 عملية البيع.

 

 يتم احتساب الكلفة كما يلي:  

 

 ح. : كلفة الشراء باستخدام طريقة متوسط الكلفة المرجوقطع الغيارالمواد الخام 

 

 واألعلف فيحدد واألغذية المعلبةالبضاعة الجاهزة: يحدد سعر الكلفة للدواجن على أساس الوارد أوالً صادر أوالً. أما بالنسبة للحوم 

 . سعر الكلفة على أساس المتوسط المرجح 

 

 ذمم مدينة  

 

توقعة. يتم عمل تقدير الخسائر االئتمانية لمتظهر الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي مخصوما منها مخصص الخسائر االئتمانية ا

المتوقعة وتستخدم المجموعة األسلوب المبسط في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة حيث تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة  

 الدولي التقارير المالية معياربات طلاالئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية وفقاً لمت

 (. 9رقم )

 

 النقد وما في حكمه 

 

 . لدى البنوك وباستحقاقات ال تتجاوز الثلثة أشهراألرصدة يمثل النقد وما في حكمه النقد في الصندوق و 

 

 ذمم دائنة ومستحقات 

 

ستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل  لم يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع والخدمات ا

 المورد.
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 مخصصات

 

يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام )قانوني او فعلي( ناتج عن حدث سابق، وان تسديد اإللتزامات محتمل  

 ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

 

 إثبات اإليراد 

 

( والذي يتضمن تحديد العقد والثمن وتحديد 15نموذج الخمس خطوات من معيار التقارير الدولي رقم )ل يتم تسجيل اإليرادات وفقا

 على تأدية التزام األداء.   ًً التزام االداء في العقد واالعتراف باإليرادات بناء

 

 لى األصل الى العميل. ع  بيع البضائع عند نقطة معينة من الزمن في الوقت الذي يتم فيه نقل السيطرةيتم إثبات إيرادات 

 

 يتم إثبات اإليرادات األخرى وفقاً لمبدأ اإلستحقاق.

 

 ضريبة الدخل  

 

 تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب المستحقة والضرائب المؤجلة. 

 

معلنة التحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس االرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف االرباح الخاضعة للضريبة عن االرباح 

الن االرباح المعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية  الموحدة  في القوائم المالية

 غراض ضريبية.ليست خاضعة او مقبولة التنزيل أل وانما في سنوات الحقة او الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا أو بنود

 

ً مو تحسب الضرائب ب ً و  ردنية الهاشميةلقوانين ضريبة الدخل المعمول بها في المملكة األ جب النسب الضرائبية المقررة وفقا  وفقا

 .(12معيار المحاسبة الدولي رقم )ل

 

 إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها او استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات او المطلوبات

والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها.  يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة  الموحدة ي القوائم المالية ف

ً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات  االلتزام وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقا

 الضريبية المؤجلة. 

 

ويتم تخفيضها في حالة توقع عدم امكانية االستفادة الموحدة تم مراجعة رصيد الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية ت

 من تلك الموجودات الضريبية جزئيا أو كليا.

 

 قياس القيمة العادلة 

 

كما يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية   الموحدة ماليةالبقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم  مجموعةتقوم ال

 (.22في إيضاح )

 

تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعه لتسوية إلتزام في معاملة منظمة بين 

 المشاركين في السوق بتاريخ القياس. 

 

بناءاً على فرضية أن عملية بيع الموجودات أو تسوية اإللتزام تم من خلل األسواق الرئيسية للموجودات  لةيتم قياس القيمة العاد

المتلك  لموجودات أو المطلوبات. تحتاج المجموعةمة ل ي، يتم استخدام السوق األكثر ملءوالمطلوبات. في حال غياب السوق الرئيس

 مة. ءملر فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكث
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بقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام اإلفتراضات المستخدمة من المشاركين في السوق عند تسعير  المجموعةتقوم 

 الموجودات أو المطلوبات على افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون وفقاً لمصلحتهم اإلقتصادية.
 

المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد المنافع اإلقتصادية من خلل   يرإن قياس القيمة العادلة للموجودات غ 

 استخدام الموجودات بأفضل طريقة أو بيعه لمشارك آخر سيستخدم الموجودات بأفضل طريقة. 
 

قياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام ل باستخدام أساليب تقييم ملئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية المجموعةتقوم 

 المدخلت الممكن ملحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام المدخلت الممكن ملحظتها بشكل غير مباشر. 
 

 باستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:  المجموعةتقوم 
 

والمطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية أو تم شطبها باستخدام ت جميع الموجودا

 المستويات التالية للقيمة العادلة، وبناءاً على أدنى مستوى للمدخلت التي لديها تأثير مهم لقياس القيمة العادلة ككل: 
 

 لمعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة. ا  األسعار السوقية المستوى األول: 
 

تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المدخلت ذات التأثير المهم على القيمة العادلة ويمكن ملحظتها بشكل مباشر أو   المستوى الثاني:

 غير مباشر.

ال  لقيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في السوق ا تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخلت لها تأثير مهم على  المستوى الثالث:

 يمكن ملحظتها. 
 

 بتحديد إذا ما تم تحويل أي من الموجودات والمطلوبات ما بين مستويات القيمة العادلة من خلل إعادة تقييم التصنيفات المجموعةتقوم 

 لقيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية. ا )بناءاً على أدنى مستوى للمدخلت ذات األثر الجوهري على قياس
 

بتحديد تصنيفات الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر الموجودات أو  م المجموعةلغايات إيضاح القيمة العادلة، تقو 

 المطلوبات ومستوى القيمة العادلة. 
 

