التقرير السنوي الثالث والخمسون

حضرة صاحب الجاللة الهاشمية

الملك عبداهلل الثاني بن الحسين المعظم

حضرة صاحب السمو الملكي

األمير الحسين بن عبداهلل ولي العهد المعظم
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تقرير مجلس اإلدارة السنوي
الثالث و الخمسون
والقوائم المالية الختامية الموحدة
وتقرير مدققي الحسابات
للسنة المالية المنتهية
بتاريخ  31كانون أول 2021
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رئي�س جمل�س الإدارة

الدكتور ماهر �أحمد مفلح حوراين

نائب رئي�س جمل�س االدارة

ال�سيد عبدالعزيز ن�صر اهلل �سليمان هيكل

الأع�ضاء
دولة اال�ستاذ عبد الكرمي عالوي �صالح الكباريتي
ال�سيد حممد مفلح �صالح احلوراين
املهند�س عبد الفتاح ح�سن خليل مر�شد

مدققو ح�سابات ال�شركة
ال�سادة /دويك و�شركاه
التجمع لال�ست�شارات والتدقيق
�أع�ضاء جمموعة ليدنغ ادج اليان�س

جمل�س
ا لإدارة
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كلمة
رئي�س
جمل�س
الإدارة

ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني� /أع�ضاء الهيئة
العامة لل�شركة الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ارحب بكم باال�صالة عن نف�سي ونيابة عن زمالئي �أع�ضاء
جمل�س الإدارة يف �إجتماع الهيئة العامة ال�سنوي ل�شركة
االلبان االردنية م.ع.م و�أن �أقدم لكم التقرير ال�سنوي
الثالث واخلم�سون لل�شركة والذي يت�ضمن �شرحا ملخ�صا
عن �أعمال ال�شركة و�إجنازاتها وح�ساباتها اخلتامية عن
ال�سنة املنتهية يف  2021/12/31وذلك عمال ب�أحكام
املادتني  169و  171من قانون ال�شركات املعدل رقم 22
ل�سنة  1997واخلطة امل�ستقبلية .
كما هو معلوم لديكم ف�إن اجلائحة التي حلت يف البالد
والقت بظاللها عى االقت�صاد املحلي وال��دويل ،والتي
انعك�ست على القطاعات االقت�صادية العاملة وعلى ر�أ�سها
قطاع ال�صناعات الغذائية مما �إنعك�س على املبيعات كما
زاد من م�شكلة التدفق النقدي وحت�صيل الديون ب�سبب
تدهور املبيعات� ،إ�ضافة اىل ت�أثري قوانني الدفاع التي
راعت الو�ضع االقت�صادي لل�سوق املحلي ككل من ناحية
ت�أجيل الدفعات و�إيقاف حب�س املدين وغريها.
لقد عمدت ال�شركة اىل التعامل مع اجلائحة بطريقة
مهنية تقوم على فتح قنوات بيعية جديدة لتعوي�ض الفجوة
احلا�صلة نتيجة �إغالق القطاعات ال�سياحية حمليا ومبا
يكفل �إ�ستمرارية ال�شركة وحتقيق عائد �إيجابي يف ظل
هذه الظروف الراهنة ،مع تغيري ا�سرتاتيجية العمل من
خالل الرتكيز على ا�ستهداف �أ�سواق التجزئة واجلملة،
كما مت توقيع ع��دد م��ن ع�ق��ود ال�ت��وري��د لبع�ض امل��راك��ز
اخلدمية الكربى كامل�ست�شفيات ومراكز االم��داد حيث
�ساعدت على �سد العجز احلا�صل وا�سهمت يف عمل منو
ب�سيط يف املبيعات عن عام  2020بواقع  % 13.5تقريبا
كما تنوي ال�شركة خالل ا�سرتتيجيتها للفرتة القادمة
زي��ادة الأ�صناف التي تن�ضوي على تناف�س �أق��ل وفر�ص
ت�صديرية �أعلى مثل اجلبنة امل�شمولة واالجبان االخرى
لتزويد اال�سواق اخلارجية بها وذلك بالتوازي مع تخفي�ض
�إنتاج اال�صناف الأق��ل ربحية والأق��ل عمرا على الرف
والأ�صناف التي تن�ضوي على مناف�سة عالية �أو احتمال
حتقيق اخل�سائر بها �أكرب من غريها وما ينبني على ذلك
من تطوير فقد مت تو�سعة امل�صنع وحتديثه لهذه الغاية.

ام��ا بالن�سبة للنتائج املالية املتحققة للعام 2021
مقارنة مع العام  ،2020فقد �أظهرت النتائج ارتفاع
يف حجم الإي� ��رادات املتحققة للعام  2021لت�صل
ملبلغ  20925061مقارنة مع مبلغ  18433187دينار
للعام  2020اي بن�سبة بارتفاع بلغت  ،%13.52لكن
انخف�ض جممل ال��رب��ح م��ن مبلغ  2872400دينار
للعام  2020اىل مبلغ  2649860دينار للعام 2021
بن�سبة  ،%7.75وارتفع رب��ح ال�سنة قبل ال�ضرائب
واملخ�ص�صات اىل مبلغ  615984دينار للعام 2021
مقارنة مع  391834دينار للعام � 2020أي بن�سبة
ارتفاع مقدارها .%57.21
ال�سادة امل�ساهمني الكرام :
�إن الواقع االقت�صادي ال�صعب الذي مير به االقت�صاد
العاملي واملحلي واالرت�ف��اع احل��اد على �أ�سعار امل��واد
الأولية يتطلب منا جميعا بذل كافة اجلهود لالرتقاء
يف حجم الن�شاط ال��ذي تقوم به ال�شركة وحماولة
زي��ادة النتائج االيجابية املتحققة باذن اهلل تعاىل،
املني ان ت�ستمر م�سرية النجاح واالرت�ق��اء لل�شركة
من خالل ثقتكم امل�شكورة مبجل�سكم و�إدارة ال�شركة
والتي هي م�صدر افتخار واعتزاز .
وي�سعدنا ان نخربكم ب�أنه لدى ال�شركة خطة طموحة
يف تطوير و�إ� �ض��اف��ة خ�ط��وط ان �ت��اج ج��دي��دة تراعي
منتجات طويلة الأمد من اجل ايجاد �أ�سواق جديدة
للت�صدير وم��راع��اة للتطوير اخلا�ص بالطلب على
منتجات غذائية جديدة تراعي الناحية ال�صحية
وتراعي ال��ذوق اجلديد للمنتجات الغذائية العاملية
املطلوبة بال�سوق والرتكيز على زيادة انت�شار منتجاتنا
باال�سواق.
ومت بحمد اهلل طرح منتجات مها من عبوات املياه
الع�صرية وبنوعية وجودة عالية ت�ضاهي جودة املياه
العاملية وب�شهادة معظم الزبائن وهناك انت�شار وا�سع
لهذا املنتج.
ويف اخل �ت��ام ،ال ي�سعني اال �أن �أت��وج��ه بال�شكر اىل
ح�ضراتكم ،وال�شكر اجلزيل لإدارة ال�شركة وكافة
موظفيها على اجلهود التي مت بذلها� ،آملني من املوىل
عز وجل �أن يحفظ �إردننا الغايل �أمن�أً مزدهر ًا يف ظل
ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين بن
احل�سني املعظم.
رئي�س جمل�س الإدارة
الدكتور ماهر �أحمد مفلح حوراين

ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني الكرام،
ي�سر جمل�س �إدارة �شركة الألبان الأردنية امل�ساهمة العامة املحدودة �أن يرحب بكم و�أن ي�شكركم على تف�ضلكم
بح�ضور اجتماع الهيئة العامة العادي لل�شركة و�أن يقدم لكم تقريره ال�سنوي الثالث واخلم�سون املت�ضمن
نتائج �أعمال ال�شركة ون�شاطاتها والقوائم املالية لل�سنة املنتهية كما يف  31كانون �أول  ،2021و�أهم تطلعاتها
امل�ستقبلية للعام  2022وذلك عمال ب�أحكام املادة ( )169من قانون ال�شركات ،واحكام املادة ( )4من تعليمات
�إف�صاح ال�شركات امل�صدرة واملعايري املحا�سبية ومعايري التدقيق ل�سنة . 2004
�أو ًال  :ن�شاط ال�شركة وم�شاريعها:
� -1أن�شطة ال�شركة الرئي�سية:
يتمثل ن�شاط ال�شركة يف �إنتاج احلليب الطازج بكافة �أنواعه من حليب مب�سرت ،لنب  ،لبنه ،جبنه بي�ضاء حلوم،
�شدر (�صفراء) ،لنب ال�شنينة واجلميد ال�سائل واجلبنة امل�شمولة ،بالإ�ضافة اىل �إنتاج العبوات البال�ستيكية
امل�ستخدمة يف تعبئة بع�ض منتجاتها .
� -2أماكن ال�شركة اجلغرافية وعدد املوظفني فيها:
متار�س ال�شركة ن�شاطها من خالل م�صانعها الكائنة يف منطقة الر�صيفه (�شارع امللك ح�سني) ويبلـغ عدد
املوظفني فيها ( )251موظفا ،هذا وال يوجد لل�شركة �أية فروع داخل اململكة �أو خارجها.
 -3حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل:
بلغ حجم اال�ستثمار الر�أ�سمايل حتى تاريخه مبلغ ( )10662301دينار اردين.
ثانيا :ال�شركات التابعة:
 �شركة املها لال�ستثمار الزراعي واحليواين ذات م�س�ؤولية حمدودة:�أ�س�ست ال�شركة مبوجب �أحكام القانون لدى مراقب ال�شركات بوزارة ال�صناعة والتجاره حتت الرقم ()11387
تاريخ  2006/1/24بر�أ�سمال وقدره (مائتان وخم�سون الف دينار�أردين) ،ولت�صويب الأو�ضاع عمال ب�أحكام
قانون ال�شركات قامت ال�شركة يف �شهر ت�شرين الثاين 2007/بزيادة ر�أ�س مالها لي�صبح (مليون ديناراردين)
مملوكة ل�شركة الألبان الأردنية (ال�شركة الأم) وبن�سبة  %100و متار�س ال�شركة �أن�شطتها يف جمال ت�سمني
وتربية الأبقار والأغنام والعجول وامتالك و�إقامة مزارع �أبقار و�أغنام ودواجن واملتاجرة مبنتجاتها� ،إال �أن
ن�شاطها الرئي�سي يرتكز على �أنتاج احلليب اخلام عن طريق مزرعة الأبقار احللوب التي مت �إن�شا�ؤها لهذه
الغاية على م�ساحة �أر�ض تبلغ  574دومنا حتوي بئر ماء �إرتوازي وجمهزة بكافة الأبنية الإن�شائية بقدرة
�إ�ستعابية تبلغ  3500ر�أ�س بقر .
تقع �شركة املها لال�ستثمار الزراعي واحليواين يف حمافظة املفرق/منطقة الكوم الأحمر ويبلغ عدد موظفيها
( )76عامل وموظف ،هذا وال يوجد لل�شركة التابعة �أية فروع داخل اململكة �أو خارجها وال توجد �أية م�شاريع
مملوكة لها.
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تقر ير
جمل�س
ا لإدارة

12

ثالثا�:أ� -أع�ضاء جمل�س الإدارة ونبذة تعريفية عنهم:
اال�سم
الدكتور /ماهر احمد مفلح حوراين

املن�صب

تاريخ تاريخ
الع�ضوية امليالد

رئي�س جمل�س 1968 2018/4/28
االدارة

ال�شهادة
العلمية

�سنة
التخرج

بكالوري�س حقوق

1990

ماج�ستري ادارة اعمال

2010

دكتوراه فخرية يف
االقت�صاد وادارة االعمال

2002

دكتوراه يف ادارة االعمال 2017
ال�سيد /عبدالعزيز ن�صر اهلل �سليمان هيكل نائب رئي�س
جمل�س االدارة

دولة اال�ستاذ  /عبدالكرمي عالوي �صالح
الكباريتي

1946 2018/4/28

ماج�ستري اقت�صاد

1971

اخلربات العملية
مدير عام ال�شركة االردنية املتحدة لال�ستثمار
()2016/1 -1990
رئي�س هيئة املديرين يف ال�شركة االردنية
املتحدة لال�ستثمار (-2016/1االن)
رئي�س جمل�س االدارة  /مدير عام �شركة
االرينا للفنادق واال�ستثمارات ال�سياحية
االردن (-2009االن)
مدير عام �شركة االرينا للفنادق وال�سياحة
بلغاريا ( -2009االن )م�ساعد مدير دائرة الدرا�سات يف �شركة مالية
 ليبيامدير دائرة االبحاث  -بنك اال�سكان
متقاعد

ع�ضو جمل�س  1949 2018/4/28بكالوريو�س ادارة اعمال  1973رئا�سة وزراء ،رئي�س الديوان امللكي ،وزير
وادارة مالية مع مرتبة
االداره
خارجية ،وزيرعمل ،وزير�سياحة ،ع�ضو
ال�شرف
جمل�س نواب ،ع�ضو جمل�س �أعيان ،رئي�س
جمل�س �إدارة البنك الكويتي (م.ع.م) ،رئي�س
جمل�س �إدارة ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات
املالية(م.ع.م) ،رئي�س جمل�س ادارة بنك
اخلليج اجلزائر(اجلزائر) ،ع�ضو جمل�س
ادارة بنك برقان (الكويت)

ال�سيد/حممد مفلح �صالح احلوراين

ع�ضو جمل�س 1946 2018/4/28
االدارة

املهند�س /عبد الفتاح ح�سن خليل مر�شد

ع�ضو جمل�س 1959 2018/4/28
االدارة

بكالوريو�س لغة عربية
دبلوم عايل يف الرتبية
بكالوريو�س هند�سة
ات�صاالت

 1969مدر�س يف ال�سعودية ()1980 -1970
نائب عميد كلية جمتمع ()1989 - 1980
 1980اداري يف جامعة عمان االهلية ()2014- 1990
متقاعد
 1983مهند�س ت�شغيل و�صيانة يف �شركة االت�صاالت
االردنية ()2001-1984
رئي�س ق�سم االعطال والدعم الفني يف �شركة
االت�صاالت االردنية ()2009-2001
مدير تكنولوجيا املعلومات يف وزارة اال�شغال
العامة ()2013-2010
مدير �شركة ل�شبكات احلا�سوب (-2014
االن)
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ب� -أ�سماء �أ�شخا�ص الإدارة العليا ونبذه تعريفيه عنهم:
اال�سم

املن�صب

تاريخ تاريخ
الع�ضوية امليالد

ال�شهادة
العلمية

�سنة
التخرج

ال�سيد /غازي طاهر حممود جابر

املدير العام

1957 2021/5

بكالوريو�س كيمياء

1980

مدير عام ال�شركة ( -2021/05/1االن)
�ضابط جودة يف وزارة ال�صحة الكويت
1991-1980
م�ساعد مدير االنتاج يف �شركة االلبان
الدمناركية 1998-1991
نائب مدير عام �شركة ابقار ظفار
2018-1998
مديرعام �شركة ظفار 2020-2018

