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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين  

  شركة الثقة لالستثمارات األردنية المساهمة العامة المحدودة مساهميالى 
   المملكة األردنية الهاشمية -عمان 

 
 
 

 تقرير حول القوائم المالية الموحدة 
 

 الـــرأي
 

وشركاتها التابعة )يشار اليهم  ()الشركة  الثقة لالستثمارات األردنية المساهمة العامة المحدودةلقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة لشركة 
وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل   2020كانون األول  31معا بالمجموعة( والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 

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

 
كانون األول  31كما في  للمجموعةحي الجوهرية، المركز المالي المرفقة ُتظهر بعدالة، من كافة النوا الموحدة في رأينا، إن القوائم المالية

 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية. 2020
 

 أساس الرأي 
 

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

عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات السلوك المهني االخرى المالئمة  ةاالستقاللية الدولية( الصادر 
ي للمحاسبين. لقد قمنا لتدقيق القوائم المالية في األردن، وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس الدولي لمعايير السلوك المهن 

 بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة و توفر أساسًا إلبداء الرأي. 
 

 الهامة امور التدقيق 
 

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

 .وصف إجراءات التدقيق المتعلقة بكل امر من األمور المشار اليها ادناه
 

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

ادناه، توفر أساسا لرأينا حول تدقيق القوائم  اليهاي ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما ف
 المرفقة. الموحدةالمالية 
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 حصة المجموعة من نتائج اعمال الشركات الحليفة  ( 1
بلغت قيمة استثمارات المجموعة في الشركات الحليفة    

 2020كانون االول  31دينار كما في  10ر363ر112
المنتهية في ذلك   خالل السنة خسائربلغت حصتها من الو 

ز على هذا األمر نظرًا ي تم التركو . دينار 213ر138 التاريخ 
 .ألهميته النسبية في القوائم المالية

 
ات  الحليفة مبينة في ايضاح الشركات في المتعلقة االفصاحات ان 

 ( حول القوائم المالية الموحدة.6و)( 2)
 

 كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم 
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها باإلضافة الى إجراءات 
التدقيق االخرى الحصول على القوائم المالية للشركات الحليفة 

والتأكد من صحة تطبيق  2020كانون األول  31كما في 
طريقة حقوق الملكية في المحاسبة لإلستثمار في الشركات 

من نتائج الشركة إعادة إحتساب حصة  بما في ذلكالحليفة 
أعمال وصافي موجودات الشركات الحليفة بناء على القوائم 

 المالية. 
 
 
 

 التدني في قيمة االستثمارات العقارية ( 2
أمر التدني في قيمة االستثمارات العقارية  تم اعتبار خسارة

تقديرات، كما تمثل العلى  بشكل كبير ألنه يعتمد تدقيق مهم
.ا من موجودات المجموعةير جوهاالستثمارات العقارية جزءا    

 

مبينة في  باالستثمارات العقارية االفصاحات المتعلقةان 
 ( حول القوائم المالية الموحدة. 9)( و2)ات ايضاح

 كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم 
خالل  تقوم المجموعة سنويا بتقدير قيمة التدني وذلك من 

عقارية من مقيميين خارجيين معتمدين. ييمات الحصول على تق
تتضمن اجراءات التدقيق الحصول على هذه التقييمات للتأكد 

تسجيل اي تدني بقيمة االستثمارات ب قيام االدارة من صحة
 العقارية. 

 
 

 2020المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام  
 

  تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية الموحدة وتقرير مدقق الحسابات. ان اإلدارة هي 
 المعلومات األخرى.  األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حولالمعلومات ان رأينا ال يشمل  المسؤولة عن المعلومات األخرى.

 
الموحدة او من معرفتنا خالل  إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية المعلومات األخرى، فيماان مسؤوليتنا هي قراءة 

ا بها وجود تعارض او خطا جوهري بين القوائم المالية الموحدة عملية تدقيق القوائم المالية الموحدة. اذا تبين من خالل االجراءات التي قمن 
 والمعلومات االخرى فانه يجب اإلفصاح عنها. هذا ولم تسترع انتباهنا اية امور بما يخص المعلومات االخرى.

 
 الموحدة بالحوكمة عن القوائم المالية المكلفين مسؤولية اإلدارة والمسؤولين 

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

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

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

 
 .للمجموعةالمالية  التقاريرإن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد 



 
 
 

 الموحدة  مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
 

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

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

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

 
 لتدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، و كذلك نقوم بما يلي:إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من ا

 
تحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء الناتجة عن احتيال أو غلط، و تصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق تستجيب   •

اي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية و مالئمة توفر أساسًا إلبداء الر 
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 و ذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي حول   •

 .للمجموعةمدى فعالية نظام الرقابة الداخلي 
 
 التي قامت بها االدارة.تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية و االيضاحات المتعلقة بها  •

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

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

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

 
تمثل  الموحدةومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية  الموحدةتقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية  •

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

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

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

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

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



 

 
 

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

العواقب السلبية  الناالفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا  بناءًا عليها ال يتمنادرة جدا و التي حاالت  ياإلفصاح عن ذلك االمر، او ف
 .الناتجة عنهالمتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة 

 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية 
 

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

 إرنسـت ويونـغ/ األردن
 
 

 وضاح عصام برقاوي 
 591ترخيص رقم 

 المملكة األردنية الهاشمية  –عمان  
 2021آذار  14
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   موحدةلا المالية مالقوائ   هذه من جزءا   29 رقم إلى  1  رقم من المرفقة تاإليضاحا رتعتب

 شركة الثقة لالستثمارات األردنية المساهمة العامة المحدودة 

 قائمة المركز المالي الموحدة  

 2020كانون األول   31كما في 

 
  

 2019  2020 إيضاحات  

 دينــــار  راــنــيد  

     الموجـودات

 8ر107ر991  2ر399ر980 3 نقد وأرصدة لدى البنوك

 1ر909ر808  1ر774ر080 4 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 4ر463ر019  4ر921ر351 4 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 78ر604  78ر519 5 افي ص –ذمم مدينة 

 10ر576ر250  10ر363ر112 6 إستثمار في شركة حليفة

 394ر593  407ر322 7 أرصدة مدينة أخرى

 2ر209ر156  2ر168ر184 8 ممتلكات ومعدات 

 10ر247ر728  10ر375ر709 9 استثمارات عقارية

 37ر987ر149  32ر488ر257  مجموع الموجودات 

      

     ةملكيالمطلوبات وحقوق ال

–المطلوبات       

 555ر559  402ر163 10 قروض

 51ر687  146ر848  دائنة  –عمالء وساطة ذمم 

 1ر042ر749  823ر234 11 أخرىأرصدة دائنة 

 710ر552  146 17 مخصص ضريبة الدخل 

 2ر360ر547  1ر372ر391  مجموع المطلوبات 

     

     -حقوق الملكية 

    12 حق ملكية حملة األسهم 

 27ر270ر078  27ر270ر078  أس المال المدفوعر

 1ر342ر748  1ر342ر748  احتياطي إجباري

 16ر859  67ر118 4 احتياطي تقييم موجودات مالية

 5ر153ر971  684ر010  أرباح مدورة 

 33ر783ر656  29ر363ر954  األسهم حقوق ملكية حملة  مجموع

 1ر842ر946  1ر751ر912 13 حقوق غير المسيطرين 

 35ر626ر602  31ر115ر866  صافي حقوق الملكية 

 37ر987ر149  32ر488ر257  حقوق الملكيةومجموع المطلوبات 

        
        
                  
          



 

   وحدةالم  المالية القوائم  ههذ من ا  جزء  29 رقم إلى  1  رقم من المرفقة اإليضاحات تعتبر

 

 شركة الثقة لالستثمارات األردنية المساهمة العامة المحدودة 

 ة قائمة الدخـل الموحد

   2020 لون األ كانو  31لسنة المنتهية في ل

 

 

 2019  2020 إيضاحات  

 ــــارنـدي  دينـــــار  

     -اإليرادات
 7ر113ر978  (213ر138) 6 ارباح شركة حليفة)خسائر( حصة المجموعة من 

 232ر417  30ر050 14 موجودات مالية أرباح 

 133ر202  139ر830 15 إيرادات أخرى

 22ر344  162ر505  إيرادات فوائد

 9ر788  5ر464  ةطات وسعموال

 7ر511ر729  124ر711  صافي اإليرادات 

     

     -المصاريف 

 1ر274ر633  902ر398 16 مصاريف إدارية

 141ر792  161ر932 9 خسارة تدني استثمارات عقارية

 23ر251  - 5 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 92ر982  74ر651  فوائد وعموالت مدينة

 1ر532ر658  1ر138ر981  مجموع المصاريف 

     

 5ر979ر071  (1ر014ر270)  خل  يبة الدالسنة قبل ضرربح )خسارة(  

     

 (710ر406)  )30ر000( 17 مصروف ضريبة الدخل   

 5ر268ر665  (1ر044ر270)  السنة ربح )خسارة(  

     

     ويعود الى:

 5ر298ر078  (969ر961)  مساهمي الشركة 

 (29ر413)  (74ر309)  طرين حقوق غير المسي

 5ر268ر665  (1ر044ر270)  

     

 فلـس/ دينــار  ينــارفلـس/ د  

     

 194/0  (036/0) 18 السنةربح )خسارة( للسهم من  والمخفضةالحصة األساسية 
 



 

   وحدةالم  المالية القوائم  ههذ من ا  جزء  29 رقم إلى  1  رقم من المرفقة اإليضاحات تعتبر

 

 شركة الثقة لالستثمارات األردنية المساهمة العامة المحدودة 

 ة لشامل الموحدـل ا خالدقائمة 

   2020ن األول كانو  31 يية فنتهلمانة  للس

 

 

  2020  2019 

 ارنـــــيد  دينـــــار  

     

 5ر268ر665  (1ر044ر270)   السنة ربح )خسارة( 

     

يضاف : بنود الدخل الشامل االخرى التي ال يتم اعادة تصنيفها الى 

 االرباح و الخسائر في الفترات الالحقة:

    

ة من خـالل الـدخل ة العادلية بالقيملاالم داتجوللموالتغير في القيمة 

 الشامل االخر

 

 207ر012  33ر534

 5ر475ر677  (1ر010ر736)  مجموع الدخل الشامل للسنة  

     

     ويعود الى:

 5ر501ر076  (919ر702)  مساهمي الشركة

 (25ر399)  (91ر034)  حقوق غير المسيطرين

 5ر475ر677  (1ر010ر736)  

 

 



 

   موحدةلا المالية مالقوائ   هذه من جزءا   29 رقم إلى  1  رقم من المرفقة تاإليضاحا رتعتب

 مساهمة العامة المحدودة ردنية الستثمارات األ اللثقة ال  كةشر

 ية الموحدة ق الملكفي حقو قائمة التغيرات

   2020كانون األول   31للسنة المنتهية في 

 

 
   حق ملكية حملة األسهم   

      احتياطيات    

 

رأس المال  

 اختياري ري ااجب عالوة اإلصدار اسهم الخزينة  المدفوع 

ييم احتياطي تق

 المجمــوع  ةأرباح مدور ية لاات مدجومو

حقوق غير 

 وع المجم نالمسيطري

 دينــــار  دينـــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  

           

           2020كانون االول  31للسنة المنتهية في 

 35ر626ر602 1ر842ر946 33ر783ر656 5ر153ر971 16ر859 - 1ر342ر748 - - 27ر270ر078 2020 ثانيكانون الفي أول  د كمايالرص 

 (1ر010ر736) (91ر034) (919ر702) (969ر961) 50ر259 - - - - -   للسنةمجموع الدخل الشامل 

 (3ر500ر000) - (3ر500ر000) (3ر500ر000) - - - - - - (12 إيضاح)توزيعات أرباح مساهيمن 