 االيجارات  
 

 كمستأجر  مجموعة ال
 

عقد إيجار أو يحتوي على إيجار. اي انه إذا كان العقد ينقل   كان العقداذا بتقييم العقود المبرمة عند البدء بها لتحديد  مجموعةتقوم ال

نهجا موحداً للعتراف والقياس   مجموعةالحق في التحكم في استخدام األصل المحدد لفتره من الزمن مقابل المبالغ المدفوعة.وتطبق ال

 مجموعة اإليجار، باستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة. وتعترف ال فيما يتعلق بجميع عقود

 بالتزامات اإليجار لدفعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام األصول المستأجرة. 
 

 موجودات حق االستخدام 

دام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، التاريخ الذي يكون األصل فيه قابل للستخدام(.  باالعتراف بموجودات حق االستخ مجموعةتقوم ال

يتم االعتراف بأصل حق االستخدام بالتكلفة، بعد تنزيل االستهلك المتراكم وخسائر التدني في القيمة، ويتم تعديل القيمة عند إعادة 

 تقييم التزامات اإليجار.
 

قيمة التزامات اإليجار المعترف بها، باإلضافة الى التكاليف المباشرة األولية المتكبدة، ودفعات تتضمن تكلفة أصل حق االستخدام 

متيقنة  مجموعةاإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد، مطروًحا منها أي حوافز مستلمة متعلقة بعقد االيجار. في حال لم تكن ال

مدة العقد، يتم استهلك قيمة حق استخدام االصل المعترف به على أساس القسط   من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية

الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لألصل او مدة اإليجار ايهما اقل. تخضع موجودات أصول حق االستخدام إلى اختبار التدني في 

 القيمة.
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 التزامات عقود اإليجار  

ر، باالعتراف بالتزامات عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي يتعين دفعها خلل  في تاريخ بدء عقد اإليجا مجموعةتقوم ال

مدة العقد. تتضمن دفعات اإليجار الدفعات الثابتة )والتي تتضمن الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار ثابتة( مطروًحا منها  

التي تعتمد على مؤشرات أو معدالت متفق عليها وفقا لشروط العقد، والمبالغ   حوافز اإليجار المستحقة ودفعات اإليجار المتغيرة

المتوقع تحصيلها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن دفعات اإليجار أيًضا القيمة المستحقة عند ممارسة خيار الشراء والذي من  

 تنوي ان تمارس خيار اإلنهاء وفقا لشروط العقد.  مجموعةت الوقيمة غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كان مجموعةالمؤكد أن تمارسه ال 

 

يتم االعتراف بدفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشرات أو معدالت متفق عليها وفقا لشروط العقد كمصاريف في الفترة  

 التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي الى دفع تلك المبالغ. 

 

لغايات خصم دفعات االيجار المستقبلية معدل االقتراض عند بدء  مجموعةحالية لدفعات اإليجار، تستخدم العند احتساب القيمة ال

يتم اإليجار إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد. الحقا يتم زيادة التزامات اإليجار بقيمة الفائدة المستحقة و 

علية. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك أي تعديل أو  تخفيضها بقيمة دفعات اإليجار الف

تغيير على مدة اإليجار أو عند حدوث اي تغيير على الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات إيجار ثابتة أو عند تغير التقييم المتعلق 

 بشراء األصل. 

 

 جل وعقود ايجار األصول منخفضة القيمة عقود اإليجار قصيرة األ

بتطبيق اإلعفاء المتعلق باالعتراف بعقود اإليجار قصيرة االجل على بعض عقود اإليجار قصيرة األجل )أي: عقود  مجموعةتقوم ال

ضا بتطبيق اإلعفاء  أي مجموعةشهًرا أو أقل من تاريخ البدء وال تتضمن خيار شراء االصل(. كما تقوم ال 12اإليجار التي تبلغ مدتها 

المتعلق بعقود اإليجار لألصول منخفضة القيمة على بعض عقود اإليجار لألصول التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم االعتراف بدفعات 

 اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود أيجار األصول منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدة اإليجار. 

 

 يرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد التقد

بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة الغير قابلة لإللغاء، مع االخذ بعين االعتبار الفترات المشمولة بخيار تمديد عقد  مجموعةتقوم ال

ار، أو أي فترات متعلقة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد أال تقوم اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسة هذا الخي

 بممارسة هذا الخيار.  مجموعةال

 

ببعض التقديرات عند  مجموعةالحق في استئجار األصول لفترات إضافية. تقوم ال مجموعةبموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى ال

 التجديد.تقييم ما إذا كان من المؤكد ممارسة خيار 

 

تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التجديد. الحقا،   مجموعةوهذا يعني، أن ال

بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار في حال حصول حدث هام أو تغيير في الظروف الواقعة تحت سيطرتها االمر الذي قد  مجموعةتقوم ال

 رتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )على سبيل المثال، تغيير في استراتيجية العمل(. يؤثر على قد

 

بتضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجار نظًرا ألهمية هذه األصول في عملياتها التشغيلية. ان مدة العقد الغير   مجموعةقامت ال

نسبيا وفي حال فسخ تلك العقود فأن العمليات التشغيلية ستتأثر بشكل سلبي في حال عدم قابلة للفسخ لبعض هذه األصول تعتبر قصيرة 

 وجود بدائل لتلك األصول.  