2015

نائب املدير العام من 2021/1/1
2021-08-01
مدير فرع يف �شركة امريكانا
2006/6-2000/7
مدير ت�شغيل يف �شركة هامبورج
2012/12-2007/12
مدير مبيعات يف �شركة بروكتل اند جامبل -
ليبيا 2018/4-2013/4
مدير وحدة االعمال يف �شركة طارق وزكريا
الفقيه و�شريكهم 2018/11-2016/7
مدير مبيعات يف �شركة االلبان االردنية
٢٠٢١/٨/٨-2019/6
مدير مايل يف �شركة االلبان االردنية من
 - 2018/9اىل الآن .
حما�سب ثم حما�سب تكاليف يف �شركة ابراج
للحجر والرخام واجلرانيت من 2004/5/1
 2009/1/20م.حما�سب رئي�سي يف �شركة ال�سنابل الذهبية
للتعليم واال�ستثمار من - 2009/1/21
2010/10/15م
حما�سب تكاليف ثم رئي�س ق�سم حما�سبة
التكاليف واالعتمادات يف �شركة االلب�سة
االردنية امل�ساهمة العامة من - 2010/10/16
2013/11/13م
مدير ق�سم املحا�سبة يف �شركة البان املزرعة
من 2014/11/30 - 2013/11/14م
مدير ق�سم املحا�سبة ال�صناعية يف جمموعة
الزاكي لل�صناعة والتجارة والتخزين من
2016/10/15 - 2014/12/1م.
م�ساعد مدير مايل يف �شركة االلبان االردنية
من 2016/10/16م 2018/2/1 -م.
مدير مايل يف �شركة البان حارتنا من
2018/9/11 - 2018/2/1

ال�سيد� /شادي ح�سني �سليمان االجرب نائب مدير عام  1980 2019/6دبلوم موارد ب�شرية من
جامعة عني �شم�س
مدير املبيعات
ماج�ستري مهني ب�إدارة
(م�ستقيل)
االعمال من املنظمة
اعتبارا من تاريخ
الربيطانية
2021/01/01
لي�سان�س -رخ�صة
قيادة االعمال الدولية
من جامعة ميزوري
االمريكية
ال�سيد  /احمد حممد احمد ابوخ�ضري

املدير مايل

1982 2018/9

بكالوريو�س حما�سبة

2004

اخلربات العملية
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املن�صب

تاريخ تاريخ
الع�ضوية امليالد

ال�شهادة
العلمية

�سنة
التخرج

مدير ال�صيانة

1981 2019/4

بكالوريو�س هند�سة
ميكانيكية

2008

ال�سيد /مروان عبد املنعم حممود رم�ضان مدير العمليات

1979 2020/1

دبلوم خمتربات طبية

2003

بكالوريو�س كيمياء

2010

اال�سم
املهند�س  /ع�صام فا�ضل حممود هزمي

اخلربات العملية
مدير االدائرة الهند�سية يف �شركة االلبان
االردنية -2019/4االن
م�س�ؤول ق�سم ال�صيانة يف �شركة حمودة
لل�صناعات الغذائية 2012/1-2009/4
مهند�س �صيانة يف �شركة ا�سمنت االحتاد
2014/7-2012/2
مهند�س �صيانة �شركة حمودة لل�صناعات
الغذائية 2019/3-2014/8
مدير عمليات يف �شركة االلبان االردنية
-2020/1االن
م�ساعد مدير االنتاج واجلودة يف �شركة
الرو�ضة -قطر 2004/6-2003/3
م�س�ؤول اجلودة ومراقب عام يف �شركة
املتحدون ل�صناعة االلبان واالجبان
2007/1-2004/7
قائم باعمال مدير تقني /مدير البحث
والتطوير �شركة املراعي 2017/11-2010/4
مدير تقني وم�ست�شار انتاج يف جمموعة زين
العاملية  -العراق 2019/12-2018/3
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رابعا� :أ�سماء كبار مالكي الأ�سهم وعدد الأ�سهم اململوكة لكل منهم الذين ميتلكون ما ن�سبته  %5ف�أكرث بتاريخ ٢٠٢١/12/31
مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة :
اال�س ـ ــم
الدكتور /ماهر احمد مفلح حوراين
ال�سيد  /عمر احمد مفلح حوراين
ال�سيدة  /اينا�س احمد مفلح حوراين
ال�سيدة /عبري احمد مفلح حوراين

عدد الأ�سهم
عدد اال�سهم
الن�سبة
كما يف ٢٠٢١/12/31
كما يف ٢٠٢٠/12/31
45.618
1824735
%33.471
1338846
21.223
848911
%17.170
686787
%8.341
333651
%11.466
458651
%11.466
458651
الن�سبة

خام�سا :الو�ضع التناف�سي لل�شركة :
ترتكز مبيعات ال�شركة على اال�سواق الداخلية والتي ت�شتمل على جميع القنوات التوزيعية من املحال الكربى وحمال البقالة
والعطاءات احلكومية وقد مت فتح عدد من الأ�سواق اخلارجية بعقود �سنوية وذلك يف كل من الكويت والعراق ،وتبلغ احل�صة
ال�سوقية لل�شركة ما ن�سبته  %9من اجمايل احل�صة ال�سوقية لل�شركات املماثلة لها يف طبيعة الن�شاط .

�ساد�سا :اليوجد اعتماد على موردين حمددين �أو عمالء رئي�سيني حمليا �أوخارجيا ي�شكلون  %10ف�أكرث من اجمايل امل�شرتيات
و�/أو املبيعات .
�سابعا :ال يوجد �أي حماية حكومية �أو امتيازات تتمتع بها �شركة االلبان االردنية �أو �أي من منتجاتها مبوجب القوانني
والأنظمة �أو غريها.
 ال يوجد �أي براءات اخرتاع او حقوق امتياز ح�صلت ال�شركة عليها ،ولكنها متتلك الأ�سماء والعالمات التجارية التي ت�سوق منتجاتهاوهي (ماركة املها).
 �أما �شركة املها لال�ستثمار الزراعي واحليواين (ال�شركة التابعة) فقد ح�صلت بتاريخ  2006/4/5علـى �إعفاءات من الر�سوموال�ضرائب مبقت�ضى �أحكام قانون ت�شجيع اال�ستثمار رقم ( )16ل�سنة  1995واملـادةرقم ( )8من قانون اال�ستثمار رقم( )68ل�سنة
. 2003

ثامنا :ال يوجد �أي قرارات �صادرة عن احلكومة �أو املنظمات الدوليه �أو غريها لها اثر مادي على عمل ال�شركة �أو منتجاتها
�أو قدرتها التناف�سية.
تلتزم ال�شركة بتطبيق معايري اجلودة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الأردنية فيما يتعلق مبنتجاتها واية تغريات تطرا
عليها.
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تا�سعا :الهيكل التنظيمي لل�شركة وعددموظفيها وبرامج الت�أهيل والتدريب ملوظفي ال�شركة:
�أ -الهيكل التنظيمي لكل من �شركة االلبان االردنية وال�شركة التابعة

الهيكل التنظيمي العام ل�شركــة االلبــان االردني ــة امل�ساهمة العامة املحدودة
ﻣﺠﻠﺲ ادارة
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻣﺠﻠﺲ ادارة
ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﻣﺴﺆول

ﻣﺪﻳﺮ
داﺋﺮة اﻧﺘﺎج

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
IT

ﻣﺴﺆول

اﻟﺠﻮدة
اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻤﺪﻳﺮ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

ﺷﺆون اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
واﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺎ

ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة
ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ

اﻣﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮدع

ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻳﺮ

ﻣﺸﺮﻓﻴﻦ
ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة
اﻟﻤﺎﻟﻲﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺪﻳﺮ
ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﺴﺆول
ﻣﺪﻳﺮ
اﻧﺘﺎجاﻟﻤﺨﺘﺒﺮ
ﻣﺴﺆول
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
داﺋﺮة

اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ
ﻣﻮزﻋﻴﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ

ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ

ﻣﺸﺮف إﻧﺘﺎج
اﻻﻟﺒﺎن

ﻣﺸﺮف إﻧﺘﺎج
اﻻﻟﺒﺎن

ﻣﺸﺮف ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺴﺘﺮه
واﺳﺘﻼم

ﻓﻨﻲ إﻧﺘﺎج

ﻓﻨﻲ إﻧﺘﺎج

ﻓﻨﻲ إﻧﺘﺎج

ﻓﻨﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮ

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

اﻟﺤﻠﻴﺐ
اﻟﻤﺴﺘﻮدع
اﻣﻴﻦ
اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﺠﺎﻫﺰة

ﻣﺸﺮف إﻧﺘﺎج
اﻻﻟﺒﺎن

ﻣﺸﺮف إﻧﺘﺎج
اﻻﻟﺒﺎن

ﻣﺸﺮف ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺴﺘﺮه
واﺳﺘﻼم اﻟﺤﻠﻴﺐ

ﻓﻨﻲ إﻧﺘﺎج

ﻓﻨﻲ إﻧﺘﺎج

ﻓﻨﻲ إﻧﺘﺎج

ﻋﻤﺎل

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮدع
اﻟﻤﺴﺘﻮدع
اﻣﻴﻦ اﻣﻴﻦ
اﻟﺠﺎﻫﺰة
اﻻوﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻤﻮاد

ﻓﻨﻲ ﻣﺨﺘﺒﺮ

ﻣﻮزﻋﻴﻦ
ﻣﺸﺮﻓﻴﻦ

ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ

ﻣﺴﺆول
اﻟﺠﻮدة

اﻟﻤﻮاد اﻻوﻟﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺪاﺋﺮة
ﺷﺆون اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
ﻣﺴﺆول ﻣﺼﻨﻊ
ﻣﺸﺮف اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ
واﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺎ
IT
اﻟﺴﻼﻣﺔ

ﻗﺴﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﻋﻤﺎل

ﻣﺴﺆول اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻋﻤﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻋﻤﺎل

ﻗﺴﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻣﺸﺮف
ﻓﻨﻴﻮن
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
ﻗﺴﻢ
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ

واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

اﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻣﺴﺆول
ﻣﺴﺘﻮدع
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
واﻟﺼﺤﺔ
ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر

ﻣﺴﺘﻮدع
ﻣﺮاﻗﺐ
ﻓﻨﻴﻮن ﻣﻬﻨﺪس
ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر
إﻧﺘﺎج
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ
ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ

ﻣﺴﺆولﻋﻤﺎل

ﻣﺮاﻗﺐ
ﻓﻨﻴﻴﻮن
إﻧﺘﺎج
إﻧﺘﺎج

اﻣﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻮع
اﻣﻴﻦ
ﻣﺴﺘﻮع

اﻟﻜﺮاج واﻟﻨﻘﻠﻴﺎت

ﻓﻨﻴﻴﻮن
ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ
ﻗﺴﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ
اﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق

ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ

اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻣﺴﺆول
ﺧﺪﻣﺎت
ﻋﻤﺎل
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻓﻨﻲ ﻣﺴﺆول
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ
اﻟﻜﺮاج واﻟﻨﻘﻠﻴﺎت

ﺣﺮاسﺧﺪﻣﺎت
ﻋﻤﺎل

ﻓﻨﻲﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻓﻨﻲ
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻚ

ﺣﺮاس

ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻓﻨﻲﺗﺒﺮﻳﺪ
ﻓﻨﻲ

ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﻦ

اﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق

إﻧﺘﺎج
ﻋﻤﺎل إﻧﺘﺎج

ﻋﻤﺎل إﻧﺘﺎج

ﻓﻨﻲ ﺗﺒﺮﻳﺪ

الهيكل التنظيمي العام
ل�شركة املها لال�ستثمار الزراعي واحليواين ذ.م.م.
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺰرﻋﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﻃﺒﻴﺐ ﺑﻴﻄﺮي ﻋﺪد )(3

ﻃﺒﻴﺐ ﺑﻴﻄﺮي ﻋﺪد )(3

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺰرﻋﺔ

ﻣﻬﻨﺪس زراﻋﻲ ﻋﺪد )(3

ﻣﻬﻨﺪس زراﻋﻲ ﻋﺪد )(3

ﻣﺸﺮﻓﻲ
أﺑﻘﺎرأﺑﻘﺎر
ﻣﺸﺮﻓﻲ

ﺣﻠﺐ
ﺣﻠﺐ
ﻓﻨﻲﻓﻨﻲ

ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻋﺪد )(2

ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻋﺪد )(2

اﻟﺤﻠﻴﺐ
ﺗﻨﻚ
اﻟﺤﻠﻴﺐ
ﺳﺎﺋﻖﺗﻨﻚ
ﺳﺎﺋﻖ

ﻋﻤﺎل
ﻋﻤﺎل

ﺣﺮاس
ﺣﺮاس
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ب -عدد موظفي ال�شركة وال�شركة التابعة وفئاتهم وم�ؤهالتهم :
امل�ؤهل العلمي

�شركة االلبان االردنيه
عدد املوظفني

بكالوريــــو�س
دبلـــــــوم
ثانويـــة عـامه وما دون
�إجمايل عدد املوظفني

31
13
207
251

�شركة املها لال�ستثمار الزراعي واحليواين
( ال�شركة التابعة )
عدد املوظفني
11
65
76

 -3برامج الت�أهيل والتدريب ملوظفي ال�شركة :
 قامت ال�شركة بعقد دورات تدريبية ملوظفي الدائرة املالية (املهارات االحرتافية يف تطبيق اك�سل  +اال�ساليب املتعلقة يف املحا�سبةال�ضريبية) .
 كما مت عقد دورة تدريبية ملوظفي املوارد الب�شرية (.)human resources كما مت عقد دورة تدريبية ملوظفي الدائرة الهند�سية يف جمال م�شاريع الطاقة ال�شم�سية. -كما مت عقد دورة تدريبية للم�شرتيات على االعتمادات .

عا�شرا :ال يوجد خماطر من املمكن �أن تتعر�ض ال�شركة لها خالل ال�سنة املالية الالحقة ولها ت�أثري مادي عليها.
حادي ع�شر :الإجنازات التي حققتها ال�شركة:
 عمدت ال�شركة اىل �شراء �سيارات توزيع عدد ثمانية ع�شر �سيارة منها �سيارات توزيع و�سناجل كبرية لنقل املياه ،وبيع خم�سة ع�شر�سيارة وقد قامت ال�شركة ب�شراء تراكتور ل�شركة املها لال�ستثمار الزراعي و�شراء �سيارة خا�صة واحدة فقط ل�شركة املها باال�ضافة
اىل بيع تراكتور قدمي خا�ص ب�شركة املها.
 تاهيل  700بكرية ا�ضافية للدخول يف العملية االنتاجية. مت عمل تو�سعة حظريتني �سعة  300را�س يف مزرعة االبقار لزيادة القدرة االنتاجية. مت عمل حمطة معاجلة حتلية مياه �شرب لالبقار . متت امل�شاركة يف املعار�ض الدولية الت�سويقية (. )gulf food بناء م�ستودعات جديدة مب�ساحة  850م.٢ مت تو�سعة ق�سم جبنة امل�شمولة من �سعة 12طن اىل  35طن . مت ا�ستحداث ق�سم جبنة االري�ش . مت ا�ستغالل م�سطحات ال�شركة يف تركيب نظام الطاقة ال�شم�سية للمرحلة النهائية. بناء خطوط خدمات بني مباين ال�شركة. -ت�شغيل وترخي�ص خط قواريراملاء �سعة  12لرت و17لرت.
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ز  -فيما يلي جداول مقارنة ملبيعات ال�شركة خلم�سة �سنوات متتالية باملليون دينار:
2017
8.287
1.363
7.054
0.587
17.291

البيـ ـ ــان
احلليب املب�سرت والألبان ،واللبنه....
مبيــعات البال�ستيـــك
مبيعات حليب خام (ال�شركة التابعة)
مبيعـــات اخرى •
مبيعات املياه
املجمـــوع

2018
7.699
1.203
7.127
0.439
16.468

2019
8.503
1.065
7.362
0.513
17.443

2020
9.113
1.038
٧٫٥٤١
0٫٧٤٠
18.433

2021
8.945
1.118
8.697
1.234
0.931
20.925

• ت�شمل ايراد مبيع حم�صول اال�شجار ومبيع العجول واالبقار يف �شركة املها لال�ستثمار الزراعي واحليواين .

ط� -أهم الأحداث التي مرت على ال�شركة خالل العام :2021
ال يوجد احداث �أحداث ذات ت�أثري هام على نتائج ال�شركة واعمالها.