 31ر115ر866 1ر751ر912 29ر363ر954 684ر010 67ر118 - 1ر342ر748 - - 27ر270ر078 2020األول  كانون 31 ا فيكم يدالرص

           

           2019كانون االول  31للسنة المنتهية في 

 30ر155ر106 1ر934ر415 28ر220ر691 (1ر438ر927) (252ر131) 154ر602 2ر627ر073 746ر349 (3ر130ر164) 29ر513ر889 2019كانون الثاني الرصيد كما في أول 

 - - - (140ر004) - - - (746ر349) 3ر130ر164 (2ر243ر811) (12 ضاح)إيإطفاء اسهم خزينة 

 - - - 1ر438ر927 - (154ر602) (1ر284ر325) - - - (12)إيضاح إطفاء خسائر متراكمة 

 5ر475ر677 (25ر399) 5ر501ر076 5ر298ر078 202ر998 - - - - -   سنةلل مجموع الدخل الشامل 

 (4ر181) (4ر181) - - - - - - - - تملك حصة حقوق غير المسيطرين

تملك حصة حقوق غير المسيطرين ناتج عن 

 - (61ر889) 61ر889 (4ر103) 65ر992 - - - - - (21زيادة راسمال شركة تابعة )إيضاح 

 35ر626ر602 1ر842ر946 33ر783ر656 5ر153ر971 16ر859 - 1ر342ر748 - - 27ر270ر078 2019األول  كانون 31الرصيد كما في 

 



 

   الموحدة لماليةا القوائم هذه من جزءا 29 رقم إلى 1  رقم  من المرفقة اإليضاحات تعتبر

 

 شركة الثقة لالستثمارات األردنية المساهمة العامة المحدودة 
 قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

   2020كانون األول   31للسنة المنتهية في 

 

 
 2019  2020 ات إيضاح 

 دينـــــار  ــارـدينــ  
     ة غيليلتش ا ةنشطاال
 5ر979ر071  (1ر014ر270)  السنة قبل ضريبة الدخلربح رة( سا)خ
     

     –التعديالت 
 (22ر344)  (162ر505)  ايراد فوائد

 23ر251  (17) 5 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  
 141ر792  161ر932 9 مخصص تدني استثمارات عقارية 

 128ر291  142ر544    إستهالكات 
مة العادلة من خالل االرباح  ات مالية بالقيدوجم مو يير تقائخس

 3ر648  198ر998 14 سائروالخ
 (7ر113ر978)  213ر138 6 شركة حليفة )ارباح( خسائر حصة المجموعة من 

     
     -التغيرات في رأس المال العامل 

 (19ر300)  (63ر270)  باح و الخسائررموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اال
 16ر682  (42ر627)  مدينة أخرى ينة وارصدة مد مذم

 200ر265  (229ر511)  نة أخرىذمم دائنة و أرصدة دائ
 (40ر105)  (710ر406) 17 ضريبة دخل مدفوعة

 (702ر727)  (1ر505ر994)  في األنشطة التشغيلية  ةالمستخدم  ةالنقدي اتصافي التدفق 

     
     ية االنشطة االستثمار

 (22ر387)  (24ر990) 8 ومعدات  ات كمتلشراء م
 (1ر195ر789)  (366ر495) 9 شراء استثمارات عقارية

 9ر851ر251  - 6 توزيعات ارباح من شركة حليفة 

 -  (424ر798)  موجودات مالية من خالل الدخل الشامل األخر شراء  

 (4ر181)  -  استثمار في شركات تابعة  

 22ر344  162ر505  ضةايراد فوائد مقبو 

 8ر651ر238  (653ر778)   االستثمارية  األنشطة  من  في(  ة)المستخدم   ة النقدي  اتصافي التدفق

     
     االنشطة التمويلية 

 -  (3ر394ر843)  ارباح مساهمين  توزيعات 
 (126ر396)  (153ر396)  قروض بنكية مسددة

 (126ر396)  (3ر548ر239)   يليةموالت األنشطة في ةدم ستخملا  ةالنقدي اتصافي التدفق 

     

 7ر822ر115  (5ر708ر011)  في النقد وما في حكمه الزيادة  )النقص(  صافي

 285ر876  8ر107ر991  النقد وما في حكمه في بداية السنة
 8ر107ر991  2ر399ر980 3 ةفي نهاية السن حكمهالنقد وما في 
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 ودة العامة المحد  ةهمالمس ألردنية اا ارات الثقة لالستثم   كةشر

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

   2020كانون األول  31

 

 عــام  (1)

 

 20ر000ر000برأسمال مصرح به  1998نيسان  23شركة الثقة لالستثمارات األردنية كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ ست تأس

ت خالل السنوات عدة تعديالت على رأس المال ليصبح  . هذا وقد جرد حوالا  مينار للسهد سميةسهم بقيمة إ 20ر000ر000دينار مقسم إلى 

 .دينار 27ر270ر078به والمدفوع ه والمكتتب رأس المال المصرح ب 

 

 يةسياحوال ةيقارية والعالوجه االستثمار المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والممن أهم غايات الشركة االستثمار في جميع أ

المحافظ، وكذلك ممارسة نشاطات   ندات وإدارةصوص شراء واقتناء األسهم والحصص والعقارات والسلى وجه الخوع  الخدمات و 

عزيز االستثمار وكذلك التوسط في تنظيم عمليات الخدمات االستشارية وخدمات عمليات سوق رأس المال التي تؤدي الى دعم وت

مع  و المشاركة ذلك تعهدات اإلصدار لألسهم والسندات واإلسناد أات بما في شركطوير الوتع وتوسسيس أتات لي لغايماالتمويل الرأس

 التجمعات المشتركة الهادفة الى مثل هذه التعهدات. 

 

 المملكة االردنية الهاشمية. -مان يقع المقر الرئيسي للشركة في منطقة جبل عمان، ع 

 

 ر المتاحة. ثماه االستوجا جميعفي  راتثمعة االسابمن أهم غايات الشركات الت

 

وتتطلب هذه القوائم المالية الموحدة   2021شباط  15 ي جلسته المنعقدة بتاريخ س االدارة فتم اقرار القوائم المالية الموحدة من قبل مجل 

 همين.موافقة الهيئة العامة للمسا

 

 ان اسهم الشركة مدرجة في بورصة عمان.

 

 

 بية حاسسات الما يسوال ماليةلا ئم د القواداأسس إع (2)

 

 أسس إعداد القوائم المالية 

 

معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة  جموعة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلسالموحدة للمتم اعداد القوائم المالية 

 .الدوليةة لتقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبتفسيرات ا

 

قيمة العادلة من خالل قائمة األرباح والخسائر  المالية بالوحدة وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات الم ليةئم المااو قد الإعدا مت

 دة.  حو الملمالية ا ل الشامل االخر التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائمالدخ والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 

 للمجموعة.ة الرئيسية و عملة اظهار القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملني هردألينار ادلاان 
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 أسس توحيد القوائم المالية 

 

  وعة ن للمجمكوات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها وتتحقق السيطرة عندما ي تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة والشرك

ر على هذه العوائد من خالل قدرتها على  على التأثي  عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها ولديها القدرة ة الناتجة غيرئد المت اوعي الحقوق ف

 ستثمر بها فقط عند تحقق ما يلي: السيطرة على الشركة المستثمر بها. وتتم السيطرة على الشركة الم 

ة  طات ذات الصلة للشرك جموعة القدرة على توجيه النشاي تمنح المالت لقائمة ا قلحقوبها )ا ثمرة المست ركسيطرة المجموعة على الش  -

 بها(. المستثمر 

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

 ا.هدوائ ر على عثي لقدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر فيها والتأا -
 

قوم المجموعة بأخذ جميع الحقائق  تثمر بها، ت أقل من اغلبية حقوق التصويت أو ما شابهها في الشركة المس عة موجتلك الممت  دمان ع

 على الشركة المستثمر بها ويتضمن ذلك:   تمتلك سيطرةوالظروف ذات العالقة بعين االعتبار لتحديد فيما إذا كانت 
 

 ستثمر بها. الشركة المفي آلخرين  ا ت تصوي حقوق   ةحمل دية مع اقالترتيبات التع -

 دية األخرى. الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاق -

 حقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.  -
 

أو   د حفي أتغير لالى ق تدل عائ ت تسيطر على الشركة المستثمر بها وفي حال وجود ظروف أو حقتقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كان 

 ناصر السيطرة الثالثة. عنصر من ع من أكثر
 

طرة وحتى توقف هذه السيطرة. يتم توحيد موجودات ومطلوبات  تابعة إبتداءاً من تاريخ ممارسة السي ة للشركة ال يتم توحيد القوائم المالي 

ى تتوقف هذه  لتابعة وحت ت االشركا ى لعوعة المجم ة يطرتاريخ سن وإيرادات الشركة التابعة في قائمة الدخل الشامل الموحدة مومصاريف 

 السيطرة. 
 

حملة األسهم في الشركة األم وحقوق غير المسيطرين  ن بنود الدخل الشامل األخرى على حقوق ر وكل بند ميتم تحميل األرباح والخسائ 

ماشى  لتابعة لتت ت اللشركا ةي لالماوائم قلل اتم تعدي ي  إلى عجز في رصيد حقوق غير المسيطرين. وإذا اقتضت الحاجة، حتى لو أدى ذلك

م استبعاد الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات  لمجموعة. يت سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية ل

 معامالت فيما بين المجموعة والشركات التابعة.واألرباح والخسائر المتعلقة بال
 

فقدان السيطرة  ملكية. عند جم عنه فقدان للسيطرة في حقوق التابعة الذي ال ين الشركة ال في الملكية ةب ر نسعن تغي  اتجثر الن األيتم تسجيل 

 على الشركة التابعة، تقوم المجموعة بما يلي: 
 

 هرة( ومطلوبات الشركة التابعةإلغاء اإلعتراف بموجودات )بما فيها الش -

 نلمسيطري ا إلغاء اإلعتراف بحقوق غير -

 ة العمالت األجنبية ترجم  اطيف باحتي ارت اإلعإلغاء  -

 غ المستلمةاإلعتراف بالقيمة العادلة للمبال -

 اإلعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به في الشركة التابعة -

 الناتجة عن عملية فقدان السيطرة اإلعتراف باألرباح أو الخسائر  -

ً قساب  جيلهاست تم ة التي رك إعادة تصنيف حصة الش   -  ل األخرى إلى األرباح والخسائرلدخل الشامد افي بنو  ا



 دة ألردنية المساهمة العامة المحدوت االثقة لالستثماراشركة 

 حدةوائم المالية الم وول القحإيضاحات 

   2020األول   كانون 31

 

- 3 - 

 ت استخدام التقديرا
 

ت تــؤثر علــى مبــالغ المالية الموحدة وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشــركة القيــام بتقــديرات واجتهــادا القوائم إن إعداد

تؤثر أيضا على اإليرادات والمصــاريف الجتهادات وا تقديرات لا هذه .  إن ةلحتممات المزاالموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلت

ب مــن إدارة المجموعــة القيــام بأحكــام واجتهــادات هامــة لتقــدير مبــالغ التــدفقات النقديــة المســتقبلية كل خاص يتطلــ والمخصصات وبش

عوامــل ى فرضــيات و علــ  الضرورةب ةمبنيكورة ذمال ات تقديرالإن . ا الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبلوأوقاته

النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المســتقبل فــي التيقن وإن ددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم متع

 .أوضاع وظروف تلك المخصصات 

 

 ارية عق واإلستثمارات الاالعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات 
 
ك اعتماداً على ساب االستهاللغايات احت واإلستثمارات العقارية النتاجية للممتلكات والمعدات العمار ار اة بتقديع و مجالمرة ادا ومقت

واالعمار االنتاجية بشكل سنوي ويتم تعديل مصروف   االستخدام المتوقع لهذه الموجودات. تقوم االدارة بمراجعة القيمة المتبقية

 ار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.ة أن االعمدارقاد االتع ا في  ا كان ذالي المستقبك االستهال
 

 اسات المحاسبيةي السيرات فالتغي 

 

ي للسنة المنتهية ف الموحدة متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية  الموحدةان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية 
 :2020ن الثاني كانو  1بتطبيق التعديالت التالية اعتبارًا من  تقام مجموعةلان ثناء أت ساب ، 2019ول ألن اكانو  31

  

 (: تعريف "األعمال"3الدولي رقم ) تعديالت على معيار التقارير المالية
ال"، عمماج األدن ا"( 3)رقم  يللدو مالية االأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير 

يف "األعمال" أم ال. توضح هذه ة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعر المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشط عدة لمسا
 ري غمال صر أعان ي عتبدال أاسالتعديالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال، تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على 

عمال ية المستحوذ عليها جوهرية، وتضييق تعريفات األلمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملهات تضيف توجي ، و موجودة
 والمخرجات، وادخال اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري. 