 

 كمؤجر  مجموعة ال

 

حسب طريقة القسط الثابت على فترة عقد   الموحدة  يتم االعتراف بإيرادات اإليجار التشغيلي كإيراد ايجارات في قائمة الدخل الشامل 

 .اإليجار
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 مالت األجنبية الع

 

يتم تسجيل المعاملت التي تتم بالعملت األجنبية خلل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء المعاملت، كما يتم تحـويل  

  . تدرج جميع الموحدة الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعملت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي 

 الموحدة.الشامل   الفروقات الناتجة عن عمليات التحويل ضمن قائمة الدخل 

 

 التقــاص 

 

يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما تتوفر 

 أساس التقاص او يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.  الحقوق القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على 

 

 تدني الموجودات غير المالية 

 

  تقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته. إذا وجد أي دليل على ذلك، 

لنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لألصل. إن مبلغ األصل  أو عندما يتطلب إجراء اختبار سنوي ل

الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصاُ تكاليف البيع وقيمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحديده لألصل  

لية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى أو موجودات الفردي، إال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخ

المجموعة. عندما يتجاوز المبلغ المدرج لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله، يعتبر األصل منخفضاً ويتم تخفيضه إلى 

م التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحالية لها باستخدام المبلغ الممكن تحصيله. أثناء تقييم القيمة العادلة المستخدمة، يتم خص

سعر خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. أثناء تحديد القيمة 

ً تكاليف البيع، تؤخذ المعاملت الحديثة في السوق في االع  ً تحديد مثل تلك  العادلة ناقصا تبار إذا كانت متوفرة. وإذا لم يكن ممكنا

  المعاملت، يتم استخدام نموذج التقييم المناسب. يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات التابعة المتداولة أو 

 مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخرى.
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 ممتلكات وآالت ومعدات  . 7

 المجموع

 اريعمش

 *التنفيذتحت 

 آالت ومعدات

 وسيارات

 معدات

مكتبية، أثاث 

 وحاسوب

 أراضي

 ومباني

 

 -2019 دينــــــار  دينــــــار دينــــــار دينــــــار دينــــــار
      

 الكلفة     

 2019الرصيد في أول كانون الثاني  49.730.484 2.937.626 38.531.409 899.511 92.099.030

 إضافات 957.164 57.450 645.680 82.246 1.742.540

 المحول من مشاريع تحت التنفيذ 521.950 43.824 98.583 ( 664.357) -

 االستبعادات - ( 300) ( 424.168) - ( 424.468)

 2019كانون األول  31الرصيد كما في  51.209.598 3.038.600 38.851.504 317.400 93.417.102
      

 ك المتراكماالستهال     

 2019الرصيد في أول كانون الثاني  29.068.183 2.366.130 30.659.327 - 62.093.640

 استهلك السنة  2.272.843 152.572 2.036.048 - 4.461.463

 االستبعادات - ( 300) ( 404.151) - ( 404.451)

 2019األول  كانون 31الرصيد كما في  31.341.026 2.518.402 32.291.224 - 66.150.652

27.266.450 317.400 6.560.280 520.198 19.868.572 

 صافي القيمة الدفترية كما في 

 2019كانون األول  31

 

  تبلغ  ،الشركةتمثل مشاريع تحت التنفيذ المبالغ المدفوعة والمتعلقة بمشروع تحديث وتطوير نظام مكافحة الحريق لكافة مواقع  *

 .2020دينار تقريبا ويتوقع االنتهاء منه خلل عام  30.000المشروع مبلغ هذا  إلنهاءالكلفة المتوقعة 

 
 

 المجموع

 مشاريع

 تحت التنفيذ

 آالت ومعدات

 وسيارات

 معدات

مكتبية، أثاث 

 وحاسوب

 أراضي

 ومباني

 

 -2018 دينــــــار  دينــــــار دينــــــار دينــــــار دينــــــار
      

 الكلفة     

90.279.885 503.191 37.784.503 2.417.678 49.574.513 
 2018الرصيد في أول كانون الثاني 

 إضافات 96.811 500.753 599.975 968.734 2.166.273

 المحول من مشاريع تحت التنفيذ 59.160 19.195 494.059 ( 572.414) -

 ستبعاداتالا - - ( 347.128) - ( 347.128)

 2018كانون األول  31الرصيد كما في  49.730.484 2.937.626 38.531.409 899.511 92.099.030

      

 االستهالك المتراكم     

 2018الرصيد في أول كانون الثاني  26.663.843 2.254.883 28.969.360 - 57.888.086

 استهلك السنة  2.404.340 111.247 2.005.154 - 4.520.741

 داتاالستبعا - - ( 315.187) - ( 315.187)

 2018كانون األول  31الرصيد كما في  29.068.183 2.366.130 30.659.327 - 62.093.640

30.005.390 899.511 7.872.082 571.496 20.662.301 

 صافي القيمة الدفترية كما في 

 2018كانون األول  31
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 استثمارات عقارية          .8
 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

2019-   

 المجموع  *مبـــاني  *اضـــيأر

 دينــــار  دينــــار  دينــــار

      الكلفـة: 

 -  -  - 2019الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 1.749.079  359.779  1.389.300  المستحوذ خلل العام

 1.749.079  359.779  1.389.300 2019كانون األول  31الرصيد كما في 
      

      مة الدفترية:صافي القي

 1.749.079  359.779  1.389.300 2019كانون األول  31كما في 
 
تسوية الذمم بناءاً على اتفاقية  2019من قبل المجموعة خالل عام  ذ عليهاو المستحيمثل هذا البند قطع األراضي والمباني  *

مجموعة ال ت حصل وجودات كاستثمارات عقارية بالكلفة.حيث قامت المجموعة بتسجيل هذه الم ،الموقعة مع أحد العمالء المدينة 

الهالل لتربية الدواجن وتصنيع األعالف على  شركة باسماألراضي لتسجيل رئاسة الوزراء على موافقة من  2019خالل عام 

 يل األراضي باسمها. جنتين من تاريخ تسخالل مدة ال تتجاوز سأن يتم بيع هذه األراضي 
 
 
 حيةموجودات  . 9
 

 لحركة على الموجودات الحية هي كما يلي:إن ا

 2019  2018 

 دينـــار  دينــــار  
    

 2.659.283  2.141.959 الرصيد في بداية السنة

 6.970.326  8.899.659 الزيادة الناتجة عن المشتريات ومصاريف التربية واإلنتاج

 (7.487.650)  (8.552.565) التحويل إلى الفقاسات/ المبيعات 

 2.141.959  2.489.053 الرصيد في نهاية السنة
 

 تتكون الموجودات الحية من أمهات الدجاج حيث أن العمر اإلنتاجي المتوقع لها هو حوالي سنة واحدة.
 