ثاين ع�شر :ال يوجد �أي �أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة حدثت خالل ال�سنة املالية وال تدخل �ضمن ن�شاط ال�شركة
الرئي�سي.
ثالث ع�شر :ال�سل�سلة الزمنية للأرباح �أو اخل�سائر املحققة والأرباح املوزعة و�صايف حقوق امل�ساهمني و�أ�سعار الأوراق املالية
امل�صدرة:
2017

البيــــــــان

2018

2019

2020

2021

بالدينار الأردين بالدينار الأردين بالدينار الأردين بالدينار الأردين بالدينار الأردين

994176
000
000
10934691
ديناران و
 840فل�س

�صايف الأرباح-قبل ال�ضريبه واملخ�ص�صات
الأرباح املوزعة ( قيمة بال�صايف )•
الأرباح املوزعة ( كن�سبة بال�صايف)
�صافـي حقـوق امل�ساهميـن
�أ�سعار الأوراق املالية يف نهاية العام

615984
391834
296461
252308
000
000
000
300000
000
000
000
% 7.5
11537168 11198184 10975852 10861999
ثالث دنانري و ثالث دنانري و ثالث دنانري و اربعة دنانري و
 15فل�س
 050فل�س
 810فل�س
 660فل�س

• متثل االرباح التي مت اقرار توزيعها من قبل الهيئة العامة لل�شركة يف العام املذكور.

التمثيل البياين
12000000
12000000
10000000
10000000

�صايف الأرباح

حابرالا يفا ص

8000000
8000000
6000000
6000000

الأرباح املوزعة (قيمة بال�صايف)
هعزوملا حابرالا(يفا صلاب هميق)

4000000
4000000
2000000
2000000
2020
2021

2019
2020

2018
2019

2017
2018

2016
2017

00

�صايف حقوق امل�ساهمني

نيمهاسملا قوقح يفا ص
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رابع ع�شر :حتليل للمركز املايل لل�شركة ونتائج �أعمالها خالل ال�سنة املالية  2021مقارنة مع عام :2020
2020
 1.18مرة
 5.25مرة
 68.57مرة
 9.65مرة
% 15.6
%2.0

البي ــان
ن�سبة التداول
معدل دوران الذمم املدينه
فرتة التح�صيل
معدل دوران الب�ضاعة
ن�سبة جممــل الربـــــح
ن�سبة العائد على حقوق امللكية

2021

 0.980مره

 4.097مره
 87.87مره
 9.60مره
%12.66
%3.0

خام�س ع�شر :التطورات امل�ستقبلية الهامه واخلطة امل�ستقبلية لل�شركة لل�سنة القادمة :
 ان�شاء م�صنع للمنتجات طويلة االمد. زيادة حجم ال�صادرات يف ال�شركة. -طرح منتجات جديدة.

�ساد�س ع�شر� :أتعاب التدقيق لل�شركة وال�شركات التابعة:
ال�سادة �شركة التجمع لال�ست�شارات والتدقيق (دويك و�شركاه) � -أع�ضاء يف جمموعة ليدنغ ادج اليان�س ،وقد بلغت �أتعابهم التي
اقرها املجل�س بناء على تفوي�ض هيئتكم ما يلي-:
2021
البيـ ـ ـ ــان
 7250دينار
�أتعاب تدقيق� -شركة الألبان االردنيه
 1500دينار
�أتعاب تدقيق�-شركة املها لال�ستثمار الزراعي واحليواين
 1400دينار
�ضريبة مبيعات

�سابع ع�شر:
 -1عدد الأوراق املالية اململوكه من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة :
اال�سـ ـ ــم
الدكتور  /ماهر احمد مفلح حوراين
ال�سيد /عبدالعزيز ن�صر اهلل �سليمان هيكل
دولة اال�ستاذ/عبدالكرمي عالوي �صالح الكباريتي
ال�سيد /حممد مفلح �صالح احلوراين
ال�سيد /عبدالفتاح ح�سن خليل مر�شد

عدد الأ�سهم عدد الأ�سهم
كما يف
كما يف
اجلن�سية
املن�صب
2021/12/31 2020/12/31
1824735
١٣٣٨٨٤٦
اردين
رئي�س جمل�س االدارة
1000
1000
نائب رئي�س جمل�س االدارة اردين
1000
1000
اردين
ع�ضو املجل�س
2332
2332
اردين
ع�ضو املجل�س
1000
1000
اردين
ع�ضو املجل�س

• ال يوجد �أي م�ساهمة ل�شركات م�سيطر عليها من قبل �أي من �أع�ضاء جمل�س االدارة.

20

 -2عدد الأوراق املالية اململوكه من قبل �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية :
اال�سـ ـ ــم
ال�سيد  /غازي طاهر حممود جابر
ال�سيد � /أحمد حممد �أحمد �أبوخ�ضري
ال�سيد � /شادي ح�سني �سليمان االجرب
املهند�س  /ع�صام فا�ضل حممود هزمي
ال�سيد /مروان عبد املنعم حممود رم�ضان

املن�صب

اجلن�سية

املدير العام
املدير املايل
مدير املبيعات
مدير ال�صيانة
مدير العمليات

اردين
اردين
اردين
اردين
اردين

عدد الأ�سهم
كما يف
2020/12/31
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

عدد الأ�سهم
كما يف
2021/12/31
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

• ال يوجد ا�سهم مملوكة من قبل اي من ا�شخا�ص االدارة العليا امل�ستقليني .

 -3يوجد �أوراق مالية مملوكه لأقارب �أع�ضاء جمل�س و�أقارب �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذية ح�سب اجلدول ادناه:
اال�س ـ ــم
ال�سيدة/با�سمة ذيب ال�شيخ اوغلي
ال�سيد  /عمر احمد مفلح حوراين
ال�سيدة  /اينا�س احمد مفلح حوراين
ال�سيدة /عبري احمد مفلح حوراين

عدد اال�سهم
 2020/12/31الن�سبة
كما يف
%4.800
190658
%17.170
686787
%8.341
333651
%11.466
458651

عدد الأ�سهم
 2021/12/31الن�سبة
كما يف
%4.800
190658
%21.223
848911
%11.466
458651

 -4ال يوجد �أي م�ساهمة ل�شركات م�سيطر عليها من قبل �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الإدارة العليا التنفيذية.
ثمانية ع�شر� :أ -املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها كل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س االداره :
اال�سـ ــم
الدكتور /ماهر احمد مفلح حوراين
ال�سيد  /عبدالعزيز ن�صر اهلل �سليمان هيكل
دولة اال�ستاذ/عبدالكرمي عالوي �صالح الكباريتي
ال�سيد /حممد مفلح �صالح احلوراين
املهند�س/عبد الفتاح ح�سن خليل مر�شد

املن�صب

الرواتب بدل
التنقالت املكاف�أت
ال�سنوية
إجمالية ال�سنويه �سنويه
ال

ال يوجد
رئي�س جمل�س االدارة
نائب رئي�س جمل�س االدارة ال يوجد
ال يوجد
ع�ضو املجل�س
ال يوجد
ع�ضو املجل�س
ال يوجد
ع�ضو املجل�س

3600
3600
3600
3600
3600

5000
5000
5000
5000
5000

نفقات
ال�سفر
ال�سنويه
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

اجمايل
املزايا
ال�سنويه
8600
8600
8600
8600
8600

• بلغت االجتماعات التي عقدها جمل�س االدارة خالل العام  5( 2021اجتماعات) وبح�ضور كافة االع�ضاء .

ب -املزايا واملكاف�آت التي يتمتع بها �أ�شخا�ص الإدارة العليا التنفيذيه :
اال�سم
ال�سيد /غازي طاهر حممود جابر
ال�سيد � /أحمد حممد �أحمد ابو خ�ضري
ال�سيد � /شادي ح�سني �سليمان االجرب
ال�سيد  /مروان عبد املنعم حممود رم�ضان
املهند�س/ع�صام فا�ضل حممود هزمي

الرواتب بدل
التنقالت املكاف�أت نفقات ال�سفر الإجمايل
ال�سنويه
املن�صب
دينار
إجمالية ال�سنويه �سنويه ال�سنويه
ال
31000
3000
000 4000 24000
املدير العام
32436
 000 000 32436ال يوجد
املدير املايل
37449
5750
مدير دائرة املبيعات 000 000 31699
33600
2100 2000 000 31500
مدير العمليات
30000
مدير دائرة ال�صيانة  3000 000 30000ال يوجد
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تا�سع ع�شر :ال يوجد �أية عقود �أو م�شاريع �أو ارتباطات عقدتها ال�شركة امل�صدرة مع ال�شركات التابعة �أو ال�شقيقة �أو احلليفة �أو
رئي�س جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء املجل�س �أو املدير العام �أو �أي موظف يف ال�شركة �أو �أقاربهم .
ع�شرون � :أ  -م�ساهمة ال�شركة يف حماية البيئة:

متتلك ال�شركة حمطة تنقيه حديثه للمحافظه على البيئة من التلوث تعمل على معاجلة املياه العادمه والتي تنجم عن عمليات
�إنتاج ال�شركة من غ�سيل وتنظيف وتعقيم خطواط الإنتاج املختلفه ،حيث تعاجلها بعدة طرق وذلك على النحو التايل -:
 -1املعاجلة الفيزيائيه :وتتمثل يف �إزالة ال�شوائب ال�صلبه(قطع بال�ستيكية وكرتونيه) من املياه العادمة حيث يتم جتميعها وتفريغها
يف حاويات خا�صه مت تزويد امل�صنع بها من قبل بلدية الر�صيفة لي�صار بعد ذلك اىل التخل�ص منها.
 -2معايرة درجة احلمو�ضه :بعد انتهاء املعاجلة الفيزيائيه يتم جتميع املياه العادمة يف �أحوا�ض خا�صة لقيا�س درجة حمو�ضتها،
حيث يتم ذلك من خالل فح�ص عينات من املياه العادمة ،ثم تتم عملية معاجلة احلمو�ضه لترتاوح بني  7.5-6.5ب�إ�ضافة مواد
قاعدية �أو حم�ضية ح�سب واقع احلال.
 -3املعاجلة البيولوجيه :ويتم خاللها فلرتة املياه العادمة بعد معايرتها ومعاجلة حمو�ضتها وي�ستفاد يف العادة من البكترييا
الالهوائيه املوجوده يف املياه من خالل �أحوا�ض التهوية حيث يتم تزويدها بالأك�سجني الالزم لتن�شيطها �إ�ضافة اىل التخل�ص من
بع�ض احلمل الع�ضوي كنتيجة للتغذية البيئية.
 -4املعاجلة الكيميائية  :ويتم خاللها التخل�ص من املواد غري الع�ضوية ب�أ�ضافة مواد كيميائيه وتنتهي هذه العملية ب�أحوا�ض الرت�سيب
للمواد ال�صلبه قبل التخل�ص من املياه املعاجلة من خالل �شبكة ال�صرف ال�صحي وكذلك احلال بالن�سبة للمياه العادمه الناجمه
عن اال�ستخدام ال�شخ�صي لدورات املياه ويجري التخل�ص منها من خالل �شبكة املجاري اخلا�صه املت�صلة مع �شبكة ال�صرف
ال�صحي العامه واملنف�صله عن �شبكة املياه العادمه ال�صناعيه.
 -5املخلفات ال�صلبه :مثل زوائد العبوات البال�ستيكية والكرتونيه والبول�سرتين حيث يتم التخل�ص منها يف حاويات البلدية التي تقوم
بتجميعها ونقلها ب�سيارات نقل النفايات ال�ضاغطة.
 -6متتلك ال�شركة خمترب كيماوي وجرثومي حديث مزود ب�أحدث الأجهزة والكفاءات العلمية ،يقوم بفح�ص احلليب اخلام قبل
دخوله مراحل االنتاج وفح�ص املنتجات (بداية ونهاية املنتج) وحلني خروجه �إىل الأ�سواق.

ب -م�ساهمة ال�شركة يف خدمة املجتمع املحلي :
 ال زالت ال�شركة ترعى ح�صتها يف غابة �سمو االمري احل�سني بن عبداهلل. -قامت ال�شركة بتوزيع زيت الزيتون عدد  200تنكة خدمة للمجتمع املحلي .

جدول �أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي
 تالوة وقائع االجتماع ال�سابق . �سماع تقرير جمل�س الإدارة عن �أو�ضاع ال�شركة واخلطة امل�ستقبلية لها. �سماع تقرير مدققي ح�سابات ال�شركة عن القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف .2021/12/31 مناق�شة القوائم املالية املوحدة وامل�صادقة عليها و�إبراء ذمة جمل�س الإدارة . انتخاب مدققي احل�سابات لل�سنة املالية .2022 انتخاب جمل�س ادارة جديدة للأعوام . 2026-2022� -أية �أمور �أخرى تقرتح الهيئة العامة �إدراجها على جدول االجتماع .
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الإقرارات
�أ -يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بعدم وجود �أية �أمور جوهريه قد ت�ؤثر على ا�ستمرارية ال�شركة خالل ال�سنة املالية .2021
ب -يقر جمل�س الإدارة مب�س�ؤوليته عن �إعداد القوائم املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف ال�شركة.
رئي�س املجل�س
د.ماهر �أحمد مفلح حوراين

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
عبدالعزيز ن�صر اهلل �سليمان هيكل

ع�ض ـ ـ ـ ــو
دولة اال�ستاذ/عبد الكرمي عالوي الكباريتي

ع�ض ـ ـ ــو
حممد مفلح �صالح احلوراين

ع�ض ـ ـ ــو
عبد الفتاح ح�سن خليل مر�شد

ج  -نقر نحن املوقعني �أدناه ب�صحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف التقرير ال�سنوي لعام .2021
رئي�س جمل�س االدارة

املدير العام

املدير املايل

د.ماهر �أحمد حوراين

غازي طاهر حممود جابر

�أحمد حممد �أبو خ�ضري
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د  -تقر ال�شركة بتطبيق بنود القواعد االر�شادية حلوكمة ال�شركات با�ستثناء البنود التالية :
القاعدة
رقم البند
 -11 -8 -1أ� ي�ستعني جمل�س االدارة بر�أي �أي م�ست�شار خارجي على نفقة ال�شركه
�شريطة موافقة اغلبية اع�ضاء املجل�س وجتنب ت�ضارب امل�صالح
يتم ان�شاء وحده خا�صه للرقابة والتدقيق الداخلي تكون مهمتها
الت�أكد من االلتزام بتطبيق �أحكام الت�شريعات النافذه ومتطلبات
�أ12- 5 -
اجلهات الرقابيه واالنظمه الداخلية وال�سيا�سات واخلطط
واالجراءات التي ي�ضعها جمل�س االدارة .
ب 5-6
3-1 -3

تقدم كل من اللجنتني قراراتهما وتو�صياتهما اىل جمل�س االدارة
وتقريرا حول �أعمالها اىل اجتماع الهيئه العامه العادي لل�شركه.
يوجه جمل�س االدارة الدعوة اىل كل م�ساهم حل�ضور اجتماع الهيئة
العامه بالربيد االكرتوين اخلا�ص بامل�ساهم  ،قبل  21يوما من التاريخ
املقرر لعقد االجتماع  ،على �أن يتم �إعداد الرتتيبات واالجراءات
املنا�سبة لعقد االجتماع مبا يف ذلك اختيار املكان والزمان

4-3-3

يتم االلتزام بعدم ادراج �أية موا�ضيع جديده يف االجتماع غري
مدرجة على جدول �أعمال الهيئه العامه املر�سل �سابقا للم�ساهمني

5-4-3

يقوم امل�ساهم الراغب بالرت�شيح لع�ضوية جمل�س االدارة بار�سال
نبذة تعريفية عنه قبل انتهاء ال�سنة املالية لل�شركة والتي ت�سبق ال�سنة
التي �سيعقد فيها �إجتماع الهيئة العامة النتخاب املجل�س

5-5-3

يقوم جمل�س ادارة ال�شركة ب�إرفاق النبذة التعريفية للم�ساهم الراغب
بالرت�شيح لع�ضوية جمل�س االدارة بالدعوة املوجهة للم�ساهمني
حل�ضور �إجتماع الهيئة العامة

طلب عقد اجتماع هيئة عامة غري عادي وذلك للمطالبة ب�إقالة
�-4أ  11- 1-جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أي ع�ضو فيه  ،للم�ساهمني الذين ميلكون
 %20من ا�سهم ال�شركة

�-4أ12-1-

طلب �إجراء تدقيق على �أعمال ال�شركة ودفاترها ،للم�ساهمني الذين
ميلكون  %10من ا�سهم ال�شركة .