 
اذها في أو بعد بداية ستحو ن تاريخ ايكو التي  لو صى األاذ علو حاست مال أو عتم تطبيق التعديالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األ

إعادة النظر في هذه المعامالت  المجموعة . وبالتالي، لم يتعين على2020كانون الثاني  1ت في أو بعد لتي بدأسنوية ا أول فترة ابالغ
 ها.نع اح ب اإلفصيجالتي حدثت في فترات سابقة. يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت و 

 

 . ةلمجموع ل الموحدةق هذه التعديالت على القوائم المالية تطبي ن ع  ثرأي أ ج تنلم ي

  

 (: تعريف "الجوهري" 8( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

الدولي رقم بة حاسار الميعمو لية م المائاقو عرض ال - (1أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

" ضمن المعايير كافة  جوهريديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو "السياسات المحاسبية والتغييرات في التق -(8)

ا أو  هلفاا أو إغ فهوتوضيح جوانب معينة من التعريف. ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذ

قوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك  عقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للل م بشكتأثير  ،اهخفاءإ

 ية محددة حول المنشأة ".  القوائم المالية، والتي توفر معلومات مال

 

 .عةو مجللم موحدةلا على القوائم الماليةلم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت 
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 ( 7لتقارير المالية الدولي رقم )( ومعيار ا 9لى معيار التقارير المالية الدولي رقم )فائدة ع ال دالتمع  ليتعد

تشمل عدد من عمليات  7ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  9إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 

أثر عالقة التحوط إذا أدى تت  اشر بتعديل معايير معدالت الفائدة.ثر بشكل مبالتي تتأ حوطات التقاليع ع على جم قنطبالتي ت ات عفاءاإل

مستندة إلى المعيار، لبند التحوط أو أداة التحوط. نتيجة لهذا  التعديل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و / أو حجم التدفقات النقدية ال

وط أو أداة التحوط، خالل  نقدية المستندة إلى المعيار، لبند التحلتدفقات الأو حجم ا و /توقيت  لو قن حعدم تي كهناد يكون ق عديل،الت

(. قد يؤدي ذلك إلى عدم التيقن فيما إذا كانت  RFR) بسعر فائدة خالي من المخاطر الفترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي 

 .لتحوط فعالة للغايةون عالقة اوقع أن تكلمتن من ااك إذا ية ومااغلل محتملة  عةلمتوقالمعاملة ا

 .للمجموعة الموحدةالمالية على القوائم ديالت ن تطبيق هذه التعلم ينتج أي أثر ع  

 

 COVID-19 اءتخفيضات او تأجيالت االيجار المتعلقة بوب-( "االيجارات" 16المالية الدولي رقم )معيار التقارير تعديالت على 

(  16لي رقم )ر التقارير المالية الدو بإصدار تعديالت على معيا 2020أيار  28بتاريخ  لمحاسبيةير ا عايللم لي و دللس االمج  ماق

. تمنح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجر COVID-19"االيجارات" والتي تتعلق بتخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة عن وباء 

و تأجيالت لمحاسبية لعقود االيجار على تخفيضات االتعديالت ا( حول 16)قم دولي رلا الية ير المرالتقمعيار ات متطلبا من تطبيق

. 2021حزيران  30. يتعلق هذا التعديل بتخفيض لدفعات االيجار المستحقة قبل COVID-19االيجار الناتجة بشكل مباشر عن وباء 

كتعديل على عقد   COVID-19عن وباء  تجةر النااجياال تأجيالت  او  تخفيضات ر كحل عملي، يجوز للمستأجر اختيار عدم اعتبا

 اإليجار.  

 

 أثر جوهريتطبيق هذه التعديالت لم ينتج عن   ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2020حزيران  1عتبارا من التعديالت ا تم تطبيق هذه

 .على القوائم المالية الموحدة لدى المجموعة

 

 اسبية مح ال  السياساتأهم 
 

 نة المدي ممالذ

الخسائر االئتمانية المتوقعة  ير لغ المقدر عدم تحصيلها. يتم عمل تقدتورة األصلي مخصوما منها المباالفالغ لمدينة بمبم اهر الذمظت

 انية معتمتستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة االئ خدم الشركة األسلوب المبسط في حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة حيث وتست

عداد التقارير المالية رقم وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي الصة بالمدينين والبيئة االقتصادية الخالية ل المستقبوامار العبتعاال ذ بعين خاأل

(9.) 
 

 تثمار في شركات حليفة اس

  لية ت المااساالسيكة في رالمشة على ادرالشركة الحليفة هي منشأة تمارس المجموعة فيها تأثيراً جوهرياً. التأثير الجوهري هو الق

 المستثمر بها وليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.  لجهةية لوالتشغيل

 

 كة الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية. احتساب استثمارات المجموعة في الشر م يت

 

  شركة مار في الستثجة لال ردمة الالقيم ليتعدة، يتم لفبموجب طريقة حقوق الملكية، تظهر االستثمارات في الشركات الحليفة بالتك

شهرة الناتجة عن ليفة بتاريخ االستحواذ. يتم تسجيل الليفة لتثبيت حصة المجموعة في التغيرات في صافي موجودات الشركة الحالح

 . منفصل ل بشكمة لها قيالشركة الحليفة كجزء من حساب االستثمار وال يتم اطفاؤها وال يتم اجراء اختبار االنخفاض في ال

 

امل األخرى لهذا  يفة. أي تغيرات في بنود الدخل الشموعة من نتائج أعمال الشركة الحلالمجحصة  ل الموحدلدخيان اب سكيع

للمجموعة. في حال وجود تغير على حقوق ملكية الشركة الحليفة فإنه يتم  األخرى الدخل الشامل بنود ه ضمن نيفاالستثمار يتم تص

سائر غير المحققة  لموحدة للمجموعة. يتم استبعاد األرباح والخية احقوق الملك في ات التغير ن اي بيوجدت ف  ن إت التغيراه إظهار هذ

 ات الحليفة بمقدار حصة المجموعة في الشركة الحليفة أ. مجموعة والشركجة عن المعامالت بين الالنات
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ربح أو خسارة مثل وي التشغيلية باحفي األر دلموحالدخل ا يان ة ضمن بيفيتم إظهار حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الحل

 . ةالمشترك المشاريعللشركة الحليفة أو بعد الضريبة والحصص غير المسيطرة في الشركة التابعة 

 

ات السياس ى عل تعديالت ى يتم إعداد البيانات المالية للشركة الحليفة لنفس فترة إعداد التقارير المالية للمجموعة. وعند الضرورة، تجر

 تتعلق بالمجموعة. لتي لك ا ماشى مع تلتتاسبية حملا

 
اب خسارة انخفاض في القيمة على  تحديد ما إذا كان هنالك ضرورة الحتسبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة ب

عي على وضو دليل م كلهنا إذا كان  ما بتحديد يةاستثمارها في الشركة الحليفة. تقوم المجموعة في كل تاريخ إلعداد التقارير المال
مة على أنه  موعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيفي قيمة االستثمار في الشركة الحليفة. في حال وجود دليل، تقوم المجاض نخفاال

ان يب ة في الحليف ةشركح في الباالفرق بين المبالغ القابلة للتحصيل للشركة الحليفة وقيمتها الدفترية، ويتم تثبيت الخسائر كحصة األر
 الموحد.خل الد

 
دلة. إن أي فرق  ت أي استثمار محتفظ به بالقيمة العاثير الجوهري على الشركة الحليفة، تقوم المجموعة بقياس وتثبيرة التأخساعند 

غ  والمبال هفظ بالمحت راتثملة لالسادبين القيمة المدرجة للشركة الحليفة عند خسارة التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة والقيمة الع
 عاد يتم تثبيته في بيان األرباح أو الخسائر.ستبااللمحصلة من ا

 

 األخرى الدخل الشامل    بنودموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
 

ريف  عند الشراء بالقيمة العادلة مضافًا اليها مصا األخرى الدخل الشامل  بنوديتم تسجيل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
وضمن حقوق الملكية بما  ة الموحدر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل قتناء ويعاد تقييمها الحقًا بالقيمة العادلـة، ويظهاال

ات ت االجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودفيه التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود الموجودات غير النقدية بالعمال
وضمن حقوق الملكية ويتم تحويل رصيد   ةالموحد  تجة عن ذلك في قائمة الدخل الشاملجزء منها يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناو  أ

 . ةالموحد  احتياطي تقييم الموجودات المباعة مباشرة الى االرباح والخسائر المدورة وليس من خالل قائمة الدخل
 

 . ةالموحد  وزعة في قائمة الدخلالتدني هذا ويتم تسجيل األرباح المر  خسائتخضع هذه الموجودات الختبار  ال  
 

 من خالل قائمة األرباح و الخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة  
 

سعار السوقية  بشراؤها بغرض بيعها في المستقبل القريب وتحقيق األرباح من تقلبات األ مجموعةالهي الموجودات المالية التي قامت 
 أو هامش أرباح المتاجرة.  جلاأل  قصيرة

 
عند الشراء( ويعاد تقييمها الحقًا   ةالموحديتم اثبات هذه الموجودات بالقيمة العادلة عند الشراء )تقيد مصاريف االقتناء على قائمة الدخل  

 ادلة الناتج عن فروقات لعمة ابما فيها التغير في القي  ةالموحدبالقيمة العادلة، ويظهر التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل  
ت غير النقدية بالعمالت االجنبية، وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم أخذ األرباح أو الخسائر الناتجة تحويل بنود الموجودا

 .  ةالموحد  عن ذلك في قائمة الدخل
 

 . ةدموحلا  الشامل  يتم تسجيل االرباح الموزعة او الفوائد المتحققة في قائمة الدخل
 

 اإليجار التشغيلي
 

يجار التشغيلي كإيراد إيجارات في قائمة الدخل حسب طريقة القسط الثابت على فترة عقد اإليجار : يتم االعتراف بدفعات اإلكة كمؤجرشرال

 يجار.إلاات د إيرادبن ويتم إظهارها ضمن 
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   داتكات ومعتلمم

ت )باستثناء تها، ويتم استهالك الممتلكات والمعدامتراكم واي تدني في قيمالالك كلفة بعد تنزيل االسته والمعدات بالت لكات تظهر الممت

 يلي: ا االراضي( عندما تكون جاهزة لالستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي المتوقع لها، كم

  ٪ 
  

 2 مباني

 25-5 ات ة ومعدزهجا

 20-10 ات شات وديكورمفرو اثاث و 

 10 سيارات 

 

صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها الى القيمة ات عن اده من اي من الممتلكات والمعدلغ الممكن استردقل المبي دمانع 

 وحدة. لمالممكن استردادها وتسجيل قيمة التدني في قائمة الدخل ا

 

قديرات المعدة النتاجي تختلف عن التا مرالع ت في نهاية كل عام، فاذا كانت توقعات معداتلكات واللممي لنتاجاالر اجعة العممر يتم

 ً  ير في التقدير للسنوات الالحقة باعتباره تغير في التقديرات.يتم تسجيل التغ سابقا

 

 ها. خداماست  توقعة من ة متقبليمسع ود اي منافعيال عندما  او يتم استبعاد الممتلكات والمعدات عند التخلص منها 

 

 االستثمارات العقارية  

 د تنزيل االستهالك المتراكم. لكلفة بعات العقارية باارستثمتظهر اال

 

  استهالك ل تهالك االستثمارات العقارية )بإستثناء األراضي( بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها بمعديتم اس

 سنوياً. ٪ 2-4

 

ض قيمتها الى القيمة الممكن ية فإنه يتم تخفيا الدفترتهيمق في ه من اإلستثمارات العقارية عن صاردادمكن إستبلغ الممال يقل امعند

 ا من هذه اإلستثمارات وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الموحدة.ادهإسترد

 

 ضريبة الدخل 

ً ريبة الدخل لضتقوم المجموعة بأخذ مخصص  فقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  و و 2018( لسنة 38) مل رقالدخ ةريبلقانون ض وفقا

رق ما بين القيمة المحاسبية والضريبية للموجودات سجيل الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفيث ينص هذا المعيار على تح (12)

 والمطلوبات.