كافية بسبب عدم وجود أسعار سوقية لها. ولهذا تم قياس قيمة أمهات  الدجاج ال يمكن قياسها بموضوعية  إن القيمة العادلة ألمهات 

 بعد تنزيل أية خسارة ناتجة عن التدني في قيمتها. الكلفةالدجاج ب
 
 

 مخزون  . 10

 2019  2018 

 دينـــار  دينــــار  
    

 3.691.025  1.979.351 دواجن )مجمد وطازج(   –بضاعة جاهزة للبيع 

 520.181  599.750 منتجات اللحوم –بضاعة جاهزة للبيع 

 1.265.322  1.530.270 اللحوم-مواد خام 

 110.454  883.959 بضاعة بالطريق

 6.781.920  6.379.449 مخزون أعلف 

 492.067  410.344 *بيض دجاج الحم في الفقاسات 

 2.182.755  1.705.000 *دجاج الحم في المزارع

 4.873.680  4.520.622 قطع غيار ومواد مستهلكة 

 18.008.745  19.917.404 
    

 (1.496.833)  (955.355) واد مستهلكة وبضاعة جاهزة بطيئة الحركة ممخصص قطع غيار و 

 17.053.390  18.420.571 
 
تم إظهار بيض الدجاج اللحم في الفقاسات )منتج زراعي( والدجاج اللحم في المزارع )موجودات حية( من ضمن المخزون  *

 بسبب عدم وجود أسعار سوقية لها.  ةحيث أن القيمة العادلة ال يمكن قياسها بموضوعية كافي الكلفةب
 

 الخاص وليست للبيع. مجموعةإن قطع الغيار والمواد المستهلكة هي الستعمال ال
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 بطيئة الحركة هي كما يلي:وبضاعة جاهزة  مواد مستهلكةو إن تفاصيل الحركة على حساب مخصص قطع غيار 

2018  2019  

  دينـــار   دينـــار 
    

 رصيد بداية السنة 1.496.833  898.180

 المخصص للسنة  1.566.510  598.653

 المسترد من المخصص  (2.107.988)  -

 رصيد نهاية السنة 955.355  1.496.833

 

 

 خرى أوأرصدة مدينة   ذمم مدينة . 11

2018  2019  

  دينـــار  دينـــار
    

 ذمم مدينة  20.724.025  24.666.208

 ** ينزل: مخصص خسائر ائتمانيه متوقعة (5.603.952)  (3.522.453)

21.143.755  15.120.073  

 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى  2.004.729  2.258.783

23.402.538  17.124.802  
    

 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 7ر985ر547  23.402.538

 *ذمم مدينة طويلة األجل 9.139.255  -

23.402.538  17.124.802  
 
من تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة   سنوات خمس فترة  خلل  بالكامل ان الرصيد أعله ال يحمل سعر فائدة وسيتم تحصيله *

تعديل  الناتج عن  فرق الوتسجيل  بالقيمة العادلة أعله وبالتالي تم اظهار الرصيد ، بناء على اتفاقية التسوية الموقعة مع أحد العملء

 كمصروف ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة.  ذمملهذه الة الحالية والقيمة العادلة ميالق
 
 : الخسائر االئتمانية المتوقعةفيما يلي الحركة على مخصص  **

 2019  2018 

 دينـــار   دينـــار  
    

 887.246  3.522.453 الرصيد كما في اول كانون الثاني

 1.819.588  - (9ة الدولي رقم )يتطبيق معيار تقارير المال أثر

 2.706.834  3.522.453 الرصيد كما في اول كانون الثاني )المعدل( 

 1.512.238  2.081.499 المخصص للسنة 

 (696.619)  - ديون معدومة

 3.522.453  5.603.952 رصيد نهاية السنة
 

 :األولكانون  31كما في لها يغير المشكوك في تحصقصيرة األجل الذمم   أعمارفيما يلي جدول 
 

 

الذمم غير 

المستحقة وغير 

المشكوك في  

 تحصيلها

   الذمم المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها 

  ومــي 30- 1 

31 – 90 

  يــوم

91 – 120 

 المجموع  يــوم 120>  يــوم

 دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار 
            

2019 4.277.689  1.404.644  2.389.134  520.328  6.528.278  15.120.073 

2018 13.452.519  2.484.381  3.982.229  934.399  290.227  21.143.755 
 

ات نبلغت قيمة الكفاالت الواردة كضما غير المشكوك في تحصيلها بالكامل. فانه من المتوقع تحصيل الذمم المجموعة إدارةفي تقدير 

 .دينار( 430.000 :2018) 2019كانون األول  31دينار كما في  445.000 تسديد الذمم المدينةل
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 رصدة لدى البنوكنقد في الصندوق وأ . 12

2018  2019  

  دينـــار   دينـــار 

    

 نقد في الصندوق  223.846  284.114

 أرصدة لدى البنوك 273.192  470.811

754.925  497.038  

 

 

 حتياطي إجباري إ . 13

 

للشركة األم   ٪ من ربح السنة قبل الضريبة10 وبنسبةيقتطع االحتياطي اإلجباري من األرباح وفقاً ألحكام قانون الشركات األردني 

إن  ، ويجوز إيقاف هذا التحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي اإلجباري ربع رأس المال المصرح به.والشركات التابعة كل على حده

 ذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.ه

 

 

 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  . 14

2018  2019  

  دينـــار  دينـــار

    

 ذمم دائنة 3.654.676  4.898.523

 مصاريف مستحقة وأخرى  4.131.407  4.712.260

9.610.783  7.786.083  
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 قطاعات األعمال . 15

 