4-3-5

تقوم ال�شركة با�ستخدام موقعها االكرتوين على �شبكة االنرتنت
لتعزيز االف�صاح وال�شفافية وتوفري املعلومات .

ال�سبب
مل ترد حالة �سابقه تت�ضمن احل�صول على
ر�أي �أي م�ست�شار خارجي .
تقوم جلنة التدقيق بالقيام باملهام اخلا�صه
بوحدة التدقيق الداخلي .
ترفع قرارات وتو�صيات جمل�س االدارة ومل
تقم بتقدمي تقرير حول �أعمالها اىل �إجتماع
الهيئة العامة العادي لل�شركة .
عدم وجود بريد الكرتوين خا�ص بامل�ساهمني
مثبت لدى ال�شركه مع العلم ب�أنه يتم ار�سال
الدعوة عن طريق الربيد العادي
تلتزم ال�شركه ب�أحكام قانون ال�شركات (املاده
�/171أ )9/والقا�ضي بالزام الهيئه العامه
مبناق�شة �أي �أمر �ضمن �إخت�صا�ص الهيئه
العامه يود م�ساهمي ال�شركه مناق�شته وي�ؤيد
هذا االقرتاح م�ساهمني ميلكون  %10من
اال�سهم املمثله يف االجتماع
كون �أن امل�ساهم والتي تنطبق عليه م�ؤهالت
الع�ضوية له حق الرت�شيح يف االجتماع دون
�إعالم ال�شركة م�سبقا �أو �إر�سال ال�سرية
الذاتيه
ما ذكر �سابقا.
•) تلتزم ال�شركة ب�أحكام قانون ال�شركات
مادة(�-165أ) والقا�ضي ب�أنه يحق للهيئه
العامة لل�شركة امل�ساهمه العامه يف اجتماع
غري عادي تعقده اقالة رئي�س جمل�س االدارة
�أو �أي ع�ضو من �أع�ضائه با�ستثناء االع�ضاء
املمثلني ال�سهم احلكومه �أو �أي �شخ�ص
�أعتباري عام وذلك بناءا على طلب موقع
من امل�ساهمني ميلكون ما ال يقل عن  %30من
ا�سهم ال�شركة .
بناءا على ن�ص املادة �-275أ من قانون
ال�شركات ف�إنه يجوز للم�ساهمني الذين
ميلكون ما ال يقل عن  %15من را�سمال
ال�شركة امل�ساهمة العامة الطلب من املراقب
�إجراء تدقيق على �أعمال ال�شركة ودفاترها.
كون �أن ال�شركة ال متتلك موقع الكرتوين
خا�ص بها
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� - 2أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�صفاتهم (تنفيذي ،غري تنفيذي ،م�ستقل ،غري م�ستقل)
تنفيذي غري تنفيذي م�ستقل
املن�صب
اال�سم
ال
نعم
ال
رئي�س جمل�س االدارة
الدكتور  /ماهر احمد مفلح حوراين
نعم
نعم
نائب رئي�س جمل�س االدارة ال
ال�سيد /عبد العزيز ن�صراهلل �سليمان هيكل
نعم
نعم
ال
ع�ضو املجل�س
دولة اال�ستاذ  /عبدالكرمي عالوي �صالح الكباريتي
ال
نعم
ال
ع�ضو املجل�س
ال�سيد /حممد مفلح �صالح احلوراين
نعم
نعم
ال
ع�ضو املجل�س
ال�سيد /عبدالفتاح ح�سن خليل مر�شد
• ال يوجد �أ ي من �أع�ضاء جمل�س االدارة م�ستقيلني خالل ال�سنة .

غري م�ستقل
نعم
ال
ال
نعم
ال

 )3ال يوجد �أي من اع�ضاء جمل�س االدارة كممثلني عن جهة اعتبارية .
 )4ع�ضويات جمال�س االدارة التي ي�شغلها ع�ضو جمل�س االدارة يف ال�شركات امل�ساهمة العامة:
ال يوجد اي ع�ضويات جمال�س �إدارة مت �شغلها من قبل ع�ضو جمل�س االدارة يف ال�شركات امل�ساهمة العامة .
 )5ا�سم �ضابط ارتباط احلوكمة يف ال�شركة  :ال�سيد عبدالعزيز ن�صراهلل هيكل .
� )6أ�سماء اللجان املنبثقة عن جمل�س االدارة :
 جلنة التدقيق . جلنة احلوكمة . جلنة الرت�شيحات واملكافات جلنة �إدارة املخاطر� -7أ�سماء رئي�س و�أع�ضاء جلنة التدقيق وم�ؤهالتهم وخرباتهم العملية :
اخلربات العملية
ال�شهـ ــادة العلمية
املن�صـ ــب
اال�سـ ـ ـ ــم
دولة اال�ستاذ  /عبدالكرمي عالوي �صالح الكباريتي رئي�س اللجنة بكالوريو�س �إدارة
رئا�سة وزراء ،رئي�س الديوان امللكي ،وزير
اخلارجية ،وزير عمل ،وزير �سياحة،
�أعمال و�إدارة مالية
ع�ضو جمل�س نواب ،ع�ضو جمل�س �أعيان،
مع مرتبة ال�شرف
رئي�س جمل�س �إدارة البنك االردين
الكويتي (م.ع.م) رئي�س جمل�س �إدارة
ال�شركة املتحدة لال�ستثمارات املالية
(م.ع.م ) رئي�س جمل�س �إدارة اخلليج
اجلزائر(اجلزائر ) ،ع�ضو جمل�س �إدارة
بنك برقاد (الكويت ).
مدير عام ال�شركة االردنية املتحدة
ع�ضو اللجنة بكالوريو�س حقوق
الدكتور /ماهر احمد مفلح احلوراين
ماج�ستري ادارة اعمال لال�ستثمار ()2016/1-1990
رئي�س هيئة املديرين يف ال�شركة االردنية
دكتوراة فخرية يف
االقت�صاد وادارة االعمال املتحدة لال�ستثمار ( -2016/1الآن)
دكتوراة يف �إدارة االعمال رئي�س جمل�س االدارة  /مدير عام
�شركة االرينا للفنادق واال�ستثمارات
ال�سياحية االردنية ( - 2009الآن )
م�ساعد مدير دائرة الدرا�سات يف �شركة
ع�ضواللجنة ماج�ستري اقت�صاد
ال�سيد /عبدالعزيز ن�صراهلل �سليمان هيكل
مالية  -ليبيا ،مدير دائرة االبحاث -
بنك اال�سكان  -متفاعد
• عقدت اللجنة مرتني عرب و�سائل االت�صال املرئي بح�ضور كافة �أع�ضاء اللجنة
• مل تعقد اللجنة �أية اجتماعات مع مدقق احل�سابات اخلارجي .
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� -8أ�سماء رئي�س و�أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�أت
اال�سـ ـ ـ ــم
دولة اال�ستاذ  /عبدالكرمي عالوي �صالح الكباريتي
الدكتور /ماهر احمد مفلح احلوراين
ال�سيد /عبدالعزيز ن�صراهلل �سليمان هيكل

• عقدت اللجنة اجتماعا واحدا عرب و�سائل االت�صال املرئي وبح�ضور كافة االع�ضاء.

� -9أ�سماء رئي�س و�أع�ضاء جلنة احلوكمة :
اال�سـ ـ ـ ــم
دولة اال�ستاذ  /عبدالكرمي عالوي �صالح الكباريتي
الدكتور /ماهر احمد مفلح احلوراين
ال�سيد /عبدالعزيز ن�صراهلل �سليمان هيكل

• عقدت اللجنة اجتماعا واحدا عرب و�سائل االت�صال املرئي وبح�ضور كافة االع�ضاء.

� -10أ�سماء رئي�س و�أع�ضاء جلنة �إدارة املخاطر :
اال�سـ ـ ـ ــم
دولة اال�ستاذ  /عبدالكرمي عالوي �صالح الكباريتي
الدكتور /ماهر احمد مفلح احلوراين
ال�سيد /عبدالعزيز ن�صراهلل �سليمان هيكل

• عقدت اللجنة اجتماعا واحدا عرب و�سائل االت�صال املرئي وبح�ضور كافة االع�ضاء .

املن�صـ ــب
رئي�س اللجنة
ع�ضو اللجنة
ع�ضواللجنة

املن�صـ ــب
رئي�س اللجنة
ع�ضو اللجنة
ع�ضواللجنة

املن�صـ ــب
رئي�س اللجنة
ع�ضو اللجنة
ع�ضواللجنة

واهلل ويل التوفيق
رئي�س جمل�س االدارة
د .ماهر احمد مفلح حوراين
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شركة األلبان األردنية
(شركة مساهمة عامة محدودة)
القوائم المالية الموحدة للسنة
المنتهية
في  / 31كانون األول 2021 /
وتقرير مدقق الحسابات المستقل
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شركــــــــــة األلبــــــــان األردنيـــــــــة
( شركة مساهمة عامة محدودة )
عمــــان  -األردن
املحتوي ـ ــات
تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
قائمة املركز املالـي املوحدة
قائمة الـدخل ال�شامل املوحـدة
قائمة التغري يف حقوق امللكية املوحدة
قائمة التدفقات النقديـة املوحـدة
�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة

قائم ـ ـ ــة
�أ
ب
ج
د
اي�ض ـ ـ ــاح
49 -36
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1948/105/1/330

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
�إىل م�ساهمــي :
�شرك ــة الألبان الأردنية
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة)
عمان  -الأردن
الر�أي
لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة ل�شركة الألبان الأردنية (�شركة م�ساهمة عامة حمدودة) ،والتي تتكون من قائمة
املركز املايل املوحدة كما يف /31كانون الأول  ،2021/وكل من قائمة الدخل ال�شامل املوحدة وقائمة التغريات يف حقوق
امللكية املوحدة وقائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،والإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة
من رقم ( ،)25-1مبا يف ذلك ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات التو�ضيحية الأخرى.
يف ر�أينا� ،إن القوائم املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�صورة عادلة من جميع النواحي اجلوهرية املركز املايل املوحد لل�شركة
كما يف /31كانون الأول  ،2021/و�أدائها املايل املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا
للمعايري الدولية للتقارير املالية.
�أ�سا�س الر�أي
لقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق� .إن م�س�ؤولياتنا وفقا لهذه املعايري مو�ضحة الحقا يف تقريرنا �ضمن فقرة
م�س�ؤولية املدقق حول تدقيق القوائم املالية املوحدة .نحن م�ستقلون عن ال�شركة وفقا للمتطلبات الأخالقية ذات ال�صلة
ب�أعمال تدقيق القوائم املالية املوحدة بالإ�ضافة اللتزامنا بامل�س�ؤوليات الأخالقية الأخرى ,وفقا لهذه املتطلبات.
نعتقد ان ب ّينات التدقيق الثبوتية التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر �أ�سا�س ًا لر�أينا حول التدقيق.
�أمور التدقيق الأ�سا�سية
ان �أمور التدقيق الهامة هي الأمور التي ،ووفق ًا حلكمنا املهني ،لها االهتمام الأكرب يف تدقيقنا للقوائم املالية املوحدة
لل�سنة احلالية .ان هذه الأمور مت و�ضعها يف االعتبار يف �سياق تدقيقنا للقوائم املالية املوحدة ككل ،ولتكوين ر�أينا حولها،
ولي�س لغر�ض ابداء ر�أي ًا منف�ص ًال حول هذه الأمور :
�أ -الذمم املدينة :
ميثل مبلغ الذمم املدينة الظاهر يف القوائم املالية املوحدة لل�شركة ،املبالغ املرتتبة على عمالء املجموعة نتيجة لعمليات
البيع الآجل ،وهو من �أمور التدقيق الهامة كون ان مبلغ تلك الذمم مادي و�أهميته الن�سبية عالية �ضمن املوجودات املتداولة
للمجموعة.
�أهم �إجراءات التدقيق التي قمنا بها للتحقق من �صحة �أر�صدة الذمم املدينة للمجموعة :
• درا�سة وفح�ص �أنظمة الرقابة الداخلية املتعلقة بالعمليات املالية اخلا�صة بالذمم املدينة.
• اجراء درا�سة حتليلية وم�ستندية لأر�صدة وحركات الذمم املدينة وربطها مع احل�سابات ذات العالقة.
• احل�صول على ت�أييدات خارجية من �أ�صحاب �أر�صدة الذمم املدينة.
• درا�سة مدى كفاية خم�ص�ص الديون (الذمم) امل�شكوك يف حت�صيلها ،ودرا�سة تقديرات الإدارة لذلك املخ�ص�ص.
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• درا�سة �أعمار تلك الذمم والتحقق من االلتزام ب�سيا�سات االئتمان املمنوحة من ال�شركة لعمالئها.
• التحقق من �صحة العر�ض والإف�صاح وال�سيا�سات املحا�سبية املتعلقة بالذمم املدينة مبا يتفق مع متطلبات معايري
التقارير املالية الدولية.
ب -املمتلكات والآالت واملعدات:
ميثل املبلغ الظاهر يف القوائم املالية املوحدة لل�شركة قيمة املمتلكات والآالت واملعدات اخلا�صة باملجموعة والتي ت�ستخدم يف
عمليات الت�شغيل اخلا�صة بها ،وقيمة تلك املوجودات ت�شكل �أهمية ن�سبية عالية �ضمن املوجودات غري املتداولة للمجموعة.
�أهم �إجراءات التدقيق التي قمنا بها للتحقق من �صحة �أر�صدة املمتلكات والآالت واملعدات :
•درا�سة وفح�ص �أنظمة الرقابة الداخلية املتعلقة بالعمليات املالية اخلا�صة باملمتلكات والآالت واملعدات.
• اجراء درا�سة حتليلية وم�ستندية لأر�صدة وحركات الإ�ضافات واال�ستبعادات التي متت على ح�سابات املمتلكات والآالت
واملعدات وربطها مع احل�سابات ذات العالقة.
• التحقق من الوجود الفعلي وملكية املجموعة لتلك املمتلكات والآالت واملعدات.
• درا�سة تقديرات الإدارة ون�سب اال�ستهالك اخلا�صة باملمتلكات والآالت واملعدات.
• التحقق من عدم وجود م�ؤ�شرات تدين يف قيمة املمتلكات والآالت واملعدات ت�ستوجب اجراء فح�ص تدين للقيمة.
• التحقق من �صحة العر�ض والإف�صاح وال�سيا�سات املحا�سبية مبا يتفق مع معايري التقارير املالية الدولية.
املوجودات البيولوجية :
ميثل مبلغ املوجودات البيولوجية قيمة الأبقار والعجول والأ�شجار املثمرة التي متتلكها املجموعة ،وان عملية معاجلة وتقييم
تلك الأ�صول معقدة ن�سبي ًا.
�أهم �إجراءات التي قمنا بها للتحقق من �صحة �أر�صدة املوجودات البيولوجية :
• درا�سة للتحقق من �صحة تقديرات الإدارة للقيم العادلة للموجودات البيولوجية وكيفية معاجلة فروقات �إعادة التقييم.
• التحقق من �صحة العر�ض والإف�صاح وال�سيا�سات املحا�سبية اخلا�صة باملوجودات البيولوجية.
• التحقق من �صحة معاجلة عمليات الإ�ضافات واملواليد اجلدد وكذلك عمليات اال�ستبعاد والوفيات والبيع.
• ح�ضور ومراقبة عمليات جرد املوجودات البيولوجية.
معلومات �أخرى :
ان الإدارة م�س�ؤولة عن املعلومات الأخرى ،وتتكون املعلومات الأخرى من املعلومات الواردة يف التقرير ال�سنوي وال تت�ضمن
القوائم املالية املوحدة وتقرير مدقق احل�سابات حولها ،وال ي�شمل ر�أينا حول القوائم املالية املوحدة املعلومات الأخرى،
و�إننا ال نبدي اي نوع من الت�أكيد �أو اال�ستنتاج حولها.
فيما يتعلق بتدقيـق القوائم املاليـة املوحدة ،فان م�س�ؤوليتنا هي قراءة املعلومات الأخرى املذكورة �أعاله عندما ت�صبح
متاحة لنا ،حيث نق ّيم فيما �إذا كانت املعلومات الأخرى غري متوافقة ب�شكل جوهري مع القوائم املالية املوحدة �أو املعلومات
التي مت التو�صل اليها من خالل تدقيقنا �أو �أن املعلومات الأخرى تت�ضمن �أخطاء جوهرية.
م�س�ؤوليات الإدارة والأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن احلوكمة عن القوائم املالية املوحدة
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد القوائم املالية املوحدة وعر�ضها ب�صورة عادلة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية وم�س�ؤولة
عن �إعداد نظام رقابة داخلي والذي تعتربه الإدارة �ضروريا لغر�ض �إعداد قوائم مالية موحدة ،خالية من �أخطاء جوهرية،
�سواء كانت نا�شئة عن احتيال �أو عن خط�أ.
ان الإدارة م�س�ؤولة عند �إعداد القوائم املالية املوحدة عن تقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرار والإف�صاح عندما ينطبق
ذلك ،عن الأمور ذات العالقة باال�ستمرارية وا�ستخدام �أ�سا�س اال�ستمرارية املحا�سبي ،با�ستثناء وجود نية لدى الإدارة
لت�صفية ال�شركة �أو لإيقاف اعمالها �أو عدم وجود بديل واقعي غري ذلك.
ان الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن احلوكمة هم امل�س�ؤولني على اال�شراف على �إجراءات التقارير املالية.
م�س�ؤولية املدقق حول تدقيق القوائم املالية املوحدة
ان اهدافنا هي احل�صول على ت�أكيد معقول فيما �إذا كانت القوائم املالية املوحدة ككل خالية من الأخطاء اجلوهرية،
�سوا ًء كانت نا�شئة عن االحتيال �أو اخلط�أ ،و�إ�صدار تقريرنا والذي يت�ضمن ر�أينا.
الت�أكيد املعقول هو م�ستوى عال من الت�أكيد ،ولكنه لي�س �ضمانة بان التدقيق الذي مت القيام به وفقا للمعايري الدولية