 

 قروض

ً بالكلفة المطفأة  تسج . ويتمبالقروض علقةالمت ةاشرليف المباكالت ويضاف اليهاة يتم االعتراف بالقروض بالقيمة العادل يلها الحقا

 يقة الفائدة الفعلية.طردام باستخ

 

 صصات مخال

الموحدة الناشئة عن  قائمة المركز المالي ا يكون على المجموعة التزام )قانوني او فعلي( في تاريخ يتم االعتراف بالمخصصات عندم

 يعتمد عليه. بشكليمتها  ن قياس قيمك مل و تحت مااللتزاما هذه ة وان تسديدبقأحداث سا
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 النقد وما في حكمه  

لى النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصيرة يشتمل ع لموحدة فإن النقد وما في حكمه التدفقات النقدية ا قائمةض لغر

 ة.ئنداالبنوك ال رصدةبعد تنزيل ال األجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة اشهر او اق 

 

 يفبالمصار افعتراالراد واإلي باتثإ

مـن خمـس خطـوات لالعتـراف بـاإليرادات  ( حيث يحدد المعيار الجديد نموذًجا15)يار المحاسبة الدولي رقم معقا ليتم تحقق اإليرادات وف

العميـل إلـى  لخـدماتتقـديم ا ابلمق قهحقت  منشأة أنلاوقع بلغ الذي تت لمالناتجة عن العقود مع العمالء ويتم االعتراف باإليرادات بقيمة تمثل ا

العميـل باسـتالم واسـتخدام  ت الـذي يقـومداول األوراق الماليـة للعمـالء فـي الوقـ يفاء عملية عند القيام بت ست ند اعند نقطة معينة من الزمن ع

 الميزات والخدمات المقدمة من قبل الشركة. 
 

 ستحقاق.الدأ اى وفقاً لمب خريتم تحقق االيرادات اال
 

 تثمر بها.كات المسشرللة امعند إقرارها من قبل الهيئات العسهم اح االيعات أرب توز تحقق مت ي 
 

 قاق.اف بالمصاريف وفقاً ألساس االستحالعتريتم ا
 

 فوائد القروض 

 .ئدة الفعليةباستخدام طريقة الفايتم قيد الفوائد على القروض 
 

 العمالت األجنبية 

 امالت.  معء السعار الصرف السائدة في تاريخ إجرانة بأل السجنبية خالاأل مالت علبا التي تتم ت امالجيل المعتس متي
 

ة باسعار العمالت االجنبية الوسطية السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي  لية والمطلوبات الماليالموجودات الما يتم تحويل أرصدة

 .كزي األردني مرالموحدة والمعلنة من البنك ال
 

 دلة.  خ تحديد قيمتها العايمة العادلة في تاريبالق رةلظاهغير المالية بالعمالت االجنبية واوبات لية والمطلالماغير دات و جلمو م تحويل اتي
 

 األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة.   يتم تسجيل 
 

ة يمالق ة )مثل األسهم( كجزء من التغير في لنقديغير ااألجنبية الت بالعم بات والمطلو  ت اوجودل لبنود الموييتم تسجيل فروقات التح

 العادلة. 

 

 التقــاص 

لمطلوبات المالية وإظهار المبلغ بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عندما تتوفر راء تقاص بين الموجودات المالية وااج يتم

 س الوقت. نففي  تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات  يكون  قاص او أساس التعلى تها يو تس عندما يتم كذلكة الملزمة و نيالحقوق القانو 

 

 ات  معلومات القطاع 

جودات والعمليات التي تشترك معاً في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف قطاع األعمال يمثل مجموعة من المو 

 . ىأخر طاعات أعمالبقعن تلك المتعلقة 
 

لك المتعلقة لمخاطر وعوائد تختلف عن تة خاضعأو خدمات في بيئة اقتصادية محددة تجات ط في تقديم منبتير رافي غجال القطاع

 تصادية أخرى. في بيئات اق بقطاعات تعمل
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 حسابات مداره لصالح العمالء  

ة تلك ت إداروعموال مرسو ار ظه إ تمجموعة. يملات ابر من موجودعتتمثل الحسابات التي تديرها المجموعة نيابة عن العمالء وال ت

لصالح العمالء عن  قيمة المحافظ مضمونة رأس المال المدارةإعداد مخصص مقابل انخفاض م . يتالحسابات في قائمة الدخل الموحدة 

 رأسمالها وتسجيل قيمة التدني في قائمة الدخل الموحدة. 
 

 القيمة العادلة 

 . (23)في إيضاح  يةلمالصاح عن القيمة العادلة لألدوات ام اإلفكما يتلمالية ائم قواالخ ريالية بتاملات ابقياس األدو ة تقوم المجموع 

 

ليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعه لتسوية إلتزام في معاملة منظمة بين عادلة السعر الذي سيتم الحصول ع قيمة ال تمثل ال

 لقياس. ا المشاركين في السوق بتاريخ 

 

للموجودات  واق الرئيسيةمن خالل األسم م تتبيع الموجودات أو تسوية اإللتزا عملية  ية أن ضعلى فر اءاً بن لة ادلعة االقيم ساقي يتم

 المطلوبات.و 

 

 لسوق الرئيسي، يتم استخدام السوق األكثر مالئمة للموجودات أو المطلوبات.في حال غياب ا

 

 مة. ئمالثر كاألق  أو السو  ي سلرئيصول للسوق الو تحتاج المجموعة المتالك فرص ا

 

سعير  المستخدمة من المشاركين في السوق عند ت بات باستخدام اإلفتراضات لو المطعادلة للموجودات و قياس القيمة النشأة بتقوم الم

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

 

ل  المنافع اإلقتصادية من خالد توليار قدرة المشاركين في السوق على االعتببعين  لية يأخذالماغير  ت ودالة للموجداالع س القيمةقيا ن إ

 يعه لمشارك آخر سيستخدم الموجودات بأفضل طريقة. استخدام الموجودات بأفضل طريقة أو ب

 

ح استخدام وتوضي لعادلةالقيمة اياس ة لقيفلكاعلومات املفر االظروف وتو  معتقوم المجموعة باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب 

 شر. المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غير مباكل مباشر وتقليل استخدام بشتها المدخالت الممكن مالحظ

ة طلب إعادتتلتي المطلوبات او  بتاريخ إعداد التقارير المالية، تقوم إدارة المجموعة بتحليل التحركات التي تمت على قيمة الموجودات 

التقييم بالتحقق من المدخالت   ت هذا التحليل، تقوم لجنةيالغا مع السياسات المحاسبية للمجموعة.تناسب بما ي ادة قياسو إع يم أيقت

 زمة. ستندات الاللمالمطبقة في آخر تقييم تم من خالل مطابقة البيانات والمعلومات المستخدمة الحتساب التقييم مع العقود وا الرئيسية

 

 المالية:  قيمة العادلة لألدوات ض العريد و اليب وبدائل التقييم وذلك في تحدلي ألسالترتيب التا متخداباس ةع جمو تقوم الم

 

 التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية أو تم شطبها باستخدامجميع الموجودات والمطلوبات 

 يمة العادلة ككل: لقاس امدخالت التي لديها تأثير مهم لقيتوى للدنى مساً على أبناءة، و لدلعاللقيمة ا ةتاليلمستويات الا

 

 ألسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة. األسعار السوقية المعلنة في ا ل: ى األو المستو 

مباشر أو  بشكل  حظتهاويمكن مالدلة العا ةقيمم على الهمر الذات التأثي ت تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المدخال المستوى الثاني:

 غير مباشر.

ة ولكنها ليست مبنية على معلومات في السوق  دخالت لها تأثير مهم على القيمة العادل ستخدم مقنيات تقييم حيث تت الث:المستوى الث

 يمكن مالحظتها. 

 

إعادة تقييم  من خاللعادلة قيمة اللت اوياستم ين بات ما بو لالمطالموجودات و ن تقوم المجموعة بتحديد إذا ما تم تحويل أي م
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 كل( في نهاية كل فترة مالية. كألثر الجوهري على قياس القيمة العادلة الت ذات انى مستوى للمدخأدعلى )بناءاً  التصنيفات 

 

على  لتي تمت ا لة الصت ذاة الخارجي ت اعلومتغيرات والمالتقوم إدارة المجموعة وبالتنسيق مع المقيمين الخارجيين للمجموعة بمقارنة 

 ى معقولية التغيرات.مدديد لعادلة للموجودات والمطلوبات لتحلقيمة اا

 

عة بتحديد تصنيفات الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر الموجودات أو ات إيضاح القيمة العادلة، تقوم المجمو ايلغ

 لة. ادالمطلوبات ومستوى القيمة الع

 

 يةات المالدولموجتدني ا

دلة من خالل قائمة الربح أو بها بالقيمة العالمحتفظ ا غير ن تمانية متوقعة لجميع أدوات الديسائر ائخصص خموعة بِمالمجترف عت

التي  ةنقديالتدفقات الع تند الخسائر االئتمانية المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميسارة. تسالخ

قعة التدفقات النقدية من بيع التدفقات النقدية المتو  مل . تشتقدير سعر الفائدة الفعلي األصلي مة عند ، مخصو ستالمهااعة جمو لما قعتتو 

 فظ بها أو تحسينات ائتمانية أخرى تعد جزًءا ال يتجزأ من الشروط التعاقدية )ان وجدت(.ضمانات محت

 

قبلية ستالم رة االئتمان معدلة وفقًا للعواملفي خسا اريخيةتها الترخب إلى د تنتسللمخصصات  راسةعة بأعداد دمو تقوم إدارة المج

 ب على الذمم المدينة والتأمينات المستردة والنقد المقيد واألرصدة البنكية.دية. يتم تطبيق هذه النسوالبيئة االقتصاالخاصة بالمدينين 

 

ئر  عتراف األولي، يتم اخذ مخصص خسامنذ اال تمانيةرها االئمخاطفي  ة ركبيك زيادة انكن هة التي لم ينيبالنسبة للتعرضات االئتما

شهر(.   12وقعة خالل السنة القادمة )خسائر ائتمانية متوقعة لمدة ن السداد المت ئتمان الناتجة عن التخلف ع مانية متوقعة لخسائر االئتا

ولي، يتطلب مخصص لخسائر  راف األ االعت انية منذئتما االهرخاطيرة في م بكادة دثت فيها زيح اما بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي 

ن توقيت التعثر عن السداد )الخسائر االئتمانية قي للتعرض لمخاطر االئتمان، بغض النظر ع قعة على مدى العمر المتبتو الم االئتمان 

 المتوقعة على مدى الحياة(.  