 موعة وذلك من خلل قطاعات األعمال الرئيسية التالية: عة ألغراض إدارية بحيث يتم قياس القطاعات وفقا للتقارير التي يتم استعمالها من قبل المدير التنفيذي وصانع القرار الرئيسي لدى المجمجموليتم تنظيم ا
 

 مسلخ الدواجن -

 األعلف  -

 مزارع الدواجن  -

 منتجات اللحوم  -
 

 المجموع أخـــرى  منتجات اللحوم لدواجن رع اامز األعلف مسلخ الدواجن  

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 دينـــار  دينـــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينـــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  

             المبيعـات 

 100.381.225 85.478.526 - - 7.514.224 7.458.136 1.047.455 3.413.009 44.490.046 26.758.986 47.329.500 47.848.395 تبيعامإجمالي ال

 (26.714.811) (22.260.434) -  - - - - (26.714.811) (22.260.434) - - المبيعات بين القطاعات 

 73.666.414 63.218.092 - - 7.514.224 7.458.136 1.047.455 3.413.009 17.775.235 4.498.552 47.329.500 47.848.395 المبيعات ألطراف خارجية 

             معلومات أخرى 

 74.748.156 66.516.255 1.051.995 1.051.487 4.730.429 6.508.146 2.441 1.937 30.034.245 18.742.789 38.929.046 40.211.896 موجودات القطاع

 15.555.483 12.110.246 - - 147.720 511.868 - - 2.819.127 173.587 12.588.636 11.424.791 طاعقمطلوبات ال 
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 توزيـع مصاريف بيع و . 16

2018  2019  

  دينار   دينار 

    

 نفقات الموظفين  1.523.546  1.530.263

 نقل وتوزيع وإعلنات 724.093  759.711

 استهلكات   178.143  162.261

 إيجارات  115.547  93.255

 مياه وكهرباء وتدفئة 107.087  107.167

 كفاالت وطوابع  15.265  30.021

 بريد وهاتف 5.379  20.168

 رسوم معاينة  124.800  198.000

 قرطاسية ومطبوعات  -  15.977

 تنقلت وسفر  4.296  7.894

 أخرى   4.213  134.696

3.059.413  2.802.369  

 

 

 إدارية صاريف م . 17

2018  2019  

  دينار  دينار

    

 نفقات الموظفين  1.581.322  1.642.262

   استهلكات  117.573  94.593

 أتعاب مهنية  149.345  122.107

 قرطاسية ومطبوعات 9.339  19.288

 مياه وكهرباء وتدفئة 43.555  47.662

 صيانة ومحروقات السيارات  78.800  53.874

 بريد وهاتف 14.370  21.435

 رسوم حكومية 95.610  394.341

 تبرعات 2.300  12.154

 صيانة مباني 10.362  23.703

 تنقلت وسفر 31.749  51.831

 مخصص قضايا مقامة على المجموعة -  28.000

 مصاريف بنكية 38.729  44.731

   أخـرى 188.156  184.779

2.740.760  2.361.210  
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 السنة   خسارةالسهم من  حصة . 18

2018  2019  

    

 )دينار(  السنةخسارة  (4.786.664)  (6.046.052)

 المتوسط المرجح لألسهم خلل السنة )سهم( 30.000.000  30.000.000

  فلس/دينار  فلس/دينار

 )دينار(* الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة (159/0)  (202/0)

 

 لمخفضة للسهم من خسارة السنة مساوية للحصة األساسية للسهم من خسارة السنة. صة اح*إن ال

 

 

 ضريبـة الدخـل  . 19

 

 فيما يلي الحركة على مخصص ضريبة الدخل: 

2018  2019  

  دينـــار   دينـــار

    

 الرصيد كما في أول كانون الثاني 562.410  213.663

 للسنة ة ستحقمال ضريبة الدخل 224.899  289.188

 سنوات سابقةضريبة دخل  -  270.000

 ضريبة الدخل المدفوعة  (691.960)  (210.441)

 كانون األول   31الرصيد كما في  95.349  562.410

 

شركة الهالل لتصنيع  إيرادات ضريبة الدخل المستحقة عن  2019كانون األول  31لسنة المنتهية في ليمثل مصروف ضريبة الدخل 

ً  ركة تابعة(ف )شاالعال ً لقانون ضريبة الدخل رقم )الغير مقبولة ضريبا والذي اخضع نشاط تصنيع األعالف   2018( لسنة 38، وفقا

والذي تم  2018( لسنة 38٪ تستحق كضريبة مساهمة وطنية بحسب قانون الضريبة رقم )1باإلضافة الى  ٪ 15لضريبة الدخل بنسبة 

 .2019تطبيقه في األول من كانون الثاني 

وذلك بسبب فيما يتعلق بنشاط المجموعة الزراعي  2019 كانون األول 31في المنتهية  سنةلم يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل لل

٪ باإلضافة 20 مجموعة هي ان نسبة ضريبة الدخل القانونية لل زيادة المصاريف المقبولة ضريبياً على اإليرادات الخاصة للضريبة.

والذي تم تطبيقه في األول من كانون الثاني  2018( لسنة 38وطنية بحسب قانون الضريبة رقم ) اهمةس٪ تستحق كضريبة م1الى 

2019. 