للتدقيق �سيكت�شف دائما �أي خط�أ جوهري ،ان وجد.
ان الأخطاء ميكن �أن تن�ش�أ من االحتيال �أو اخلط�أ ،وتعترب جوهرية �إذا كانت ،ب�شكل فردي �أو �إجمايل ،ممكن �أن ت�ؤثر ب�شكل
معقول على القرارات االقت�صادية املتخذة من قبل امل�ستخدمني على �أ�سا�س هذه القوائم املالية املوحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق ،نقوم مبمار�سة االجتهاد املهني واملحافظة على تطبيق مبد�أ ال�شك
املهني خالل التدقيق ،بالإ�ضافة �إىل:
• حتديد وتقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة� ،سوا ًء كانت نا�شئة عن احتيال �أو خط�أ ،وكذلك
ت�صميم وتنفيذ �إجراءات تدقيق م�ستجيبة لتلك املخاطر ،واحل�صول على �أدلة تدقيق كافية ومنا�سبة لتوفر �أ�سا�س ًا
لر�أينا .ان خطر عدم اكت�شاف الأخطاء اجلوهرية الناجتة عن احتيال �أعلى من اخلطر الناجت عن اخلط�أ ،حيث ان
االحتيال قد ي�شتمل على التواط�ؤ �أو التزوير �أو احلذف املتعمد �أو �سوء التمثيل �أو جتاوز لأنظمة الرقابة الداخلية.
• احل�صول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات ال�صلة بالتدقيق لغايات ت�صميم �إجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب
الظروف ،ولي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية يف ال�شركة.
• تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية والإي�ضاحات ذات العالقة املعدة من
قبل الإدارة.
• اال�ستنتاج حول مالئمة ا�ستخدام الإدارة لأ�سا�س اال�ستمرارية املحا�سبي ،وبناء ًا على �أدلة التدقيق التي مت احل�صول
عليها ،فيما �إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق ب�أحداث �أو ظروف ميكن �أن تثري �شك ًا جوهريا حول قدرة
ال�شركة على اال�ستمرار� .إذا ا�ستنتجنا عدم وجود تيقن جوهري ،فانه يتطلب منا ان نلفت االنتباه يف تقرير التدقيق �إىل
الإي�ضاحات ذات العالقة يف القوائم املالية املوحدة ،و�إذا كان الإف�صاح عن هذه املعلومات غري مالئم ،ف�إننا �سوف نقوم
بتعديل ر�أينا .ان ا�ستنتاجاتنا تعتمد على �أدلة التدقيق التي مت احل�صول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق .ومع ذلك،
ف�إنه من املمكن �أن تت�سبب �أحداث �أو ظروف م�ستقبلية يف احلد من قدرة ال�شركة على اال�ستمرار.
• تقييم العر�ض العام وال�شكل واملحتوى للقوائم املالية املوحدة مبا فيها الإف�صاحات وفيما �إذا كانت القوائم املالية
املوحدة متثل املعامالت والأحداث ب�شكل يحقق العر�ض العادل.
• احل�صول على ادلة تدقيق كافية ومالئمة حول املعلومات املالية للمن�ش�آت �أو ان�شطة االعمال �ضمن املجموعة لإبداء ر�أي
حول القوائم املالية املوحدة .نحن م�س�ؤولون عن التوجيه واال�شراف والإجناز على تدقيق املجموعة .نحن نبقى م�س�ؤولني
باملطلق عن تقرير التدقيق.
لقد توا�صلنا مع الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن احلوكمة بخ�صو�ص نطاق وتوقيت التدقيق املخطط له ومالحظات التدقيق
الهامة ،مبا يف ذلك �أية نقاط �ضعف هامة يف نظام الرقابة الداخلية التي مت حتديدها خالل تدقيقنا.
لقد زودنا �أي�ض ًا الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن احلوكمة بت�صريح حول التزامنا مبتطلبات ال�سلوك املهني املتعلقة باال�ستقاللية،
و�إبالغهم عن جميع العالقات والأمور الأخرى التي من املمكن ان ت�ؤثر على ا�ستقالليتنا وكذلك الإجراءات الوقائية ان
وجدت.
من تلك الأمور التي مت اي�صالها �إىل الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن احلوكمة ،قمنا بتحديد الأمور الأكرث �أهمية يف تدقيق
القوائم املالية املوحدة لل�سنة احلالية وهي بالتايل �أمور التدقيق الأ�سا�سية .نقوم بو�صف هذه الأمور يف تقرير التدقيق �إال
�إذا كان هنالك قانون �أو ت�شريع يحول دون الإف�صاح عن ذلك الأمر�،أو يف حاالت نادرة جد ًا ،والتي نقرر بها عدم الإف�صاح
عن ذلك الأمر يف تقريرنا ،لوجود اثار �سلبية متوقع ان تفوق املنفعة العامة من تلك الإف�صاحات.
تقرير حول املتطلبات القانونية والت�شريعية الأخرى
حتتفظ ال�شركة ب�سجالت حما�سبية منظمة ب�صورة �أ�صولية ،وتتفق من كافة النواحي اجلوهرية مع القوائم املالية املوحدة
املرفقة واننا نو�صي الهيئة العامة بامل�صادقة عليها.

�شركة التجمع لال�ست�شارات والتدقيق
�/24آذار2022/
عمان  -اململكة الأردنية الها�شمية

دويك و�شركاه ()ACC
فادي رفيق الدويك
اج ـ ــازة مم ــار�س ــة رقـ ـ ـ ــم 779
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قائمة ( �أ)
�شركـ ـ ـ ـ ــة الألبـ ـ ـ ــان الأردني ـ ـ ـ ــة
(�شركة م�ساهمة عامة حمدودة )
عمـ ــان  -الأردن
قائمة املركز املايل املوحدة كما يف /31كانون الأول  2021/و 2020
املوجودات
املوج ــودات املتداولــة
نقـد ونقـــد معـــادل
�شيكـات بر�ســم التح�صيل
ذمـم مدينــة ،بال�صافـي
خمـزون ،بال�صافـــي
اعتمادات م�ستندية وبوال�ص
�أر�صـدة مدينـة �أخــرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل ال�شامل
جمموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولــة
ممتلكات والآت ومعــدات
موجودات بيولوجيــــة
ممتلكات ومعدات حتت التجهيز
ا�ستثمار يف �شركة زميلــة
حق ا�ستخدام اال�صول امل�ست�أجرة
جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكيــة
املطلـوبـات املتداول ــة
بنــوك دائنـــــــة
قرو�ض ق�صيــر الأجــل
�أوراق دفـــــــــع
ذمـــــم دائنـــــة
�أر�صـدة دائنـة �أخـــرى
جمموع املطلوبات املتداولـة
املطلـوبات غرياملتداولــة
قـرو�ض طويـل الأجـــل
التزامـــات ت�أجيـــــر
حق ـ ــوق امللكيـ ــة
ر�أ�س املــــــــــال
احتياطـــي اجبــــــاري
احتياطـي اختيـــــاري
عــــالوة ا�صــــدار
اربـــاح مـــــدورة
�صافـي حقــوق امللكي ــة
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
ان الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا من هذه القوائم وتقر�أ معها

2021
اي�ضاح
دينـار اردنــي
98 903 3
1 880 400
6 703 555 4
2 748 107 5
2 233
1 359 344 6
169 924 7
12 962 466
8
9

2020
دينـار اردنــي
406 044
2 201 607
3 511 501
1 611 903
3 900
669 966
000
8 404 921

10 662 301
3 564 618
348 298
77 692
54 798
14 707 707
27 670 173

7 186 535
2 145 941
3 893 073
60 063
61 308
13 346 920
21 751 841

12
13

4 748 116
2 687 714
77 350
4 745 959
972 695
13 231 834

1 225 329
2 173 277
22 971
2 556 092
1 164 066
7 141 735

13

2 872 253
28 918

3 385 102
26 820

15
15
15
15

4 000 000
1 839 425
262 500
1 345 417
4 089 826
11 537 168
27 670 173

4 000 000
1 839 425
262 500
1 345 417
3 750 842
11 198 184
21 751 841

10
11

14
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قائمة ( ب)
�شركـ ـ ـ ـ ــة الألبـ ـ ـ ــان الأردني ـ ـ ـ ــة
) �شركة م�ساهمة عامة حمدودة (
عمـ ــان  -الأردن
قائمة الدخـ ــل ال�شامل املوحدة لل�سنتيــن املنتهيتي ــن
يف / 31كانون الأول  2021/و 2020
بنود الدخل ال�شامــل :
�صافـي املبيعــــات
تكلفـة املبيعـــــات
جممــل الربح
م�صاريـف بيـع وتوزيع
م�صاريف ادارية وعمومية
تربعات ل�صندوق همة وطن
ا�ستهالكـــــــات
فوائد وم�صاريف بنكيـة
خم�ص�ص ديون م�شكوك فيها
التغري يف القيمة العادلة للموجودات البيولوجية
ايـرادات �أخــــرى
�أرباح تقييم ا�ستثمار يف �شركة زميلة
فروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل بنود الدخل ال�شامل
ارباح بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل بنود الدخل ال�شامل
�أرباح بيع �أ�صول ثابتـــة
ربح ال�سنة قبل ال�ضريبة واملخ�ص�صات/الدخل ال�شامل
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
امل�ساهمة الوطنية ل�سداد الدين العام
مكاف�أة �أع�ضاء هيئة املديرين  -ال�شركة التابعة
ربح ال�سنة بعد ال�ضريبة واملخ�ص�صات /الدخل ال�شامل
العائد على ال�سهم من الدخل ال�شامل لل�سنة
املعدل املرجح لعدد الأ�سهم
ان الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا من هذه القوائم وتقر�أ معها

اي�ضاح
16
18
19

2021
دينـار اردنـي
20 925 061
()18 275 201
2 649 860
() 1 315 132
() 1 277 844
000
() 257 649
() 462 080
() 235 000
1 412 124
6 467
50 961

2020
دينـار اردنـي
18 433 187
()15 560 787
2 872 400
()1 225 467
()1 132 139
() 100 000
() 220 493
() 206 786
000
313 965
31 185
59 169

26 475

000

13 636
4 166
615 984
() 240 000
() 12 000
() 25 000
338 984
%8,470
4 000 000

000
000
391 834
() 137 621
() 6 881
() 25 000
222 332
%5,560
4 000 000

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
الر�صيد كما يف /31كانون الأول 2019/
ربح ال�سنة بعد ال�ضريبة واملخ�ص�صات /الدخل ال�شامل
املحول لالحتياطي الإجباري
الر�صيد كما يف /31كانون الأول 2020/
ربح ال�سنة بعد ال�ضريبة واملخ�ص�صات /الدخل ال�شامل
الر�صيد كما يف /31كانون الأول 2021/
ان الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا من هذه القوائم وتقر�أ معها

ر�أ�س املـ ـ ـ ـ ـ ــال
دينار اردن ـ ــي
4 000 000
000
000
4 000 000
000
4 000 000

( ج)
�شركـ ـ ـ ـ ــة الألبـ ـ ـ ــان الأردني ـ ـ ـ ــة
( �شركة م�ساهمة عامة حمدودة )
عمـ ــان  -الأردن
قائمة التغري يف حقوق امللكية املوحدة لل�سنتني
املنتهيتني يف / 31كانون الأول  2021 /و 2020
ارب ـ ـ ـ ــاح مـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
احتياطي اجباري احتياطي اختياري عالوة �إ�صدار
غري متحقق ــة
متحقـق ـ ــة
دينـار اردنــي
دينـار اردنــي
دينار اردن ـ ــي
دينار اردن ـ ــي
دينار اردن ـ ــي
990 273
2 560 228
1 345 417
262 500
1 817 434
313 965
() 91 633
000
000
000
000
() 21 991
000
000
21 991
1 304 238
2 446 604
1 345 417
262 500
1 839 425
1 438 599
() 1 099 615
000
000
000
2 742 837
1 346 989
1 345 417
262 500
1 839 425