 

ض يوًما. ومع ذلك، في بع 60ة لمدة ة مستحقعاقديفوعات التالمدتكون  دماتعثر عن ةلي حات المالية فداتعتبر المجموعة ان الموجو 

دما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير ية قد تعثر عنأيًضا أن أحد األصول المالالت، قد تعتبر المجموعة حاال

عة. يتم شطب األصل المجمو  تفظ بهئتمان تحلال دعم يأاة قبل مراع  للكامالمستحقة باة المحتمل أن تستلم المجموعة المبالغ التعاقدي

 دفقات النقدية التعاقدية بشكل معقول.  قع المجموعة استرداد التتو ال تالمالي عندما 

 

 تدني الموجودات غير المالية  

ك، لى ذلأي دليل ع وجد إذا  .متهانخفضت قي ل قديل بأن األصدلتقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا كان هناك 

إن مبلغ األصل   عة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لألصل.في القيمة، تقوم المجمو  اضنخفعندما يتطلب إجراء اختبار سنوي لالأو 

 ألصلده ليدتح أعلى ويتم يهماالمستخدمة أه الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصاُ تكاليف البيع وقيمت

ت الناتجة من الموجودات األخرى أو موجوداقلة إلى حد كبير عن تلك ستية ماألصل ال يولد تدفقات نقدية داخل ذا كان إال إ الفردي،

ً ويتم تنخالشركة. عندما يتجاوز المبلغ المدرج لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله، يعتبر األصل م إلى  هخفيضفضا

قيمة العادلة الحالية لها باستخدام ت النقدية المستقبلية للقالتدفيمة العادلة المستخدمة، يتم خصم ايم القاء تقييله. أثنتحص ممكن لالغ المب

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

ً قاة نالعادل ً تحديد مثل تلك  كانت متوفرة. وإذا لم يكا ر إذالحديثة في السوق في االعتبا المعامالت  ، تؤخذيف البيعتكالصا ن ممكنا

  لمتداولة أو ا استخدام نموذج التقييم المناسب. يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات التابعة المعامالت، يتم

 خرى.وفرة األالمتدلة  اعال ت القيمةارمؤش



 دة ألردنية المساهمة العامة المحدوت االثقة لالستثماراشركة 

 حدةوائم المالية الم وول القحإيضاحات 

   2020األول   كانون 31

 

- 10 - 

 أرصدة لدى البنوك  نقد و (3)
 

 كما يلي:بند هي الهذا  إن تفاصيل
  2020  2019 

 دينـــــار  دينـــــار  
     

 339  682  نقد في الصندوق
 11ر139  -  ودائع خاضعة إلشعار

 7ر542ر946  2ر060ر000  *ودائع ألجل
 553ر567  339ر298  يةت جارباحسا

 8ر107ر991  2ر399ر980  

 
  األول كانون  31) 2020 األولكانون  31كما في  ٪ 4وبمعدل فائدة سنوية ألردني ا ينارالجل بالد شهريةتمثل هذه البنود ودائع  *

2019:  3,25٪ -5٪) . 
 
 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة (4)
 
 ودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر موج .أ
  2020  2019 
 ـــارــدين  دينـــــار  
     

 1ر909ر808  1ر774ر080  جةردم  ات كرفي اسهم شارات ماستث

 
 خالل الدخل الشامل االخر  موجودات مالية بالقيمة العادلة من .ب

  2020  2019 

 دينـــــار  دينـــــار  

     
 3ر762ر321  3ر795ر855  تثمارات في أسهم شركات مدرجة  اس

 700ر698  1ر125ر496  ة  رجمد  استثمارات في أسهم شركات غير
 4ر463ر019  4ر921ر351  

 
ة عن  بالنياب  دينار مسجلة باسم الغير  283ر057استثمارات بقيمة  ل الشامل االخردخ اللقيمة العادلة من خالل تتضمن الموجودات المالية با

 . (Nominee account)شركة الثقة لإلستثمارات األردنية 
 

 : ي يل ماك و هلة العادة قيمان الحركة على احتياطي ال
 2020  2019 

 دينـــار  ارـــندي 
    

 (252ر131)  16ر859 الرصيد كما في اول كانون الثاني 

 202ر998  50ر259 التغير في القيمة العادلة خالل السنة

حصة حقوق غير المسيطرين ناتج عن زيــادة رأســمال شــركة تملك 
 65ر992  - تابعة

  لألو نون اكا 31الرصيد في كما في 
 16ر859  67ر118
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 ة، صافيالمدين ممالذ (5)

 

 صيل هذا البند هي كما يلي:إن تفا

 2020  2019 

 دينـــار  دينـــار 

    

 638ر991  638ر805 ذمم عمالء وساطة

 9ر681  9ر765 ذمم موظفين 

 (570ر068)  (570ر051) ينزل: مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 78ر604  78ر519 

 

 

 هي كما يلي: ة متوقعةنيمائتر امخصص خسائة على كلحرا يلصإن تفا

 

 2020  2019 

 دينـــار  دينـــار 

    

 546ر817  570ر068 الرصيد كما في اول كانون الثاني 

 23ر251  - اضافات خالل السنة

 -  (17) المسترد من المخصص خالل السنة

 570ر068  570ر051 كانون األول 31يد كما في رصال

 

 كانون األول:  31شكوك في تحصيلها كما في لمغير ام لذمجدول أعمار الي يفيما 

 

 

 المجموع غير المشكوك في تحصيلهاة و تحقالذمم المس

 

181-360  

 يوم

  360اكثر من 

  يوم

 دينـــار  دينـــار  دينـــار  

       

 78ر519  78ر519  -  2020

 78ر604  78ر604  -  2019

 

ً أن معظم ذم ات حسب تقديربشكوك في تحصيلها ملاير مم غ امل الذيل كصتح قعمتو من ال ء الوساطة م عمالإدارة المجموعة، علما

 مضمونة بالمحافظ اإلستثمارية للعمالء. 
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 حليفة ةاستثمار في شرك (6)

 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 2019 2020 طبيعة النشاط  الدولة  نسبة المساهمة   

 دينـــار رــانـدي    ٪ 

      

 10ر576ر250 10ر363ر112 تعليم البحرين 31ر6 التعليم االولى القابضة  كة رش

 

 حليفة: ةفيما يلي الحركة على االستثمار في شرك

 2020  2019 

 دينـــار  دينـــار 

    

 13ر313ر523  10ر576ر250 الثاني الرصيد كما في أول كانون 

 7ر113ر978  (213ر138) فة شركة حلي اعمال نتائج  ن موعة لمجمحصة ا صافي 

 (9ر851ر251)  - توزيعات أرباح شركة حليفة  

 10ر576ر250  10ر363ر112 كانون األول 31 ما في الرصيد ك

 

 :قائمة المركز المالي المختصرة

 2020  2019 

 ف الدنانيراآل  اآلف الدنانير 

    

 56ر016  25ر037 ةالموجودات المتداول

 17ر115  17ر953 ولةغير المتدا ت الموجودا

 (39ر421)  (8ر942) المطلوبات المتداولة

 (242)  (1ر254) المطلوبات غير المتداولة

 33ر468  32ر794 لموجودات في ااص

 10ر576  10ر363 الموجوداتصافي  حصة المجموعة من 

 10ر576  10ر363 مة الدفترية لإلستثمار القي

 

 : ل المختصرةلدخقائمة ا

 2020  2019 

 لدنانيرااآلف   لدنانيرا فاآل 

    

 9ر726  10ر319 ت إيرادا

 23ر824  - أرباح رأسمالية 

 (7ر480)  (10ر994) مصاريف

 (3ر545)  - ملة مخصص التزامات محت

 22ر525  (675) ربح السنة خسارة( )

 7ر114  (213) لمجموعة من نتائج االعمالحصة ا
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 ة مدينة أخرى  أرصد (7)

 

 البند هي كما يلي:ا هذ لصيان تفا

 2020  2019 

 دينـــار  ـاردينــ 

    

 19ر698  23ر484 لدخلأمانات ضريبة ا

 ً  57ر690  36ر125 مصاريف مدفوعة مقدما

 79ر754  78ر234 ةتأمينات مسترد

 340ر096  340ر096 رات استثما –ذمم مدينة 

 40ر000  10ر000 ضريبية مؤجلة موجودات 

 97ر217  137ر887 ضقبال ةحقمست رادات اي

 125ر138  146ر496 أخرى

 759ر593  772ر322 

 (365ر000)  (365ر000) ئتمانية المتوقعةئر االخساال ينزل: مخصص

 394ر593  407ر322 
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 ممتلكات ومعدات  (8)

 ند هي كما يلي:ان تفاصيل هذا الب

 ني مبا *   أراضــي 

 أجهزة  

 دات  ومعــ

أثـاث  

ومفروشات  

 المجموع  رات ياس   ت راوديكو

 دينــار ينــارد اردينــ نــاردي  دينــار دينــار   2020

       -ـة  فـــالكل

 5ر198ر994 136ر304 1ر202ر887 1ر302ر865 1ر660ر985 895ر953 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 24ر990 1ر800 16ر096 7ر094 - - اإلضافات 

 5ر223ر984 138ر104 1ر218ر983 1ر309ر959 1ر660ر985 895ر953 2020ول كانون األ 31كما في  لرصيدا

       -متراكم  اإلستهالك ال

 2ر989ر838 78ر026 1ر078ر608 1ر283ر409 549ر795 - 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 65ر962 17ر759 7ر256 11ر977 28ر970 - سنة إستهالك ال

 3ر055ر800 95ر785 1ر085ر864 1ر295ر386 578ر765 - 2020 كانون األول 31ما في صيد كالر

       قيمة الدفترية  لي اصاف

 2ر168ر184 42ر319 133ر119 14ر573 1ر082ر220 895ر953 2020كانون األول  31كما في 

 

 

 

 مباني  *   أراضــي 

   أجهزة

 ومعــدات  

ث  أثـا

ومفروشات  

 جموع مال سيارات  ورات  كودي 

 دينــار دينــار دينــار ــارين د ردينــا دينــار   2019

       -ـــة  الكلفـ

 5ر176ر607 136ر304 1ر193ر726 1ر289ر639 1ر660ر985 895ر953 2019ي الرصيد كما في أول كانون الثان 

 22ر387 - 9ر161 13ر226 - - فات اإلضا

 5ر198ر994 136ر304 1ر202ر887 1ر302ر865 1ر660ر985 895ر953 2019ول كانون األ 31الرصيد كما في 

       -اإلستهالك المتراكم  

 2ر921ر438 60ر495 1ر067ر381 1ر272ر737 520ر825 - 2019الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 68ر400 17ر531 11ر227 10ر672 28ر970 - تهالك السنة إس

 2ر989ر838 78ر026 1ر078ر608 1ر283ر409 549ر795 - 2019ل كانون األو  31الرصيد كما في 

       صافي القيمة الدفترية  

 2ر209ر156 58ر278 124ر279 19ر456 1ر111ر190 895ر953 2019كانون األول  31ا في كم

 

 (.10 دينار )ايضاح 900ر000رهن  بقيمة بنك االردن  رهونة لقاء القرض الممنوح من * يتضمن هذا البند أراضي م
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 قارية رات عاستثما (9)

 

 هي كما يلي: ندبال إن تفاصيل هذا

2020   

 مبـــاني  أراضـــي 

ريع تحت مشا

 ذنفيالت

دفعات على 

استثمار   ساب ح

 المجموع عقاري

 ـاردينـــ دينــــار دينــــار دينــــار دينــــار

      -الكلفـة

 11ر078ر746 141ر792 1ر944ر013 5ر532ر250 3ر460ر691   2020نون الثاني أول كاالرصيد كما في 

 366ر495 - - 108ر950 257ر545 خالل السنة ت افاإض

 11ر445ر241 141ر792 1ر944ر013 5ر641ر200 3ر718ر236   2020ول  كانون األ 31 في  الرصيد كما

      