 .2014( لسنة 34)رقم ، وفقاً لقانون ضريبة الدخل 2018 األول كانون  31في تم احتساب مخصص ضريبة الدخل للسنة المنتهية 
 

 .2016لجميع السنوات حتى نهاية عام  لدخلاحصلت المجموعة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة 
 

ولم يتم االنتهاء من مراجعة  2017و 2018 لعامين قامت المجموعة بتقديم كشوفات التقدير الذاتي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ل

 القوائم المالية الموحدة المرفقة. إعداد السجالت المحاسبية للمجموعة حتى تاريخ 
 

ضريبية مؤجلة ناتجة عن قيام المجموعة بأخذ مخصصات للديون والبضاعة بطيئة الحركة، ونظـراً  ودات جقد يترتب للمجموعة مو 

لعدم التيقن من تحقق تلك الموجودات فإن إدارة المجموعة ترى أنه من األنسب عدم إظهار األثر الضريبي كموجودات ضريبية مؤجلة 

 الموحدة. ضمن القوائم المالية
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 اسبي مع الربح الضريبي: المح  ملخص تسوية الربح

 2019  2018 

 دينـــــار  دينـــــار 
    

 (5.486.864)  (4.561.765) الخسارة المحاسبية

 (1.151.193)  (50.000) أرباح غير خاضعة للضريبة

 ً  8.703.672  5.058.481 وتعديلت أخرى مصاريف غير مقبولة ضريبيا

 2.065.615  446.716 الدخل الخاضع للضريبة

    يعود إلى 

 -  - للشركة األم -الربح   مجموع

 2.065.615  446.716 للشركات التابعة -مجموع الربح  

 289.188  224.899 المستحقة عن أرباح السنة  والمساهمة الوطنية ضريبة الدخل

 ٪14  ٪21 - ٪ 16 نسبة ضريبة الدخل القانونية

 

 

 معامالت مع جهات ذات عالقة  . 20
 

ذات العلقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي االدارة العليا للمجموعة والشركات التي هم فيها  جهات لتمثل ا

 مساهمين رئيسيين. يتم اعتماد األسعار والشروط المتعلقة بهذه المعاملت من قبل إدارة المجموعة. 
 

 مجموعة وتقوم المجموعةنيابة عن ال مستندية لشراء األعلفت الاعتمادتقوم شركة ديلمونتي فريش بروديوس )مساهم( بفتح اال

 .)مساهم( ديلمونتي فريش بروديوسقيمة هذه االعتمادات إلى شركة بتسديد 
 

 المركز المالي الموحدة:  في قائمة فيما يلي ملخص األرصدة مع جهات ذات علقة الظاهرة 

 

2018  2019  

 ات ذات عالقةجه ن ممبالغ مستحقة  دينـــار   دينـــار 
    

 شركة شقيقة –شركة ديلمونتي األردن  44.697  22.773

 شركة شقيقة – دبي شركة ديلمونتي  16.732  -

 شركة شقيقة – موناكو شركة ديلمونتي  72.381  -

22.773  133.810  
    

2018  2019  

 ذات عالقةات مبالغ مستحقة الى جه دينـــار   دينـــار 
    

 شركة شقيقة – لمملكة العربية السعوديةشركة ديلمونتي ا 301  -

 الشركة األم  –شركة ديلمونتي فريش بروديوس  4.002.865  5.382.290

5.382.290  4.003.166  
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 فيما يلي ملخص المعاملت مع الجهات ذات العلقة الظاهرة في قائمة الدخل الشامل الموحدة: 

 

2018  2019  

  ـــار دين  دينـــار 

    

 شركة شقيقة  – المملكة العربية السعوديةشركة ديلمونتي  -مبيعات  48.388  98.238

 شركة شقيقة –شركة ديلمونتي دبي  -مبيعات  304.362  419.218

 شركة شقيقة – موناكو شركة ديلمونتي  -مبيعات  72.381  -

517.456  425.131  

 

 ع أخرى( اإلدارة التنفيذية العليا للمجموعة: منافو فيما يلي ملخص لمنافع )رواتب 

 

2018  2019  

  دينـــار   دينـــار 

    

 رواتب ومنافع أخرى 159.517  145.189

 

 

 االلتزامات المحتملة    . 21

 

 الكفاالت البنكية

 

دينــار(  449.543: 2018 ألولاكــانون  31دينــار ) 648.507كفاالت بنكية بمبلغ  2019األول  كانون  31على المجموعة كما في 

إن معظــم هــذه دينــار(.  22.472: 2018كــانون األول  31) 2019األول  كــانون  31دينــار كمــا فــي  32.425بتأمينات نقدية بمبلغ 

 الكفاالت تتعلق بعطاءات وكفاالت حسن تنفيذ خاصة بعقود بيع.

 

   االعتمادات المستندية

 

بتأمينات نقدية بمبلغ  296.015: 2018كانون األول  31) 2019األول  نون كا 31ال يوجد اعتمادات مستندية صادرة كما في 

 دينار( 13.451

 

 القضايا المقامة على المجموعة

 

كانون األول  31) 2019األول  كانون  31كما في  دينار 140.561قيمتها إن المجموعة مدعى عليها في عدد من القضايا بلغت 

ن المخصص فإ القانوني  وبرأي إدارة المجموعة ومستشارهابات قانونية متعلقة بنشاطاتها، مطال دينار( وتتمثل في  155.945: 2018

دينار( كاف  155.945: 2018كانون األول  31) 2019كانون األول  31دينار كما في  141.142المأخوذ لهذه القضايا البالغ 

 لمواجهة االلتزامات التي قد تنجم عن تلك القضايا والمطالبات.
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  . 22

 

 .المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية األدوات تتمثل 

 

وبعض  والمبالغ المستحقة من جهات ذات علقة  الذمم المدينةو لدى البنوك أرصدة تتكون الموجودات المالية من النقد في الصندوق و 

 . األخرىالمدينة  األرصدة

 

الدائنة  األرصدةوبعض  والتزامات عقد إيجار ذات علقة ات جهإلى المبالغ المستحقة و المالية من الذمم الدائنة بات و تتكون المطل

 . األخرى

 

 .األدوات المالية ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه  لألدوات ان القيمة العادلة  

 

 

  إدارة المخاطر  . 23

 

 مخاطر أسعار الفائدة  -أ

 

عار الفائدة هي المخاطر التي تنتج عن التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب ر أسطإن مخا

 التغيرات في أسعار الفائدة.