املجمـ ـ ـ ـ ـ ــوع
دينار اردن ــي
10 975 852
222 332
000
11 198 184
338 984
11 537 168
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قائمة (د)
�شركـ ـ ـ ـ ــة الألبـ ـ ـ ــان الأردني ـ ـ ـ ــة
( �شركة م�ساهمة عامة حمدودة )
عمـ ــان  -الأردن
قائمة التدفقات النقديـة املوحدة لل�سنتني املنتهيتني
يف / 31كانون الأول  2021 /و 2020
البي ـ ـ ـ ــان
التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل
ربح ال�سنة بعد ال�ضريبة واملخ�ص�صات /الدخل ال�شامل
تعديالت :
ا�ستهالكـــات
�أرباح بيع ممتلكات و�آالت ومعدات
التغري يف القيمة العادلة للموجودات البيولوجية
خم�ص�ص �ضريبة الدخل
امل�ساهمة الوطنية ل�سداد الدين العام
فروقات تقييم موجودات مالية
ارباح الت�شغيل قبل التغري يف بنود ر�أ�س املال العامل
ذمم مدينة و�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
�صايف التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل
التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار
ممتلكات و�آالت ومعدات
موجــودات بيولوجية
ممتلكات ومعدات حتت التجهيز
ا�ستثمار يف �شركة زميلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل بنود الدخل ال�شامل
�صايف التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار
التدفقات النقدية من عمليات التمويل
بنوك دائنـــة
�أوراق دفــع
قـرو�ض
�صايف التدفقات النقدية من عمليات التمويل
�صايف التغري يف النقد والنقد املعادل
النقد املعادل يف بداية ال�سنة
النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�سنة
�إن الإي�ضاحـــات املرفقة ت�شكل جزءا من هذه القوائم وتقر�أ معها

2021
دينـار اردنـي

2020
دينـار اردنـي

338 984

222 332

1 209 559
() 4 166
()1 412 124
240 000
12 000
() 26 475
357 778
() 4 688 252
1 748 594
() 2 581 880

884 133
() 24 461
() 313 965
137 621
6 881
000
912 541
() 116 844
() 344 092
451 605

()4 681 159
() 6 553
3 544 775
() 17 629

()1 667 661
183 041
() 1 474 071
() 35 063

() 143 449
() 1 304 015

000
() 2 993 754

3 522 787
54 379
1 588
3 578 754
() 307 141
406 044
98 903

1 004 193
() 87 451
1 644 340
2 561 082
18 933
387 111
406 044

�شركـ ـ ـ ـ ــة الألبـ ـ ـ ــان الأردني ـ ـ ـ ــة
( �شركة م�ساهمة عامة حمدودة )
عمـ ــان  -الأردن
�إي�ضاحـ ــات حول القوائم املالية املوحدة لعام 2021
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 -1ت�أ�سي�س ال�شركة وطبيعة اعمالها :
ت�أ�سي�س ال�شرك ـ ــة :

�أ -ت�أ�س�ست �شركة الألبان الأردنية ك�شركة م�ساهمة عامة حمدودة و�سجلت يف �سجل ال�شركات امل�ساهمة العامة لدى
مراقبة ال�شركات بوزارة ال�صناعة والتجارة حتت رقم (  ) 68بتاريخ �/29شباط  1968/وقد قامت بتوفيق �أو�ضاعها
بتاريخ /10كانون الأول . 1989/
ب  -مت اقرار القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ �/ 16آذار 2022/وهي خا�ضعة ملوافقة الهيئة العامة
للم�ساهمني .
جـ  -غايات ال�شركة وطبيعة اعمالها :
ان�شاء م�صانع لإنتاج املياه املعدنية والألبان وم�شتقاتها� ،إقامة امل�شاريع وال�صناعات ذات العالقة ب�صناعة الألبان
وت�سويق منتجاتها واالجتار بها .
 -2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة :
مت عر�ض القوائم املالية املوحدة املرفقة وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية والتف�سريات ذات العالقة ال�صادرة
عن جلنة تف�سري املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ،وفيما يلي ملخ�صا لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:
�أ -معايري التقارير املالية املعدلة :
ً
قامت ال�شركة بتطبيق التعديالت على متطلبات املعايري ال�صادرة �سابقا عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية
والتف�سريات املحا�سبية ال�صادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية بتاريخ نفاذها والتي �أ�صبحت �سارية
املفعول خالل ال�سنة احلالية وهي:
 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )4عقود الت�أمني. املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )7الأدوات املالية  -الإف�صاحات. املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )9الأدوات املالية. املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( )16عقود الإيجار. معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39الأدوات املالية  -الإعرتاف والقيا�س .ب� -أ�س�س اعداد القوائم املالية املوحدة :
 مت اعداد القوائم املالية املوحدة لل�شركة و�شركاتها التابعة وفق ًا للمعايري ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدوليةوالتف�سريات ال�صادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية.
 مت اعداد القوائم املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة. ان الدينار الأردين هو عملة اظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�سية لل�شركة.وفيما يلي �أ�س�س توحيد القوائم املالية:
 -١تت�ضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�شركة الأم والقوائم املالية لل�شركات التابعة لها وال�شركات اخلا�ضعة
ل�سيطرتها ،وتتحقق ال�سيطرة يف حال كان لل�شركة الأم ال�سلطة على ال�شركة امل�ستثمر فيها ،وتعر�ضها (حق الت�صرف)
للعوائد املختلفة الناجتة عن ا�ستثمارها يف ال�شركة امل�ستثمر فيها ،ولها حقوق يف تلك العوائد ،وكذلك لديها القدرة على
ا�ستخدام �سيطرتها للت�أثري على عوائد ال�شركة امل�ستثمر بها ،ويتم ا�ستبعاد املعامالت والأر�صدة والإيرادات وامل�صروفات
فيما بني ال�شركة الأم وال�شركات التابعة.
 -٢يتم اعداد القوائم املالية لل�شركات التابعة كما يف نف�س تاريخ القوائم املالية لل�شركة الأم وبا�ستخدام نف�س ال�سيا�سات
املحا�سبية املتبعة يف ال�شركة الأم� .إذا كانت ال�شركات التابعة تتبع �سيا�سات حما�سبية تختلف عن تلك املتبعة يف ال�شركة
الأم فيتم اجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية لل�شركات التابعة للتطابق مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف
ال�شركة الأم .
 -٣يتم توحيد نتائج اعمال ال�شركات التابعة يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يتم فيه
فعلي ًا انتقال �سيطرة ال�شركة الأم على ال�شركات التابعة .يتم توحيد نتائج اعمال ال�شركات التابعة التي يتم التخل�ص
منها يف قائمة الدخل ال�شامل املوحدة حتى التاريخ الذي تفقد ال�شركة فيه ال�سيطرة على ال�شركات التابعة.

 -٤متتلك ال�شركة ما ن�سبته  %100من ر�أ�س مال ال�شركة التابعة (�شركة املها لال�ستثمار الزراعي واحليواين) « ذات
م�س�ؤولية حمدودة « والبالغ ( )1 000 000دينار ،علم ًا بان القوائم املالية لل�شركة التابعة كما بتاريخ 2021/12/31
تظهر بان جمموع موجوداتها تبلغ ( )15 207 426دينـار وبلغ ربح ال�سنة بعد ال�ضريبة واملخ�ص�صات  /الدخل ال�شامل
لل�شركة التابعة ( )2 463 069دينار وبلغ �صايف حقوق امللكية ( )7 734 453دينار ولأغرا�ض اعداد القوائم املالية
املنف�صلة يتم معاجلة اال�ستثمار يف ال�شركات التابعة ح�سب طريقة التكلفة مع االعرتاف ب�أي تدين يف قيمـة اال�ستثمار -
ان وجدت  ، -ويتم �إثبات الأرباح من اال�ستثمار يف ال�شركة التابعة عند �إقرار الهيئة العامة لل�شركة التابعة توزيع االرباح.
ج -املمتلكات والآالت واملعدات :
يتم اثبات كافة املمتلكات والآالت واملعدات بالتكلفة التاريخية مطروحا منها  -با�ستثناء الأرا�ضي  -اال�ستهالك املرتاكم
واي انخفا�ض دائم يف قيمتها ،وتتبع ال�شركة طريقة الق�سط الثابت يف احت�ساب اال�ستهالك على املمتلكات والآالت
واملعدات با�ستخدام متو�سط الن�سب ال�سنوية التالية :
ن�سبة اال�ستهالك
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
%20 -15
�سيـــــــــارات
%12
ثالجـــــــــات
%25 -10
عـــــــدد و�أدوات
%20 - 10
�أجهــــــزة والآت
%10
متديـدات �صحيــــة
%25 - 9
الأثــــــــــاث
%25 -8
�آالت وماكنــــــات
%25 - 8
�أجهـزة املختبــــر
%10 - %5
متديـــدات كهربائيـة
%10 - 4
حمطـة التنقيـــــة
%25 -2,5
�أجهزة مكتبيــــــة
%10 -2
�أبنيــة وهناجــــر
%5
نظام الطاقـة املتجـددة
يف حالة ا�ستبعاد �أي من املمتلكات والآالت واملعدات فيتم حذف القيمة امل�سجلة للأ�صل امل�ستبعد واال�ستهالك املرتاكم
بتاريخ اال�ستبعاد من احل�سابات وترحل النتيجة �سواء ربح �أو خ�سارة �إىل قائمة الدخل ال�شامل .يتم ر�سملة الإ�ضافات
والتح�سينات املادية بالتكلفة� ،أما م�صاريف ال�صيانة والت�صليح فيتم حتميلها على العمليات اجلارية حال حدوثها.
د -املوجودات البيولوجية :
 -١يتم قيا�س الأبقار مبقدار قيمتها العادلة خم�صوما منها التكاليف املقدرة عند نقطة البيع .ويتم حتديد القيمة العادلة
للأبقار بناء على �أ�سعار ال�سوق يف املنطقة املحلية للأبقار ذات العمر وال�ساللة وامليزة اجلينية املماثلة حيث مت تعديل
�سيا�سة الت�سعري املتحفظة �سابق ًا للو�صول اىل القيمة ال�سوقية التحققية مع االحتفاظ بهام�ش �أمان منا�سب .ويتم قيا�س
احلليب مبدئيا مبقدار قيمته العادلة خم�صوما منها التكاليف املقدرة عند نقطة البيع يف وقت احللب .ويتم حتديد
القيمة العادلة للحليب بناء على �أ�سعار ال�سوق يف املنطقة املحلية� ،أما العجول (الذكور) فيتم االعرتاف بالأرباح
املتحققة عن بيعها فقط عند القيام بعملية البيع حيث ال يتم االحتفاظ بها ملدة زمنية طويلة .
 -٢اما املوجودات البيولوجية الأخرى (الأ�شجار) فيتم قيا�سها بقيمتها العادلة خم�صوم ًا منها التكاليف املقدرة عند
نقطة البيع .
هـ -حتقق الربح :
 يتم حتقق الإيرادات من املبيعات عند �شحن الب�ضاعة و�إ�صدار الفاتورة للعميل. يتم حتقق �إيرادات الفوائد على �أ�سا�س زمني بحيث يعك�س العائد الفعلي على املوجودات. يتم حتقق توزيعات ارباح اال�ستثمارات عند اقرارها من قبل الهيئات العامة لل�شركات امل�ستثمر بها. -يتم حتقق الإيرادات وامل�صاريف الأخرى على �أ�سا�س اال�ستحقاق.
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و -املخزون وقطع الغيار واملواد الأولية :
 يتم ت�سعيـر الب�ضاعة اجلاهـزة امل�شرتاة بالتكلفة �أو �صايف القيمـة البيعية �أيهما اقل ،وحتدد التكلفة على �أ�سا�س متو�سط�سعر الكلفة املرجح.
 يتـم ت�سعري الب�ضاعـة اجلاهزة امل�صنعة بالكلفـة �أو �صايف القيمة البيعية �أيهما اقل ،وتت�ضمن الكلفة م�صاريف الت�صنيعاملبا�شرة مع حتميـل جزء من م�صاريف الت�صنيع غري املبا�شرة با�ستخدام طريقة متو�سط �سعر الكلفة املرجح.
 يتم ت�سعري املنتجات حتت الت�صنيع بالكلفة �أو �صايف القيمة البيعية �أيهما اقل ،وتت�ضمن الكلفة م�صاريف الت�صنيعاملبا�شرة مع حتميـل جـزء مـن م�صاريـف الت�صنيع غري املبا�شرة ح�سب مرحلة الت�صنيع با�ستخدام متو�سط �سعر الكلفة
املرجح ح�سب كل مرحلة من مراحل االنتاج.
 يتم ت�سعري املواد اخلام بالكلفـة �أو �صايف القيمة البيعية �أيهما اقل ،وتبنى التكلفة على �أ�سا�س متو�سط �سعر الكلفةاملرجح.
 يتم ت�سعري قطع الغيار واللـوازم بالكلفـة �أو �صافـي القيمة البيعية �أيهما اقل ،وتبنى التكلفة على �أ�سا�س متو�سط �سعرالكلفة املرجح.
ز -ا�ستخدام التقديرات :
يتطلب اعداد القوائم املالية املرفقة القيام بتقديرات واجتهادات لبع�ض البنود يف القوائم املالية عند تطبيق ال�سيا�سات
املحا�سبية ومن �أمثلة ذلك تقدير خم�ص�ص التدين للديون كما تقوم الإدارة باجراء تقديرات م�ستقبلية لأمور غري م�ؤكدة
يف نهاية ال�سنة املالية والتي قد ت�ؤدي �إىل خماطر هامة ومن املحتمل ان تت�سبب يف اجراء تعديالت جوهرية يف �أر�صدة
املوجودات واملطلوبات الظاهرة يف القوائم املالية خالل ال�سنة القادمة ومن �أمثلة ذلك املخ�ص�صات املختلفة والق�ضايا
واملطالبات املقامة على ال�شركة.
ح -الذمم املدينة:
ت�سجل الذمـم املدينـة مببلغ الفاتورة الأ�صلي بعد تنزيل املبالغ املقدّر عدم حت�صيلها ،يتم عمل تقدير للديون امل�شكوك يف
حت�صيلها وت�شطب الديون املعدومة عندما ال يكـون هناك احتمال لتح�صيلها.
ط -الذمم الدائنة واملبالغ امل�ستحقة الدفع:
يتم �إثبات الذمم الدائنة واملبالغ م�ستحقة الدفع عند ا�ستالم الب�ضائع واخلدمات من قبل ال�شركة �سواء متت املطالبة بها
من قبل املورد �أو مل تتم.
ي -النقد والنقد املعادل :
لأهداف �إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة ،فان بند النقد والنقد املعادل يتمثل يف النقد يف ال�صندوق واحل�سابات
اجلارية والودائع لدى البنوك .يطرح من بند النقد والنقد املعادل ح�سابات البنوك املك�شوفة التي تتذبذب بني املدين
والدائن خالل ال�سنة.
ك -االعرتاف يف الأ�صول وااللتزامات املالية :
يتم االعرتاف يف الأ�صول وااللتزامات املالية لل�شركة بثبات من �سنة لأخرى على �أ�سا�س طريقة املحا�سبة بتاريخ املتاجرة.
ل -الأدوات املالية:
تعرف الأداة املالية ب�أنها �أي عقد ينتج عنه �أ�صل مايل يف من�ش�أة والتزام مايل �أو �أداة حقوق ملكية يف من�ش�أة �أخرى ،تت�ألف
الأدوات املالية لل�شركة ب�شكل رئي�سي من النقد و�أر�صدة البنوك والذمم املدينة والدائنة والأوراق املالية.
م -اال�ستثمار يف �شركة زميلة :
ً
يتم اثبات اال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة بالتكلفة ويتم الحقا تعديل اال�ستثمار بح�سب طريقة حقوق امللكية ،ويتم تخفي�ض
اال�ستثمار باالرباح املوزعة بتاريخ ا�ستالم الدفعة ،ويف حال تدين قيمة اال�ستثمار يتم االعرتاف بالتدين مبا�شرة يف قائمة
الدخل ال�شامل 0
ن  -حق ا�ستخدام الأ�صول امل�ست�أجرة والتزامات الت�أجري :
مت مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )16تغيري املعاجلة املحا�سبية لعقود الإيجار التي كانت ت�صنف �سابقاً
على انها عقود �إيجار ت�شغيلية ح�سب معيار املحا�سبة الدويل رقم ( ،)17والتي كانت ت�صنف على انها بنود خارج قائمة
املركز املايل.
عند التطبيق الأويل للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (( )16با�ستثناء ما هو م�شار اليه �أدناه) �ستقوم ال�شركة
مبا يلي جلميع عقود الإيجار:
�أ -االعرتاف مبوجودات «حق اال�ستخدام» والتزامات الإيجار يف قائمة املركز املايل ،وتقا�س يف البداية على �أ�سا�س القيمة

احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املدفوعة0
ب -االعرتاف با�ستهالك موجودات «حق اال�ستخدام» والفائدة على التزامات الإيجار يف قائمة الدخل.
اما فيما يتعلق بعقود الإيجار الق�صرية الأجل (مدة الإيجار التي تبلغ � 12شهر �أو اقل) وعقود �إيجار الأ�صول ذات القيمة
املنخف�ضة ،فان ال�شركة �ستختار االعرتاف بنفقات الإيجار على �أ�سا�س الق�سط الثابت على النحو الذي ي�سمح به املعيار
الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (0)16
 -3نقــد ونق ــد مع ـ ـ ـ ـ ـ ــادل :
٢٠٢٠
٢٠٢١
دينار اردنـي دينار اردنـي
البي ـ ـ ـ ــان
37 906
72 678
ال�صنـــــــدوق
9 707
11 980
�سلـف نرثيـــــة
358 431
14 245
البنــــــــوك
406 044
98 903
املجموع
 -4ذمـم مدينة ،بال�صايف :
البي ـ ـ ـ ــان
ذمــم مدينـــــة
خم�ص�ص ذمم م�شكوك يف حت�صيلها
املجموع
 -5خمزون ،بال�صافـ ــي:
البيـ ـ ـ ـ ــان
�أعـــــــــالف
ب�ضاعة تامة ال�صنع وحتت الت�صنيع
مـواد �أوليــة وتعبئة
قطــع غيـــــار
م�ستــودع اللـــوازم
مـــــواد بيطــرة
م�ستــودع الثالجــات
م�ستــودع املختبـــر
املجمــوع
خم�ص�ص ب�ضاعة راكدة وقطع غيار

٢٠٢٠
٢٠٢١
دينار اردنـي دينار اردنـي
3 776 783 7 203 837
() 265 282( ) 500 282
3 511 501 6 703 555
2020
2021
دينار اردنـي دينار اردنـي
214 320
798 627
372 098
685 460
488 045
655 224
597 190
630 572
35 081
36 472
14 918
12 995
10 164
10 164
2 220
1 924
1 734 036 2 831 438
() 122 133( ) 83 331
1 611 903 2 748 107
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�-6أر�ص ــدة مــدينة �أخرى :

2021
دينار اردنـي
408 637
175 580
174 060
144 345
132 438
108 384
91 764
55 876
38 062
30 198
1 359 344

البي ـ ـ ـ ــان
م�صاريف مدفوعة مقدما
اعتمادات م�ستنديـــة
امانات �ضريبة املبيعات
ذمــم موظفيــــن
دفعات على ح�ساب ا�ستثمار
دفعات مقدمة للمقاولني
مطالبات حتت التح�صيل
ت�أمينـات م�ستــردة
امانات �ضريبـة الدخل
�أمانــات خمتلفـــة
املجموع
 -7موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل ال�شامل :

2020
2021
دينار اردنـي دينار اردنـي
000
143 449
000
26 475
000
169 924

البيـ ـ ـ ـ ــان
كلفة �أدوات حقوق ملكية
التغري يف القيمة العادلة
املجموع
 -8ممتلكات و�آالت ومعدات :
�أ  -ممتلكات و�آالت ومعدات �شركة الألبان الأردنية :
التكلفــــــة
ر�صيد 2020/12/31
ا�ضافـــــات
ا�ستبعــــادات
ر�صيد 2021/12/31
اال�ستهالك املرتاكم
ر�صيد 2020/12/31
ا�ستهالك ال�سنـــة
ا�ستبعــــادات
ر�صيد 2021/12/31
�صايف القيمة الدفرتية 2021
�صايف القيمة الدفرتية 2020

وح ـ ــدة �أثـ ـ ـ ـ ـ ــاث �أجهزة نظام
املخترب الطاقة املجم ـ ــوع
التنقية ومفرو�شات
املتجددة
دينار
دينار
دينار
دينار
دينار
�أردين �أردين �أردين �أردين �أردين

عـ ــدد
�أبنية
�آالت
�أرا�ضي وماكنات �سي ــارات ثالجـ ــات وهناجر و�أدوات
دينار
دينار
دينار
دينار
دينار
دينار
�أردين �أردين �أردين �أردين �أردين �أردين

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

572 087
27 644

475 040 1 903 123 7 250 440
132 116 1 037 794
ــــــــ

000
ــــــ

706 278 1 919 127

139 787

142 358

29 537

240 758 2 115 274
ـــــــ

ـــــــ

ــــــ

ـــــــ

599 731

475 040 2 035 239 8 288 234

947 036 4 034 401

000

353 654 1 072 880 5 794 475

2020
دينار اردنـي
133 991
000
58 841
129 651
99 106
18 509
75 925
53 879
10 381
89 683
669 966

14 147 470 1 009 693

119 090

8 260

14 034

54 027

3 748 997

ــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ــــــــ

258 877

150 618

43 571

17 896 467 1 063 720

983 559

408 768

124 195

98 204

26 427

46 665

8 908 827

000

6 615

28 103

20 580

124 438

93 136

7 641

6 184

2 548

52 114

341 359

ــــــ

ـــــــ

ــــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ـــــــ

ــــــــ

374 234 1 100 983 5 801 090

501 904 1 107 997

131 836

104 388

28 975

98 779

9 250 186

599 731

934 256 2 487 144

100 806

445 132 2 926 404

127 041

46 230

14 596

964 941

8 646 281

572 087

830 243 1 455 965

121 386

297 510

15 592

44 154

3 110

963 028

5 238 643

000

935 568

ب  -ممتلكات و�آالت ومعدات �شركة املها لال�ستثمار الزراعي واحليواين (ال�شركة التابعة):
البيـــــــــــــــــــــــــان

�أرا�ضي

التكلفــــــة

دينار
�أردين

ر�صيد 2020/12/31
ا�ضافـــــات
ر�صيد 2021/12/31
اال�ستهالك املرتاكم
ر�صيد 2020/12/31
ا�ستهالك ال�سنة
ر�صيد 2021/12/31
�صايف القيمة الدفرتية 2021
�صايف القيمة الدفرتية 2020
�صايف القيمة الدفرتية (�أ+ب)
2021
2020

�سيارات متديدات
كهربائية
دينار
دينار
�أردين �أردين

�أبنية
وهناجــر
دينار
�أردين
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عـ ــدد متديدات �أثاث �أجهزة
�أجهزة والآت و�أدوات �صحية ومفرو�شات مكتبية
دينار
دينار
دينار
دينار
دينار
�أردين �أردين �أردين �أردين
�أردين

املجم ـ ــوع
دينار
�أردين

49 070

27 412

18 678

5 927 962

966 048

2 475 275

798 547

84 800

1 367 948

140 184

175

000

329 650

27 587

18 678

6 257 612

000

173 388

58 735

000

89 276

8 076

000

966 048

2 648 663

857 282

84 800

1 457 224

148 260

49 070

16 625

3 980 070

860

261 522

000

2 057 382

658 490

64 118

994 896

121 059

49 070

18 430

000

83 540

64 093

3 240

101 675

6 186

000

1 928

ـــــــ
4 241 592

ــــــ

ـــــــ

ــــــ

ـــــــ

ــــــ

ـــــــ

ــــــ

ـــــــ

ـــــــ

000

2 140 922

722 583

67 358

1 096 571

127 245

49 070

20 358

17 485

966 048

507 741

134 699

17 442

360 653

21 015

000

7 229

1 193

2 016 020

966 048

417 893

140 057

20 682

373 052

19 125

000

8 982

2 053

1 947 892
10 662 301
7 186 535

 -9موجودات بيولوجية ( ال�شركة التابعة ) :
حتتفظ ال�شركة بعدد ( )1 922بقرة قادرة على انتاج احلليب و ( )651بكريه حوامل �سيتم �إدخالهم للإنتاج الفعلي
خالل العام  2022و( )1 178عجلة تتم تربيتها لإنتاج احلليب يف امل�ستقبـل ،وعجول ذكور عدد ( )112عج ًال حمتفظ
بهم لغر�ض بيعهم يف االجل القريب ،وكذلك حتتفظ ال�شركة مبوجودات بيولوجية نباتية تتمثل يف جمموعة من الأ�شجار
املثمرة0
 -10ا�ستثمار يف �شركة زميلة :
ميثل هذا البند قيمة اال�ستثمار يف �شركة لوران لال�ستثمار احليواين بواقع ( )%20من ر�أ�س املال والبالغ ( )125 000دينار 0
 -11حق ا�ستخدام اال�صول امل�ست�أجرة :
2020
2021
دينار اردنـي دينار اردنـي
البيـ ـ ـ ـ ــان
65 106
61 308
حق ا�ستخدام الأ�صول امل�ست�أجرة
() 3 798( ) 6 510
ا�ستهالك حق ا�ستخدام الأ�صول امل�ست�أجرة
61 308
54 798
املجموع
 -12بنــوك دائن ــة:
ميثل ح�سابات اجلاري مدين اخلا�صة بال�شركة من كابيتال بنك والبنك الأردين الكويتي وبنك اال�سكان0
 -13ق ــرو�ض:
اق�ساط قرو�ض ت�سدد
بعـد عــام
خالل عام
دينار �أردنـي دينار �أردنـي
البيـ ـ ـ ــان
2 872 253 2 133 478
قرو�ض البنك الأردين الكويتي
000
554 236
قر�ض بنك الإ�سكان
2 872 253 2 687 714
املجموع

2021
املجمــوع
دينار �أردنـي
5 005 731
554 236
5 559 967

�أ -وقعت ال�شركة الأم بتاريخ  2017/11/1اتفاقية قر�ض مع البنك الأردين الكويتي مببلغ ( )600 000دينار لتمويل الآالت
واملعدات وتو�سعة امل�صنع �إ�ضافة �إىل متويل �شراء �أرا�ضي جديدة بنف�س املنطقة املقام بها امل�صنع وبفائدة �سنوية ()%2,9
حيث مت االتفاق على ان يتم ت�سديد القر�ض مبوجب � 108أق�ساط قيمة كل منها ( )5 556دينار با�ستثناء الق�سط الأخري
( )5 508دينار وي�ستحق �أول ق�سط بعد �سنة من تاريخ املنح وذلك ح�سب فرتة ال�سماح ( �سنة ) املذكورة �ضمن العقد
املذكور ب�أعاله 0
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ب -وقعت ال�شركة الأم بتاريخ  2018/7/18اتفاقية قر�ض مع البنك الأردين الكويتي مببلغ ( )850 000دينار لتمويل
م�شروع الطاقة ال�شم�سية وبفائدة �سنوية ( )%2,9حيث مت االتفاق على ان يتم ت�سديد القر�ض مبوجب � 108أق�ساط
قيمة كل منها ( )7 871دينار با�ستثناء الق�سط الأخري ( )7 803دينار وي�ستحق �أول ق�سط بعد �سنة من تاريخ املنح وذلك
ح�سب فرتة ال�سماح (�سنة ) املذكورة �ضمن العقد املذكور ب�أعاله ،كما وقعت ال�شركة ملحق اتفاقية لزيادة قيمة القر�ض
املمنوح بقيمة ( )150 000دينار لي�صبح ( )1 000 000دينار ي�سدد مبوجب � 108أق�ساط مت�ساوية بالإ�ضافة للفائدة
وبواقع ( )9 260دينار للق�سط وي�ستحق �أول ق�سط بعد �سنة من تاريخ املنح الأ�سا�سي وذلك ح�سب فرتة ال�سماح املذكورة
�ضمن العقد اال�صلي.
ج -وقعت ال�شركة الأم بتاريـخ  2019/4/2اتفاقية قر�ض متناق�ص مع البنك الأردين الكويتي مببلغ ( )2 000 000دينار
وبفائدة �سنوية ( )%9حيث مت االتفاق على ان يتم ت�سديد القر�ض مبوجب ( )48ق�سط قيمة كل منها ( )41 667دينار
وي�ستحق �أول ق�سط بعد �سنة من تاريخ املنح وذلك ح�سب فرتة ال�سماح ( �سنة ) املذكورة �ضمن العقد املذكور ب�أعاله.
د -وقعت ال�شركة الأم بتاريخ  2019/2/17اتفاقية قر�ض مع البنك الأردين الكويتي مببلغ ( )1 000 000دينار لتمويل �شراء
ماكنات مل�صنع املاء وبفائدة �سنوية ( )%2,9حيث مت االتفاق على ان يتم ت�سديد القر�ض مبوجب ( )108ق�سط قيمة كل
ق�سط ( )9 260دينار وي�ستحق �أول ق�سط بعد �سنة من تاريخ املنح وذلك ح�سب فرتة ال�سماح (�سنة) املذكورة �ضمن العقد
املذكور اعاله.
هـ  -وقعت ال�شركة التابعة قر�ض متجدد من البنك الأردين الكويتي مببلغ ( )300 000دينار ب�سعر فائدة ( )%9.25وبدون
عمولة ي�ستغل يف متويل االعتمادات و �/أو ال�سحوبات وت�سدد كل عملية متويل بعد (� )3شهور من تاريخ التمويل �أو مبوجب
( )3دفعات �شهرية.
و -وقعت ال�شركة التابعة قر�ض متجدد�/سلف �صناعية من البنك الأردين الكويتي مببلغ ( )450 000دينار ب�سعر فائدة
( )%2.9وبدون عمولة ي�ستغل يف متويل االعتماد و �/أو احلواالت و �/أو البوال�ص و�/أو امل�شرتيات املحلية وت�سدد كل عملية
متويل بعد (� )3شهور من تاريخ التمويل �أو مبوجب ( )3دفعات �شهرية.
ز -وقعت ال�شركة التابعة اعتمادات من البنك الأردين الكويتي مببلغ ( )300 000دينار بدون ت�أمني نقدي وبعمولة �إ�صدار
( )%0.125وعمولة فرق عملة ( )%0.25وبعمولة كفالة �سحب (.)%1
ح -وقعت ال�شركة التابعة قر�ض متجدد من بنك الإ�سكان مببلغ ( )250 000دينار ب�سعر فائدة ( )%7,500لتمويل �ضريبة
الدخل واملبيعات وت�سدد كل عملية متويل على اق�ساط مت�ساوية بحد �أق�صى � 8شهور من تاريخ التمويل.
ط -وقعت ال�شركة التابعة قر�ض متجدد من بنك الإ�سكان مببلغ ( )1 300 000دينار ب�سعر فائدة ( )%7,500لتمويل
اعتمادات و �/أو بوال�ص و �/أو امل�شرتيات املحلية وت�سدد كل عملية متويل بعد� 8-4شهور من عملية التمويل.
ي -وقعت ال�شركة التابعة ت�سهيالت من بنك الإ�سكان مببلغ ( ) 400 000دينار ب�سعر فائدة ( )%7,500وت�سدد مبوجب دفعة
واحدة بتاريخ .2020/12/1

� -14أر�ص ــدة دائنة �أخ ـ ــرى :
البي ـ ـ ـ ـ ــان
�أمانـات امل�ساهميـــن
خم�ص�ص �ضريبة دخـل
�شيكات م�ؤجلـة الدفــع
م�صاريف م�ستحقـــة
خم�ص�ص نهايــة اخلدمة
�أمانــات خمتلفـــة
خم�صـ�ص االجـــازات
امانات ال�ضمان االجتماعي
مكافـ�أة هيئــة املديرين
امل�ساهمة الوطنية ل�سداد الدين العام
�أمانات �ضريبة املبيعات
�أمانات �ضريبة الدخـــل
خم�صـ�ص الق�ضايـــا
املجموع
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2021
دينار اردنـي
269 470
230 585
131 991
104 014
65 264
62 657
32 976
29 966
25 000
10 800
8 745
1 227
000
972 695