      -ك المتراكمالستهالا

 831ر018 141ر792 - 689ر226 -   2020ن الثاني ل كانو الرصيد كما في أو 

 76ر582 - - 76ر582 - ستهالك للسنةالا

 161ر932 -  161ر932  تدني خسارة  خصصم

 1ر069ر532 141ر792 - 927ر740 -   2020كانون األول   31ما في الرصيد ك

      صافي القيمة الدفترية كما في 

 10ر375ر709 - 1ر944ر013 4ر713ر460 3ر718ر236 2020كانون األول  31

      

2019      

      -الكلفـة

 9ر882ر957 122ر405 1ر944ر013 5ر097ر516 2ر719ر023   2019أول كانون الثاني ي ف اكمالرصيد 

 1ر195ر789 19ر387 - 434ر734 741ر668 ة ت خالل السنإضافا

 11ر078ر746 141ر792 1ر944ر013 5ر532ر250 3ر460ر691   2019كانون األول   31الرصيد كما في 

      

      -ك المتراكمتهالاالس

 629ر335 - - 629ر335 -   2019في أول كانون الثاني  ماك دصيالر

 59ر891 - - 59ر891 - الستهالك للسنةا

 141ر792 141ر792 - - - تدني خسارة  خصصم

 831ر018 141ر792 - 689ر226 -   2019كانون األول   31الرصيد كما في 

      فترية كما في صافي القيمة الد

 10ر247ر728 - 1ر944ر013 4ر843ر024 3ر460ر691 2019كانون األول  31
 
 2020 ن االولكانو  31كما في  دينار 13ر872ر672على تقدير المقيم العقاري  العقارية بناءاً لالستثمارات بلغت القيمة العادلة    -

 (.دينار 13ر062ر262: 2019كانون االول  31)
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 قروض    ( 10)

 

 يلي:ند هي كما ل هذا البان تفاصي

     وضــرط قاأقس 

 2019 2020 طويلة األجل   تستحق خالل عام  

 ردينــــا دينــــار دينــــار دينــــار 

     

 59ر347 26ر347 - 26ر347 (1بنك األردن )

 37ر212 24ر816 12ر420 12ر396 (2بنك األردن )

 459ر000 351ر000 243ر000 108ر000 (3) بنك األردن 

 555ر559 402ر163   

 
 ( 1ردن )األ نك  ض برق
 

دينار بفائدة  1ر650ر000ها قرض بمبلغ توقيع اتفاقية قرض مع بنك األردن، منحت المجموعة بموجب 2010أيلول  2تم بتاريخ 

اً  سط اعتباردينار لكل ق 32ر616يمة متساوي بق قسط شهري  60جب بمو مين دتها عاسماح م ترة٪، يسدد القرض بعد ف8ر5سنوية 

ركة  تى السداد التام، وذلك بضمان رهن العقار المملوك من قبل شركة التعاون إلدارة العقارات )شوح 2012 ليلو أ 19خ من تاري

بدالً من  دينار 2ر750ري لشهسط اصبح القلقرض لية اإعادة جدول ت تم 2018دينار. خالل عام  900ر000تابعة( بقيمة رهن 

سعر الفائدة ليصبح  ضيخفت 2020تم خالل عام  .سنويا ٪ 9ر25 ةائدفعر وس 2018ن الثاني تشري 14ن دينار اعتبارا م 32ر616

 .٪ 8ر25

 
 (  2قرض بنك األردن )

 

دينار  74ر400بلغ بم قرضبها المجموعة بموج نحت توقيع اتفاقية قرض مع بنك األردن، حيث م 2017كانون الثاني  11اريخ تم بت

كانون  31دينار لكل قسط اعتبارا من تاريخ  1ر033 يمةبق يساو قسط شهري مت  60لقرض بموجب ٪، يسدد ا8ر75وية دة سنبفائ

فائدة ال سعر ضيخفت 2020تم خالل عام  م القرض لتمويل ثمن شراء سيارة للشركة. وحتى السداد التام، حيث يستخد 2017الثاني 

 .٪ 8ليصبح 

 
 ( 3)األردن   بنكرض ق

 

دينار  540ر000ة بموجبها قرض بمبلغ جموع المت منحن، دألروقيع اتفاقية قرض مع بنك ات 2018شرين االول ت 2خ تم بتاري

  دينار لكل قسط 9ر000قسط شهري متساوي بقيمة  60اشهر بموجب  خمسةتها ٪، يسدد القرض بعد فترة سماح مد9بفائدة سنوية 

رات  لعقاة اارإلدون التعقار المملوك من قبل شركة اذلك بضمان رهن العام، و السداد التتى وح 2019 سان ني 21تباراً من تاريخ اع 

 .٪ 8ر25يصبح سعر الفائدة ل ضيخفت 2020تم خالل عام  دينار. 900ر000)شركة تابعة( بقيمة رهن 
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 أرصدة دائنة أخرى (11)

 

 ي:يل ان تفاصيل هذا البند هي كما

 2020  2019 

 ردينـــا  ــارنـيد 
    

 100ر370  102ر742 حافظذمم م

 27ر560  37ر841 أمانات قيد الدفع

 260ر258  14ر559 ت وحوافزص مكافآصمخ

 57ر611  55ر320 مخصص بدل إجازات للموظفين 

 45ر214  45ر815 تحقة وغير مدفوعةمصاريف مس

 124ر436  152ر698 امانات المساهمين 

 427ر300  414ر259 أخرى

 
 1ر042ر749  823ر234

 

 

 حقوق الملكيــة  ( 12)

 

 –الحتياطات القانونية ا

 

دينار  1ر438ر927بالغة إطفاء الخسائر المتراكمة ال 2019نيسان  25اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ  عامة في لا يئةاله ررت ق

 1ر284ر325لغ بمب اطي االجباريوفي االحتينار دي 154ر602بلغ ياري بمحتياطي االختفي اال 2018كانون األول  31كما في 

االحتياطي االختياري صفر ورصيد االحتياطي االجباري  ر ورصيدفص كمةترامال ، بحيث يصبح رصيد الخسائردينار

 .2019أيلول  20ء وقد استكملت اإلجراءات القانونية بتاريخ دينار بعد اإلطفا 1ر342ر748

 

 –المال تخفيض رأس 

 

وكة من قبل الشركة  ة المملنزيالخهم سة أعلى نقل ملكي 2019نيسان  25المنعقد بتاريخ  عاديماعها غير الامة في اجتالع ئةوافقت الهي

 1ية سهم وقيمتها اإلسم 2ر053ر806ارات االردنية والبالغ عددها التابعة )شركة الثقة ودبي لالستثمار( إلى شركة الثقة لالستثم

ة  الو ع في ته وفق االصول المحاسبية دينار تمت معالج 783ر749صدار بقيمة ذلك خصم ا أ عن نشالواحد، حيث للسهم  دينار /

هاء من اإلجراءات القانونية لنقل  )صفر( بعد إطفاء الخصم. تم االنت خسائر المتراكمة بحيث يصبح رصيد عالوة االصداردار والصالا

 .2019تموز  10ة بتاريخ ردنيألالستثمارات االثقة ل بي الى شركة األسهم من شركة الثقة ود
 

سهم ليصبح راس المال المصرح به والمكتتب  2ر243ر811بمبلغ  ةركالشال ماس امة بنفس التاريخ تخفيض روافقت الهيئة الع اكم

  لتابعة )شركة لشركة ام نقلها من اسهم وذلك باطفاء أسهم الخزينة التي ت 29ر513ر889بدالً من سهم  27ر270ر078به والمدفوع 

ثقة لالستثمارات األردنية والبالغ شركة ال بلن قة مكملو ردنية، واسهم الخزينة المة لالستثمارات األق الث تثمار( لشركةودبي لالس لثقةا

ول أيل 3بتاريخ انونية لتخفيض رأس المال وموافقة وزارة الصناعة والتجارة سهم. تم استكمال اإلجراءات الق 190ر005عددها 

 .2019 يلولأ 30بتاريخ  اق الماليةألورا ومركز إيداع 2019
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 – باحتوزيعات أر
 

مبلغ  الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين ب 2020ايار  20ي المنعقد بتاريخ ا العادهاع جتمي ا فمة قررت الهيئة العا 
 من راس المال.  ٪ 12ر835 بما يعادل الواحدلسهم لدينار  دينار بواقع 3ر500ر000

 

 

 مسيطرينالقوق غير ح (13)

 

 الشركات التابعة.في  ير المسيطرين غ افي حقوق ند صيمثل هذا الب

 2019  2020  ملكيةالبة نس 

 ـاردينــ  دينـــار   

      

 1ر627ر444  1ر563ر551  ٪41.42 داثيات العقارية المساهمة العامةشركة اإلح

 215ر502  188ر361  ٪22.84 شركة امكان للخدمات المالية محدودة المسؤولية 

 1ر842ر946  1ر751ر912   

 

 جودات ماليةموح اربا (14) 
 2020  2019 
 اردينـــ  دينـــار 
    

 -  (371) متحققة رخسائ

 236ر065  229ر419 عوائد توزيعات أسهم

موجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل لل التغير في القيمة العادلة

 (3ر648)  (198ر998) روالخسائ األرباح

 232ر417  30ر050 
 
 

 إيرادات أخرى (15)
 2020  2019 
 ــارنـيد  رادينـــ 
    

 123ر798  108ر180 ارات ايجايراد 

 9ر404  31ر650 أخرى

 133ر202  139ر830 
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 مصاريف إدارية  ( 16)
 

 ي:ل هذا البند هي كما يلان تفاصي
 2020  2019 
 ردينـــا  دينـــار 
    

 377ر280  349ر290 ومنافع موظفين  ب وأجورروات
 260ر126  2ر514 فزاوحو مكافات 

 76ر540  34ر923 سفر وتنقالت  يفصارم
 89ر481  87ر564 تعاب قانونية ومهنيةأ

 10ر473  10ر081 تأمين 
 21ر616  13ر407 بريد وهاتف

 7ر267  6ر765 قرطاسية ومطبوعات 
 14ر369  3ر759 دعاية وإعالن 

 12ر729  5ر392 ضيافة مصاريف
 79ر185  100ر475 خص مهن رم حكومية و رسو 

 25ر264  32ر633 يفنظوت نةاخدمات صي
 18ر088  14ر956 شتراكات ا

 37ر500  45ر000 تبرعات 
 128ر291  142ر544 استهالكات 

 12ر671  - تدريب 
 15ر400  11ر900 ارةنقالت اعضاء مجلس االدت
 4ر827  4ر904 ياه وكهرباءم
 50ر562  12ر357 ردةخل غير مستنات ضريبة داأم

 32ر964   23ر934 أخرى

 1ر274ر633  902ر398 

 

 

 ريبة الدخل ض ( 17)
 

 الدخل هي كما يلي:ان الحركة على مخصص ضريبة 
 2020  2019 
 ــاردينـ  دينـــار 
    

 40ر251  710ر552 رصيد بداية السنة
 710ر406  - ةيبة الدخل للسنمخصص ضر

 (40ر105)  (710ر406) فوعةيبة دخل مدضر

 710ر552  146 السنة رصيد نهاية
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 لدخل الظاهر في قائمة الدخل كما يلي:يل مصروف ضريبة اتفاص ان 
 2020  2019 
 ــاردينـ  دينـــار 
    

 -  30ر000  مؤجلةة يدات ضريبموجو  إطفاء
 710ر406  - ةيبة الدخل للسنمخصص ضر

 710ر406  30ر000 

 

قا لقانون ضريبة وف 2019و  2020كانون األول  31 في ية تهمنال  للسنوات مستحقة عن نتائج االعمال م احتساب ضريبة الدخل ال ت

 .2018( لسنة 38دخل رقم )ال
 

قم دائرة ولم ت 2019و  2018و  2017و  2016لدخل عن االعوام ارات ضريبة انية بتقديم إقرتثمارات االردثقة لالسشركة ال قامت 
خل لشركة الثقة  الدرة ضريبة وية نهائية مع دائ تسل لصلتو لقوائم المالية. تم ايخ إعداد هذه احتى تار االدخل بمراجعتهضريبة 