 

ا  ر كميان المجموعة غير معرضة لمخاطر اسعار الفائدة وذلك لعدم وجود موجودات أو مطلوبات مالية جوهرية تحمل سعر فائدة متغ

 .2018و  2019كانون األول  31في 

 

 مخاطر االئتمان  -ب

 

واألطراف األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاه   المدينين مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز 

 المجموعة.  

 

ف ائتماني للعملء مع مراقبة الذمم القائمة  ع سقضوترى المجموعة بانها ليست معرضة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم بو

من بعض العملء. كما تحتفظ   ورهونات عقارية بشكل مستمر باالضافة الى الحصول على ضمانات تتمثل في كفاالت بنكية

 المجموعة باالرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة. 

 

كانون  31من إجمالي الذمم المدينة كما في  ⁒53ما نسبته  ين بر عميلل أكثمنتجاتها لعدد كبير من العملء يم تقوم المجموعة ببيع

 .(⁒47: 2018كانون األول  31) 2019األول 

 

 مخاطر تقلبات أسعار العمالت  -ج

 

هي بالدينار األردني والدوالر األمريكي، إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر  إن معظم تعاملت المجموعة

 . الموحدة دوالر لكل دينار( وبالتالي فإن أثر مخاطر العملت غير جوهري على القوائم المالية 41/1) ي األمريك
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 مخاطر النشاط  -د

 

بإدارة هذه  الحية ومنتجاتها الزراعية لمخاطر معينة مثل المرض وتقلبات الجو. وتقوم المجموعة تتعرض موجودات المجموعة

 جوداتها الحية وتزويدها باألدوية والعلجات اللزمة. لمو  ةالمخاطر عن طريق المراقبة المستمر

 

 السيولة   مخاطر -هـ

 

على إدارة السيولة   وتعمل المجموعةتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. 

 ا. هبحيث تضمن توفر سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها بتاريخ استحقاق

 

على أساس الفترة المتبقية 2018و 2019كانون األول  31يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية )غير مخصومة( كما في 

 للستحقاق التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية الحالية: 

 

 2019كانون األول  31

 أقل من 

  شهور 3

 شهور 3من 

 شهر 12إلى 

 من أكثر  

 شهر 12 

 

 المجموع

 دينــار  دينــار  دينــار  رنــايد 

        

 7.786.083  -  -  7.786.083 وأرصدة دائنة أخرىذمم دائنة 

 4.003.166  -  -  4.003.166 ذات علقة ات مبالغ مستحقة إلى جه

 230.559  155.966  55.945  18.648 إيجار عقد التزامات 

 11.807.897  55.945  155.966  12.019.808 

 

 2019نون األول كا 31

 أقل من 

  شهور 3

 شهور 3من 

 شهر 12إلى 

 من أكثر  

 شهر 12 

 

 المجموع

 دينــار  دينــار  دينــار  دينــار 

        

 9.610.783  -  -  9.610.783 وأرصدة دائنة أخرىذمم دائنة 

 5.382.290  -  -  5.382.290 ذات علقة ات مبالغ مستحقة إلى جه

 14.993.073  -  -  14.993.073 

 دارة رأس المال إ . 24

 

بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال ملئمة بشكل يدعم نشاط  المجموعةيتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال 

 ويعظم حقوق الملكية.  المجموعة

 

بأية  المجموعةرات ظروف العمل. هذا ولم تقم تغي ءبإدارة هيكلة رأس المال واجراء التعديلت اللزمة عليها في ضو  المجموعةتقوم 

 تعديلت على االهداف والسياسات واالجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خلل السنة الحالية والسنة السابقة.

 

 جموعهالغ ماان البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال المدفوع واالحتياطي اإلجباري واالرباح المدورة والب

 .2018كانون االول  31دينار كما في  59.192.673مقابل  2019كانون االول  31دينار كما في  54.406.009
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 حقةالال األحداث .25

 

ً لتاريخ القوائم المالية والذي أدى الى اضطراب جوهري في االقتصاد العالمي فيروس كورونا االقتصاد العالمي بتفشي  تأثر، الحقا

األعمال. وبالتالي انعكس ذلك على قطاع الدواجن واالعلف الذي تأثر بتعليق أنشطة األعمال والحجر الصحي   اعات طومختلف ق

 الموسع الذي تم فرضه باإلضافة الى تأثير إجراءات حكومية أخرى اتخذت لمكافحة الفيروس.

 

نون حظر التجول وتعليق كافة أنشطة األعمال  ض قار، قرر رئيس وزراء حكومة المملكة األردنية الهاشمية ف2020أذار  17بتاريخ 

في المملكة حتى اشعار أخر كجزء من اإلجراءات االحترازية التي اتبعتها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وبالتالي غالبية 

 أنشطة األعمال في المملكة قد تأثرت نتيجة للقرار.

 

ورات مستقبلية ال يمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الحالي مثل معدل انتشار  ى تطلان مدى ومدة هذه األثار غير محددة وتعتمد ع 

الفيروس ومدى فعالية اإلجراءات المتخذة الحتوائه. في ضوء االضطراب االقتصادي الحالي ال يمكن عمل تقديرات موثوقة حول أثر  

تأثر على نتائج الشركة المستقبلية وتدفقاتها النقدية ووضعها  ة قديالفيروس حتى تاريخ إقرار القوائم المالية هذه. ان التطورات المستقبل

 المالي. 

 

 

 معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد .26

 

المالية الموحدة مدرجة أدناه، وستقوم  وائمقوالغير نافذة بعد حتى تاريخ الإن المعايير المالية والتفسيرات الجديدة والتعديلت الصادرة 

 المجموعة بتطبيق هذه التعديلت ابتداًء من تاريخ التطبيق االلزامي:

 

 ( عقود التأمين  17معيار التقارير المالية الدولي رقم )

يار محل معيار التقارير  المع يقدم المعيار نموذجاً شاملً للعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا

عقود التأمين. ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين )مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التأمين  –( 4المالية الدولي رقم )

ة التي ماليلالمباشرة وعقود إعادة التأمين( دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات ا

 تحمل خاصية المشاركة. ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط. 