2020
دينار اردنـي
276 437
142 904
356 995
98 541
25 543
72 111
18 780
22 405
25 000
6 199
19 627
1 013
98 511
1 164 066

 -15ر�أ�س املال واالحتياطيات :
�أ -ر�أ�س املال :
طر�أت عدة زيادات على ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح به واملدفوع لي�صبح ( )4 000 000دينار �أردين مق�سم �إىل ()4 000 000
�سهم.
ب -االحتياطي االجباري :
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من الأرباح ال�سنوية قبل ال�ضرائب واملخ�ص�صات بن�سبة  %10ويتم
وقف احت�ساب االحتياطي عند بلوغه ر�أ�س املال 0
ج -االحتياطي االختياري :
متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من الأرباح ال�سنوية قبل ال�ضرائب واملخ�ص�صات ويخ�ضع ملوافقة
الهيئة العامة للم�ساهمني عند اقتطاعه وتوزيعه �أو الت�صرف به طبق ًا لأحكام قانون ال�شركات النافذ.
د -عالوة الإ�صدار :
ميثل هذا البند الفرق ما بني القيمة اال�سمية للأ�سهم املطروحة لالكتتاب و�إجمايل القيمة امل�ستوفاة من املكتتبني بتلك
الأ�سهم.
 -16تكلفــة املبيعــات :
�أ  -تكلفة مبيعات �شركة الألبان الأردنية :
2020
2021
اي�ضاح دينار اردنـي دينار اردنـي
البي ـ ـ ـ ــان
203 972
372 098
ب�ضاعة جاهزة وحتت الت�صنيع �أول املدة
7 117 648 8 189 712
مواد �أولية م�ستخدمة يف الإنتاج
1 633 519 2 351 347 1-17
م�صاريـف �صناعيــة
8 955 139 10 913 157
تكلفة الب�ضاعة املعدة للبيع
() 372 098( ) 685 460
ب�ضاعة جاهزة وحتت الت�صنيع اخر املدة
8 583 041 10 227 697
املجموع

44

ب  -تكلفة مبيعات �شركة املها لال�ستثمار الزراعي واحليواين ( ال�شركة التابعة) :
البيـ ـ ـ ـ ــان
م�صاريف مزرعة االبقار
م�صاريف مزرعة الأ�شجار
املجمــوع
الإجمايل ( �أ  +ب )
 1 -17م�صاريف �صناعي ــة :
البي ـ ـ ـ ــان
رواتب و�أجور وملحقاتها
ا�ستهالكـــــــات
حمروقـات وزيـــوت
كهرباء ومياه وهاتــف
�صيانـــــــــة
�ضمان اجتماعي و�صندوق التوفري
�ضيافــة ونظافـــة
ر�سـوم وا�شرتاكـــات
م�صاريــف طبيـــة
حرب طابعة وقرطا�سيـة
م�صاريـف خمتبـــر
م�صاريف �سيارات وتنقالت
مالبـ�س عمـــــال
ت�أميـن موجـــودات
اخـــــــــرى
املجموع

اي�ضاح
2 -17
3 -17

2021
دينار اردنـي
7 640 233
407 271
8 047 504
18 275 201

2020
دينار اردنـي
6 820 571
157 175
6 977 746
15 560 787

2021
دينار اردنـي
782 945
711 344
245 822
193 838
125 614
108 136
64 957
22 050
17 567
16 820
16 183
16 136
14 437
12 280
3 218
2 351 347

2020
دينار اردنـي
613 083
418 503
147 187
145 763
108 117
84 207
52 488
8 807
165
17 334
9 057
523
14 732
9 788
3 765
1 633 519

 2 -17م�صاريف مزرعة االبقـار:
البيـ ـ ـ ـ ــان
تغذيـــة االبقــــار
عالجات و�أدوية ولوازم بيطرية
ا�ستهـالكــــــات
رواتب و�أجور وملحقاتها
كهربـــاء وميــاه
حمروقـات وزيــوت
نظافــــــــــة
ال�ضمان االجتماعـــي
�صيانـــــة �آالت
م�صاريف �سيارات و�آليات
�صيانــة �أبنيـــــة
تربعــــــــات
ر�ســـوم وا�شرتاكـات
�أخـــــــــرى
لــوازم منامــــة
مالبــ�س عمـــال
ا�ستبعاد �أبقار (وفيات �أو بيع )
املجموع
 3 -17م�صاريف مزرعة الأ�شجار:
البي ـ ـ ـ ــان
م�صاريف بيع منتجات زراعية
م�صاريف �ضمان بئر �إرتوازي و�أر�ض
كهربــــــــــاء
رواتب و�أجور وملحقاتها
تقليـم اال�شجـــــار
عالجات و�أ�سمدة وا�شتال زراعية
ال�ضمــان االجتماعـي
لوازم ري وزراعـــة
ا�ستهالك العدد والأدوات
�أخــــــــــرى
املجموع

45

2021
دينار اردنـي
6 483 609
277 563
239 344
204 311
119 753
118 502
60 935
43 193
39 989
25 439
11 753
7 616
4 741
2 468
515
502
000
7 640 233
2021
دينار اردنـي
231 086
72 326
57 808
25 561
7 908
7 250
2 730
1 311
1 222
69
407 271

2020
دينار اردنـي
5 424 569
316 076
244 904
210 019
121 256
116 952
75 187
11 550
31 201
56 122
21 313
000
3 559
1 011
33
1 132
185 687
6 820 571
2020
دينار اردنـي
40 923
29 383
47 067
29 285
2 315
5 753
1 264
900
258
27
157 175
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 -18م�صاريف بيع وتوزيع :
البي ـ ـ ـ ــان
رواتب و�أجور وملحقاتها
حمروقـات �سيــارات
حمــالت ت�سويـــق
عمــــــــوالت
عطــــــــاءات
�ضمان اجتماعي و�صندوق التوفري
م�صاريف �سيـــارات
ت�أميــــن �سيــارات
م�صاريــف طبيـــة
تنقـــــــــالت
متفرقـــــــــة
م�صاريــف ت�صديـــر
ا�ستهالك حق ا�ستخدام الأ�صول امل�ست�أجرة
ايجـــــــــارات
قرطا�سيـــــــــة
الفوائد على التزامات الت�أجري
�صيانـــة ثالجـــات
م�صاريــف منامـــة
املجموع

2020
2021
دينار اردنـي دينار اردنـي
564 219
428 067
185 827
244 197
109 493
199 619
86 518
168 735
131 331
73 761
60 619
72 423
35 034
40 852
21 167
22 128
110
14 636
1 182
12 835
10 919
10 839
5 199
9 445
3 836
6 678
3 300
3 900
3 085
2 843
1 714
2 479
1 349
887
565
808
1 225 467 1 315 132

 -19م�صاريف �إدارية وعمومية :
البيـ ـ ـ ـ ــان
رواتب و�أجور وملحقاتها
خم�ص�ص نهايـة اخلدمة
اتعــــاب مهنيــة
م�صاريـف طبيــــة
�ضمان اجتماعي و�صندوق التوفري
ر�سوم حكومية وا�شرتاكات
بوفيــــــــــه
اجــــــــازات
تنقالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
تربعــات واكراميـات
بريـد وهاتف وانرتنـت
م�صاريـف ق�ضائيــة
�صيانـــــــــة
م�صاريـف �سيــارات
قرطا�سيــــــــة
اتعــاب تدقيــــق
تنقـــالت و�سفـــر
ت�أميــــــــــن
عموالت ا�ستثمــــار
�أمـــن وحمايـــة
اخـــــــــرى
نظافـــــــــة
�ضيافـــــــــه
م�صاريف تدريـــب
دعايــة واعــــالن
اتعاب مراقبة ال�شركـات
لوازم �سالمة عامـــة
خم�ص�ص ب�ضاعة راكدة
خم�ص�ص ق�ضايــــا
املجموع
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2020
2021
دينار اردنـي دينار اردنـي
629 645
670 105
15 000
102 970
34 708
100 416
84 495
81 305
64 937
70 773
33 759
57 160
48 423
40 685
12 338
28 000
18 000
18 000
13 396
15 633
16 271
15 330
1 085
13 456
12 928
12 211
10 578
9 746
9 580
9 440
8 000
8 000
1 148
5 307
4 570
4 353
000
2 687
000
2 677
925
2 612
1 596
2 414
2 866
1 807
000
1 075
2 504
908
600
600
1 787
174
10 000
000
93 000
000
1 132 139 1 277 844

 -20التزامات حمتملة :
�أ -يوجد على ال�شركة الأم وال�شركة التابعة بتاريخ القوائم املالية االلتزامات املحتملة التالية :
2021
دينار اردنـي
البيـــــــــان
437 067
اعتمادات م�ستندية وبوال�ص
650 789
كفـــاالت بنكيـــة
1 087 856
املجموع
ب -يوجد على ال�شركة الأم التزامات مقابل ق�ضايا بقيمة ( )345 306دينار.

2020
دينار اردنـي
45 787
419 003
464 790
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ج -ت�أثري جائحة كورونا:
نتيجة انت�شار جائحة كورونا يف العامل فقد �أدى ذلك اىل �صعوبة التنب�ؤ بالت�أثري الكامل لهذه اجلائحة على ان�شطة و�أعمال
ال�شركة وحتديد الفرتة الزمنية لهذه اجلائحة ،مما �أوجد حالة من عدم التيقن بالت�أثري املحتمل للجائحة ،وبناء على
تقييم الإدارة لن ت�ؤثر حالة عدم التيقن ب�شكل جوهري على ا�ستمرارية ال�شركة حيث تعتقد الإدارة ان تاثري اجلائحة
�ضئيل على خ�سائر االئتمان املتوقعة لأ�صول ال�شركة وكذلك لن تتاثر القيمة الدفرتية للأ�صول غري املالية ب�شكل كبري  ،ال
يزال �سوق االعمال متقلبا والأر�صدة امل�سجلة لأ�صول والتزامات ال�شركة ح�سا�سة لتقلبات ال�سوق و�سرتاقب ادارة ال�شركة
ب�شكل م�ستمر ودقيق املخاطر وااللتزامات املحتملة و�ستتخذ الإجراءات االحرتازية الالزمة .
� -21ضريبة الدخل :
 متت مناق�شة وت�سوية نتائج �أعمال ال�شركة الأم حتى نهايـة عام  2018مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات. مت تقدمي ك�شف التقدير الذاتي عن نتائج �أعمال ال�شركة الأم للأعوام  2019و  2020ومل تقم دائرة �ضريبة الدخلواملبيعات مبراجعة �سجالت ال�شركة عن تلك الأعوام حتى تاريخه.
 متت مناق�شة وت�سوية نتائج �أعمال ال�شركة التابعة حتى نهاية الأعوام  2018و  2020مع دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات. مت تقدمي ك�شف التقدير الذاتي عن نتائج اعمال ال�شركة التابعة للعام  2019ومل تقم دائرة �ضريبة الدخل واملبيعاتمبراجعة �سجالت ال�شركة عن ذلك العام حتى تاريخه.
 -22الأرباح القابلة للتوزيع :
الأرباح القابلة للتوزيـع كما بتاريخ  2021/12/31تبلغ ( )1 346 989دينار وذلـك بعد طرح قيمـة الأرباح غري املتحققـة
مبوجـب تعليمـات هيئـة الأوراق املاليـة والبالغة ( ) 2 742 837دينار.
 -23القطاعات الت�شغيلية :
تقوم ال�شركة الأم وال�شركة التابعة مبمار�سة �أعمالهما من خالل الأن�شطة الرئي�سية التالية :
 -1ن�شاط �صناعي :
ي�شمل �إنتاج وبيع منتجات الألبان املتنوعة والعبوات البال�ستيكية املتنوعة واملياه املعدنية.
 -2ن�شاط مزارع الأبقار والأ�شجار:
ي�شمل ت�سمني وتربية الأبقار والأغنام والعجول و�إقامة املزارع واملتاجرة مبنتوجاتها.
 -3ن�شاط ا�ستثماري:
ي�شمل اال�ستثمار يف موجودات مالية.
يبني اجلدول التايل عر�ض لنتائج القطاعات الت�شغيلية لل�شركتني :
2021
ن�شاط �صناعي ن�شاط املزارع ن�شاط ا�ستثماري
دينار �أردنــي
دينار �أردنـي
دينار �أردنـي
دينار �أردنـي
�أ -معلومات الدخل ال�شامل:
20 925 061
000
9 930 841 10 994 220
�صايف املبيعات
()18 275 201
(000 )8 047 504( )10 227 697
تكلفة املبيعات
2 649 860
000
1 883 337
766 523
جممل الربح
() 2 509 573
(000 ) 886 352( ) 1 623 221
م�صاريف غري موزعة
24 269
13 636
2 999
7 634
ايرادات غري موزعة
1 489 560
77 436
1 412 124
000
مكا�سب غري متحققة
()1 315 132
000
(000 )1 315 132
م�صاريف موزعـة
ربح ال�سنة بعد ال�ضريبة واملخ�ص�صات/
338 984
الدخل ال�شامل
ب  -معلومات �أخرى
27 571 270
247 616
9 977 092 17 346 562
موجودات القطاع با�ستثناء النقدية
98 903
000
000
000
موجودات غري موزعة
27 670 173
جمموع املوجودات

 -24الأدوات املالية :
�أ -القيمة العادلة:
	�إن القيمة الدفرتية للأدوات املالية املتمثلة يف النقد ،الذمم املدينة والدائنة ،والقرو�ض تقارب قيمتها العادلة.
وتبني الإي�ضاحات حول هذه القوائم املالية القيم العادلة لهذه الأدوات املالية ،كما تبني بع�ض ال�سيا�سات املحا�سبية
الطرق امل�ستخدمة يف تقييم هذه الأدوات.
ب -خماطر االئتمان:
حتتفظ ال�شركة بالأر�صدة والودائع لدى م�ؤ�س�سات م�صرفية ذات ائتمان منا�سب.
ج -خماطر ال�سعر:
 خماطر �سعر ال�سوق:وتعرف ب�أنه اخلطر الذي ينتج عنه تقلب يف قيمة الأدوات املالية نتيجة التغري يف �أ�سعار ال�سوق� .إن الأدوات املالية
الظاهرة يف قائمة املركز املايل املوحدة غري خا�ضعة ملخاطرة �سعر ال�سوق.
 خماطر تقلبات العملة :يعرف خطر تقلبات العملة ب�أنه اخلطر الناجت عن تذبذب يف قيمة الأدوات املالية نتيجة التغري يف �سعر �صرف العمالت.
�إن املخاطرة املتعلقة بالأدوات املالية امل�سماة بالدوالر الأمريكي متدنية نظر ًا لثبات �سعر �صرف الدينار الأردين مقابل
الدوالر الأمريكي� ،أما خماطر العمالت الأخرى فيتم معاجلتها يف القوائم املالية.
 خماطرة �سعر الفائدة :ان الأدوات املالية يف قائمة املركز املايل املوحدة غري خا�ضعة ملخاطر �أ�سعار الفوائد با�ستثناء الت�سهيالت والت�سهيالت
البنكية اخلا�ضعة لتعليمات اجلهات الرقابية ذات العالقة.
 -25عـ ـ ــام :
يراعى اثر تعليمات هيئة الأوراق املالية وقانون ال�شركات الأردين فيما يتعلق باحت�ساب االحتياطي الإجباري على الأرباح
املتحققة فقط وكذلك ف�صل الأرباح غري املتحققة يف بند الأرباح املدورة مع مراعاة القيود املفرو�ضة على توزيع الأرباح
غري املتحققة.
متت اعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة لتتالئم وارقام ال�سنة احلالية.
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