   .2015الية ية السنة الملالستثمارات االردنية حتى نها

 

 

 ةالسنربح  رة()خسا السهم من حصة (18)

  2020  2019 

 ـاردينــــ  دينـــــار  

     

 5ر298ر078  (969ر961)  الشركة )دينار(السنة العائد لمساهمي  ربح )خسارة( 

 27ر270ر078  27ر270ر078  سهم )سهم(وسط المرجح لعدد األمتال

     

 ــارفلس/ دينـ  رفلس/ دينـــا  

     

 194/0  (036/0)  السنةربح  سارة( )خ للسهم من  ساسية والمخفضةالحصة األ

 

 

 لتزامات محتملةا (91)

 

 االت بنكية:كف

 

كانون  31دينار كما في  1ر440ر000بمبلغ  ةاالت بنكيأن تطرأ تتمثل في كفل تمحت مائم المالية التزاماوعة بتاريخ القو على المجم

 76رقم لية اق الماون هيئة األورة وفقا ألحكام قانوراق الماليهيئة األ رة ألمدينار( صادر 1ر440ر000: 2019) 2020األول 

: 2019) 2020ألول كانون ا 31كما في  رنادي 150ر000المالية بقيمة  ز إيداع األوراقوكفالة بنكية لصالح مرك. 2007لسنة 

 (دينار 67ر000: 2019. ) 2020 األولكانون  31كما في  دينار 67ر000قدية النحيث بلغت تأميناتها . دينار( 150ر000

 

 ة:مة على المجموعالقضايا المقا

 

 عة.جمو ركات المشعلى  ةقضايا جوهرية مقامال يوجد 
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 ركز المالي لمة اائمر مدرجة في قبنود غي (20)

 

 دينار(. 657ر560: 2019) 2020كانون األول  31ر كما في دينا 715ر777 بمبلغلغير ظ المجموعة باستثمارات لتحتف

 

 
 ذات عالقة  مع جهات معامالت  ( 21)
 
العليا للمجموعة ة يذينفواالدارة الت فة وكبار المساهمين حليشركات اللتي تمت مع العالقة المعامالت ات ذات مع جهامثل المعامالت ت
 المجموعة. والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل ادارة  راد االسعااهمين رئيسيين. يتم اعتمالشركات التي هم فيها مسو 

 

 لتابعةلشركات اا

 

 ابعة التالية:ردنية وشركاتها التاألتثمارات كة الثقة لالسقوائم المالية لشرحدة الة المو القوائم الماليتشمل 
 

لشركة ا اسم  نسبة الملكية بلد التأسيس  

 رأس المال 

2020 2019 

ــاردين ٪   ارـدينـ   
     

يةشركة العيادات الطبية محدودة المسؤول 010 األردن  1ر895ر843  1ر958ر843   

1ر359ر789 77 األردن  *يةالمال لخدماتشركة امكان ل 1ر593ر897   

عقار ليمتدكة شر جن البريطانيةجزر فير   001 300ر000  300ر000   

ستثمارات المالية كة األمواج العالمية لالشر ناألرد  60ر000 100  60ر000   

ردناأل شركة مزايا لالستثمارات المالية  60ر000 100  60ر000   

ة الماليمارات ن الثقة لالستثشركة برها 60ر000 100 األردن  60ر000   

لمالية عرفة لالستثمارات االمركة أسس ش ناألرد  60ر000 100  60ر000   

مالية ة الرفاه لالستثمارات الشرك 06ر000 100 األردن  60ر000   

81ر000 100 األردن شركة الثقة والشام لالستثمارات المالية  81ر000   

50ر000 100 األردن  لماليةارات الضيافة لالستثمشركة الثقة وا 50ر000   

ستثمارات المالية لال كة السهلشر 60ر000 100 األردن  60ر000   

ربية للقهوة  الشركة الع 010 األردن  60ر000  60ر000   

لالستثمارات العقارية هور الثقةشركة ز 50ر000 100 األردن   05ر000   

رية بة العقاشركة العل 001 األردن  50ر000  50ر000   

رات عاون الدارة العقاكة التشر 001 األردن  01ر000  10ر000   

نرداأل  ثيات العقاريةشركة اإلحدا 4ر486ر627 58  4ر486ر762   

ي لالستثمار شركة الثقة ودب 2ر334ر842 100 األردن  2ر334ر842   
 
 
عــن طريــق  ٪ 77.16ى ال ٪ 73.22 من  خدمات الماليةشركة إمكان للرأس مال تها في دة حصزيا 2019قامت الشركة خالل عام  *

 61ر889مــا يعــادل  ٪ 4 ملــكك تونــتج عــن ذلــ  دينــار 63ر685 الشريك بمبلغ دينار ورسملة جاري 136ر315بلغ إيداع نقدي بم
 .مسيطرين دينار من حقوق غير ال
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 رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيذية العليا
 

 عة:العليا للمجمو  ارة التنفيذيةافع اإلديلي ملخص لمنفيما 

 2020  2019 

 ينـــارد  دينـــار 
    

 219ر522  403ر806 فآت ومكارواتب 

 
 

 صيلها كما يلي:اتف ائنة ذمم جهات ذات عالقةالذمم المدينة والدة رصدأ تتضمن 
 

 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 
    

 1ر417  4ر018 ذمم مدينة
 

 ركة الرئيسي. ضمن نطاق نشاط الشناتجة  أرصدةية السنة تمثل الظاهرة في نهاألرصدة إن ا

 

 ي كما يلي:مة الدخل الشامل هائا قنهقة التي تتضمت مع جهات ذات عالعامالان الم

 

 2020  2019 

 دينـــار  دينـــار 

    

 129  361 وساطة دائنة  عموالت 

 
 

 ل المجموعةة جزئياً من قبالمملوكعة الجوهرية والشركات التاب (22)

 

 :يلي ا جوهري هي كم غير المسيطرين فيهاقوق رصيد ح عة والتي يكون لية للشركات التابات المامعلومال
 

 نسبة الملكية   

 2019 2020 األنشطة التشغيلية بلد التأسيس إسم الشركة 
     

 ٪58.58 ٪58.58 عقارية استثمارات  األردن شركة اإلحداثيات العقارية  

 ٪77.16 ٪77.16 طة ماليةوسا ردناأل ةللخدمات الماليشركة امكان 
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 مع الشركات قبل إستبعاد المعامالت    غلومات بناءاً على المبالتم إعداد هذه المع ة.ابعلتا  ات ة للشركات المالية المختصرمعلوميلي الفيما  

 التابعة.

 قائمة المركز المالي المختصرة أ.
  ليةن للخدمات الماشركة امكا  ريةت العقاركة االحداثياش

2019  2020  2019  2020   
  دينـار  ردينـا  نـاردي  دينـار

        

 لموجودات المتداولة ا 326ر924  234ر560  4ر188  24ر344

 الموجودات غير المتداولة 710ر713  814ر317  3ر899ر383  4ر009ر423

 ات المتداولةالمطلوب (212ر937)  (105ر452)  (128ر701)  (104ر302)

 كية المل  ي حقوقصاف 824ر700  943ر425  3ر774ر870  3ر929ر465

 الملكية حصة غير المسيطرين من حقوق  188ر361  215ر502  1ر563ر551  1ر627ر444

 

 ختصرة قائمة الدخل الم ب.

  ليةشركة امكان للخدمات الما  ريةاالحداثيات العقاشركة 

2019  2020  2019  2020   

  اردينـ  ردينـا  دينـار  نـاردي
        

 مجموع اإليرادات  17ر239  14ر777  3ر421  4ر615

 وفات مجموع المصر  (109ر110)  (100ر084)  (132ر158)  (28ر577)

 ة )خسارة( السن (91ر871)  (85ر307)  (128ر737)  (23ر962)

 

 المختصرة  ديةقائمة التدفقات النق  ج.

  المالية للخدمات ن شركة امكا  ريةحداثيات العقاشركة اال

2019  2020  2019  2020   

  دينـار  دينـار  دينـار  اردينـ

 لتدفقات النقدية ا       

 غيليةاالنشطة التش 36ر845  (47ر288)  (12ر608)  (22ر330)

 نشطة االستثماريةاال 29  (450)  26  537

 التمويلية االنشطة 63ر370  68ر386  -  -

 حكمه  وما في نقد في ال( )النقص لزيادة ا  صافي 100,244  20ر648  (12,582)  (21ر793)
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 ألدوات الماليةل دلةعاالقيمة ال (23)
 

 ية.ات المالالمطلوبمالية و تتمثل األدوات المالية في الموجودات ال
 

مم رباح و الخسائر وذخالل اال يمة العادلة من ت المالية بالقلموجودالدى البنوك واقد واألرصدة تتكون الموجودات المالية من الن

لوبات ون المطل الدخل الشامل االخر وبعض األرصدة المدينة األخرى. تتكال ن خم مة العادلةجودات المالية بالقيوالمو مدينة العمالء ال

 ئنة األخرى. األرصدة الدان القروض وذمم العمالء الدائنة وبعض لمالية ما
 

 .دوات هذه األمة الدفترية لشكل جوهري عن القيتختلف ب دوات المالية ال مة العادلة لألإن القي
 

 لية: ات الماة لألدو ساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلأللي تاالترتيب التستخدم المجموعة 
 

 ات والمطلوبات.الموجودلنفس   النشطة ة في األسواق مستوى األول: األسعار السوقية المعلنال
 

لى معلومات من السوق ع  نيةمبكنها ليست ى القيمة العادلة ولهم علأثير ممدخالت لها ت ت أخرى حيث تستخدمتقنيا: ث لالثاالمستوى 

 . يمكن مالحظتها

 

 : المذكور أعالهرتيب الهرمي ية المسجلة بالقيمة العادلة وحسب التات المالل األدو ين تحليالجدول التالي يب
 

 موع مجال لث ستوى الثاالم ستوى األول الم 

 ـاردينـــ ــــاردين  دينــــار -2020

    ت مالية  جودامو

 1ر774ر080 - 1ر774ر080 عادلة من خالل االرباح والخسائرالمة قي ت مالية بالموجودا 

 4ر921ر351 1ر125ر498 3ر795ر853 ر ة العادلة من خالل الدخل الشامل االخة بالقيمات مالي موجود
 

2019-    

    جودات مالية  مو

 1ر909ر808 - 1ر909ر808 الخسائراح ول االرب لعادلة من خالت مالية بالقيمة اموجودا 

 4ر463ر019 700ر698 3ر762ر321 ت مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر دا وجوم
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 ادارة المخــاطر (24)
 

 دة اسعار الفائ   مخاطر
 

 ببالمالية بسالمستقبلية لالدوات قدية ات الندلة او التدفقات في القيمة العان التقلبع اطر التي تنتج لفائدة هي المخاسعار اان مخاطر 

 يرات في اسعار الفائدة.تغال
 

 لبنكية.وك، والقروض اائع لدى البنمطلوباتها والتي تحمل فائدة مثل الودوداتها و على موجلفائدة تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار ا
 

، مع بقاء  ولاألن كانو  31في أسعار الفائدة كما  ة على لمتوقعات المعقولة اخل الموحدة للتغيرائمة الدقالتالي حساسية يبين الجدول 

 جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة.
 