 

شريطة ان المنشأة طبقت   ، مع السماح بالتطبيق المبكرمع ارقام المقارنة 2021الثاني كانون  1سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 

التقارير المالية الدولي رقم  قبل أو مع تطبيق معيار  (15التقارير المالية الدولي رقم )ومعيار  (9لدولي رقم )ية الالتقارير المامعيار 

 . من تطبيق هذا المعيار  أثر ان ينتج المجموعة. ال تتوقع (17)

 

 "األعمال" تعريف  (: 3) رقم الدولي تقارير الماليةال تعديالت على معيار

 األعمال لمساعدة اندماج -( 3)في معيار التقارير المالية الدولي رقم  "األعمال"ة تعديلت على تعريف حاسبمالمجلس الدولي لل أصدر

هذه أم ال. وتوضح  المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات ئات لمنشا

غير  أعمال ن في السوق قادرين على استبدال أي عناصريتقييم ما إذا كان المشارك ذفوتح ،األعمالالحد األدنى لمتطلبات التعديلت 

تعريفات  وتحديدجوهرية،  المستحوذ عليهاعلى تقييم ما إذا كانت العملية ئات لمنشاتوجيهات لمساعدة  التعديلت  فيضتو ، موجودة

 ي.  تيارخاختبار تركيز القيمة العادلة اال واضافةوالمخرجات،  األعمال

 

 ينتج ، فلن ي األول التطبيقأو بعد تاريخ  عندنظًرا ألن التعديلت تطبق بأثر مستقبلي على المعاملت أو األحداث األخرى التي تحدث 

 هذه التعديلت.من تطبيق المجموعة  على  أثر
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 ي" جوهر ل"ا : تعريف  (8رقم ) المحاسبة الدولي ومعيار (1رقم ) المحاسبة الدولي معيارتعديالت على 

الدولي رقم   ةمعيار المحاسبو المالية  القوائمعرض  - (1)الدولي رقم  ةأصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديلت على معيار المحاسب

كافة  المعايير  ضمن " جوهري"ما هو تعريف  لتوحيدفي التقديرات واألخطاء المحاسبية  المحاسبية والتغييرات السياسات  -(8)

حذفها أو إغفالها أو  نتج عن جوهرية إذا  تعتبر التعريف. ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات من  ةوتوضيح جوانب معين

المالية لألغراض العامة على أساس تلك  للقوائمبشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون  تأثير إخفاءها،

 المنشأة ".  ل ة حو دوالتي توفر معلومات مالية محد المالية، القوائم

 

  .لمجموعةل المالية الموحدة القوائمثر على أ "جوهري"ما هو  على تعريف للتعديلت من غير المتوقع أن يكون 

 

 ( 7) رقم  المالية  للتقارير الدولي  والمعيار( 9)  رقم   الدولي المالية التقارير  لمعيار  الفائدة  معدالت معايير عديالتت

  من  عدد تشمل( 7) رقم المالية للتقارير الدولي  والمعيار( 9) رقم الدولي  المالية التقارير لمعيار دةلفائا معدالت  معايير تعديلت  إن 

 التحوط علقة تتأثر.  الفائدة معدالت  معايير بتعديل مباشر بشكل تتأثر التي  التحوط علقات  جميع على  تنطبق التي  اإلعفاءات  عمليات 

 نتيجة. التحوط أداة أو  التحوط لبند المعيار، إلى  المستندة النقدية التدفقات  حجم أو  /و  توقيت  بشأن  تيقن  عدم حالة إلى  التعديل أدى إذا

  خلل  التحوط، أداة أو  التحوط لبند المعيار، إلى  المستندة النقدية التدفقات  حجم أو  /و  توقيت  حول تيقن  عدم هناك يكون  قد التعديل، لهذا

 كانت إذا فيما التيقن  عدم إلى  ذلك يؤدي قد .(RFR) المخاطر  من يخلو  ببديل الحالي  ائدةالف لمعد معيار الستبدال السابقة الفترة

 .ال أم فعالة مستقبلً  التحوط علقة كانت  إذا وما  مرجحة المتوقعة الصفقة

 

  التحوط  أداة  أو  التحوط ندلب ،رالمعيا إلى  المستندة النقدية التدفقات  حجم أو  /و  توقيت  حول تيقن  عدم هناك يكون  قد التعديل، لهذا نتيجة

 التي المالية الفترات  على  التعديلت  تسري .(RFR) المخاطر  من  يخلو  ببديل الحالي  الفائدة معدل معيار الستبدال السابقة الفترة خلل

 تحوط علقات  يأ دةاإع  يمكن  ال أنه إال. رجعي  بأثر تطبيق ويتم. المبكر بالتطبيق السماح مع 2020 الثاني  كانون  1 بعد أو  في  تبدأ

  .السابقة التجارب  من  باالستفادة تحوط علقات  أي تعيين  يمكن  وال الطلب، تطبيق عند مسبقًا إلغائها تم

 

 عند  المالية التقارير على  تؤثر قد  التي  المسائل  إلى  تركيزه الدولية المحاسبة معايير مجلس  يحول األولى، المرحلة  من  االنتهاء بعد

  .IASB مشروع من  الثانية بالمرحلة ذلك إلى  ويشار  .RFR بـ الحالي  فائدةال ل دمع معيار استبدال

 

  إنهاء  يتطلب  الذي الحد إلى  التحوط علقات  على  يؤثر ال التعديل عن الناشئ  التيقن  عدم أن  حيث  مبكراً  التعديلت  مجموعةال تطبق لم

  .العلقة 