حتسابها بناًء  للسنة، ويتم ا لمجموعةائد على ربح ابأسعار الفو  وحدة أثر التغيرات المفترضة المتوقعةلدخل المقائمة احساسية تمثل 
 .ولكانون األ 31ئدة متغير كما في عر فاتحمل سلمالية والتي ودات والمطلوبات الى الموجع 
 

2020 - 

 العملـــة 
الزيادة بسعر  

  الفائدة 
األثر على 

 لسنة اخسارة 
 ـاردينــ  ()نقطة 

    

 16ر578  100 دينار اردني 
 

2019 - 

 لـــة العم
بسعر   الزيادة

  لفائدة ا
ربح على  األثر

 السنة
 دينـــار  )نقطة( 

    

 70ر031  100 دينار أردني 
 

 يكون األثر مساوي للتغير أعاله مع عكس اإلشارة. ر مؤشالسلبي على  في حال هنالك تغير
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 لة مخاطر السيو
 

 حقاقها. عند استاتها المالية التزامالسيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بل مخاطر ثتتم
 

 سهيالت البنكية.ر التمن توفطريق التأكد   ر السيولة وذلك عن ارة مخاط دالمجموعة على إتعمل 
 

لمتبقية لالستحقاق  الفترة ا لى أساسكانون األول ع  31وزيع المطلوبات المالية )غير مخصومة( كما في ت ناهأدخص الجدول يل

 ية الحالية:السوق التعاقدي وأسعار الفائدة

 

 أقل من 

 شهور 3

 هور  ش 3من  

 رشه 12إلى 

 حتى  من سنة 

 سنوات 5

 

 مجموعال

 دينــار  دينــار  نــاردي  اردينــ 

        2020 ولاألكانون  31

 432ر036  275ر854  117ر066  39ر116 قروض 

 146ر848  -  -  146ر848 ةدائن -ة طالء وساذمم عم

 753ر550  -  -  753ر550 ىأرصدة دائنة اخر

 1ر332ر434  275ر854  117ر066  939ر514 المجموع

        

        2019ول كانون األ 31

 602ر444  437ر956  125ر286  39ر202 قروض 

 51ر687  -  -  51ر687 دائنة -ذمم عمالء وساطة 

 724ر880  -  -  724ر880 اخرى دائنة أرصدة

 1ر379ر011  437ر956  125ر286  815ر769 المجموع

 

 بأسعار األسهم مخاطر التغير

ة للتغيــرات المعقولــة المتوقعــة علــى أســعار يجنت لةقيمة العادتغير المتراكم في الة والالموحدقائمة الدخل  جدول يبين حساسية فيما يلي 

 ى المؤثرة ثابتة:ت األخرالمتغيراألسهم، مع بقاء جميع ا

 

2020- 

 المؤشر

 التغير في  

  ر  لمؤشا

 األثر على 

  السنة  خسارة

لى حقوق األثر ع 

 ة الملكي

 ـاردينـــ  دينــــار  )٪( 

      

 189ر792    88ر704  5+ مان ورصة ع ب

 

2019- 

 ؤشرلما

 لتغير في  ا

  المؤشر  

 األثر على 

  السنة ربح  

األثر على حقوق 

 الملكية 

 ـــاردينـ  رـــادينـ  ٪() 

      

 188ر116  95ر490  5+ بورصة عمان 

 

 ة.مع عكس اإلشاراوي للتغير أعاله األثر مس في المؤشر يكون الك تغير سلبي حال هن في 
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 االئتمانخاطر م
 

 عة.المجمو  تجاهزاماتهم ن واألطراف األخرى عن الوفاء بالتيالتي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينر خاطلمئتمان هي امخاطر اال
 

ذمم القائمــة مالء مع مراقبة الــ ماني للعتوم بوضع سقف ائالئتمان حيث تقخاطر امبدرجة كبيرة لوترى المجموعة بأنها ليست معرضة 

 .لدى مؤسسات مصرفية رائدة ئعوداالباألرصدة و كما تحتفظ المجموعة تمر. شكل مسب

 

 مخاطر العمالت

 

الر االمريكــي ع الــدو مــ وط بســعر ثابــت والر االمريكي ان سعر صــرف الــدينار مربــ ني والدالردلدينار اان معظم تعامالت الشركة با

 .لماليةعلى القوائم العمالت غير جوهري مخاطر ا ربالتالي فان اثو 

 
 
 األعمالمعلومات قطاعات  (25)

 
 قطاعات األعمال الرئيسية  ت وماعلم
 

 : ة ل رئيسي أعما قطاعين  ألغراض إدارية تم توزيع أنشطة المجموعة إلى
 

ركات حليفة   تثمار بشسااليداعات واالباإلضافة الى  لسندات اجرة باألسهم و تتمثل في المتا - استثمارات مالية 
 فظ االمين.  والح

 
 ملوكة من قبل المجموعة لغايات التأجير والمتاجرة. لمي ااضارات واالرتتمثل بالعق - قاريةرات ع استثما

 
 ة. لرئيسيا اعات األعمال ليه المجموعة تقاريرها حول معلومات قطتبني ع  الذياألساس  إن هذه القطاعات هي 

 

 األعمال:  معلومات قطاعات فيما يلي 

 

استثمارات  

 مالية

استثمارت  

 لمجموع ا خرى أ رية  عقا

 دينـار  ألف دينـار  فأل ار دينـ ألف ر دينــا ألف 

2020 -     

 124 31 108 ( 15) ايراد القطاع  

 (1ر138) (346) (104) (688) موزعة مصاريف 

 (1ر014) (315) 4 (703) ل  السنة قبل ضريبة الدخ  خسارة 

 ( 30)    ة الدخل صروف ضريب م

 (1ر044)    ضريبة السنة بعد ال سارة خ

2019 -     

 7ر512 10 124 7ر378 ايراد القطاع  

 (1ر533) (303) (102) (1ر128) مصاريف موزعة 

 5ر979 (293) 22 6ر250 السنة قبل ضريبة الدخل   ربح

 (710)    دخل ريبة المصروف ض

 5ر269    عد الضريبة ربح السنة ب 
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  استثمارات

 مالية

ت  ماراستث 

 المجموع  أخرى  عقارية  

 ينـار د ألف ر ادينـ ألف دينـار  ألف نــار دي  ألف  -2020

       الموجودات والمطلوبات 

 32ر488 485 10ر376 21ر627 موجودات القطاع 

     

 1ر372 720 68 584 طلوبات القطاع  م

     

2019 -     

     بات جودات والمطلوالمو

 37ر987 472 10ر248 27ر267 اع  موجودات القط

     

 2ر361 1ر598 64 699 القطاع  ات مطلوب 

 

 ات األعمال الثانوية اعقط ات م معلو

 

 في:الجغرا موعة حسب القطاعللمج وااليرادات  المطلوبات و  التالي توزيع الموجودات  الملخصيبين 

 

 اإلجمالي   خارج المملكة  داخل المملكة   

 نــــاردي دينــــار رــاينــد 

2020-    

 32ر488ر257 11ر074ر281 21ر413ر976 الموجودات

 1ر372ر391 - 1ر372ر391 المطلوبات

 124ر711 (213ر138) 337ر849 ايرادات 

    

2019-    

 37ر987ر149 10ر863ر126 27ر124ر023 الموجودات

 2ر360ر547 - 2ر360ر547 المطلوبات

 7ر511ر729 7ر113ر978 397ر751 إيرادات 
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 وباتمطلالموجودات والليل استحقاقات تح (26)
 
 والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها او تسويتها:ت وداوجمين الجدول التالي تحليل اليب
 
 جموع  الم أكثر من سنة لغاية سنة 

 دينــــار دينــــار رينــــاد -2020

    الموجودات

 2ر399ر980 - 2ر399ر980 لبنوكى اة لدنقد وأرصد

 1ر774ر080 - 1ر774ر080 االرباح و الخسائر من خالل دلةبالقيمة العا موجودات مالية

 4ر921ر351 4ر921ر351 - موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 78ر519 - 78ر519 افيمدينة صذمم 

 10ر363ر112 10ر363ر112 - حليفة ركةشإستثمار في 

 407ر322 - 407ر322 خرىة أدة مدينارص

 2ر168ر184 2ر168ر184 - ومعدات كاتممتل

 10ر375ر709 10ر375ر709 - يةارعق اتتثماراس

 32ر488ر257 27ر828ر356 4ر659ر901 مجموع الموجودات

    

    وباتالمطل

 402ر163 255ر420 146ر743 قروض

 146ر848 - 146ر848 ئنةدا -ء وساطة ذمم عمال

 823ر234 - 823ر234 اخرىنة صدة دائأر

 146 - 146 خلريبة الدص ضمخص

 1ر372ر391 255ر420 1ر116ر971 وباتمجموع المطل

 31ر115ر866 27ر572ر936 3ر543ر930 الصافي
    

2019-    

    لموجوداتا

 8ر107ر991 - 8ر107ر991 ى البنوكنقد وأرصدة لد

 1ر909ر808 - 1ر909ر808 و الخسائر باحل االرن خالقيمة العادلة مة بالليموجودات ما

 4ر463ر019 4ر463ر019 - خل الشامل االخرلدل االادلة من خموجودات مالية بالقيمة الع

 78ر604 - 78ر604 ذمم مدينة صافي

 10ر576ر250 10ر576ر250 - حليفة شركةثمار في إست

 394ر593 - 394ر593 أخرى ارصدة مدينة

 2ر209ر156 2ر209ر156 - معداتممتلكات و

 10ر247ر728 10ر247ر728 - ةارياستثمارات عق

 37ر987ر149 27ر496ر153 10ر490ر996 الموجوداتمجموع 

    

    المطلوبات

 555ر559 402ر163 153ر396 قروض

 51ر687 - 51ر687 دائنة -عمالء وساطة ذمم 

 1ر042ر749 - 1ر042ر749 أخرى أرصدة دائنة

 710ر552 - 710ر552 دخلضريبة المخصص 

 2ر360ر547 402ر163 1ر958ر384 اتلوبمجموع المط

 35ر626ر602 27ر093ر990 8ر532ر612 لصافيا
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 إدارة رأس المال (27)

 

دعم نشاط بشكل ي ئمةرأسمال مالبالتأكد من المحافظة على نسب  ارة رأسمال المجموعةعلق بإدا يتيتمثل الهدف الرئيسي فيم

 الملكية.  قوقم حوعة ويعظالمجم

 

قامت الشركة خالل عام  ضوء تغيرات ظروف العمل. في ها ليالالزمة ع س المال وإجراء التعديالت هيكلة رأرة م الشركة بإداتقو 

 (.12ح سهم )إيضا دينار/ 27ر270ر078بح ليصمال البتخفيض رأس  2019

 

صافي لغ والبا رةمدو واألرباح الي حتياطي االجباراالو ع ل المدفو ثل في رأس المامال تتمس الهيكلة رأ ان البنود المتضمنة في 

 دينار(. 33ر766ر797: 2019) 2020كانون األول  31 في  مادينار ك 29ر296ر836مجموعها 

 

 

 قنافذة التطبية الدولية غير ماليمعايير التقارير ال (28)

 

مدرجة أدناه،   وحدةالمالية الماريخ القوائم افذة بعد حتى تالنير صادرة وغ والتعديالت ال الجديدةوالتفسيرات ة الدوليإن المعايير المالية 

 هذه التعديالت ابتداًء من تاريخ التطبيق االلزامي:  يقتطبب المجموعة وستقوم 

 

 ين  ( عقود التأم17الدولي رقم )لية  معيار التقارير الما 

ار التقارير محل معي يارويحل هذا المععقود التأمين. ة بعلقحات المتوالعرض وااليضاالقياس  لالعتراف و امالً يقدم المعيار نموذجاً ش

ا من عقود التأمين غيرهالتأمين. ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين )مثل عقود الحياة و  ودعق – (4ي رقم )المالية الدول

لتي ة األدوات الماليعض الضمانات واى بعل ما ينطبقعقد التأمين، كمصدرة ل ظر للمنشأة الالنوعقود إعادة التأمين( دون  المباشرة

 يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط. ر عيالمر العام لخاصية المشاركة. ان اإلطا  تحمل

 

قت طب شأةان المن ق المبكر شريطةبالتطبية، مع السماح ارنمع ارقام المق 2023الثاني  كانون  1المعيار اعتبارا من هذا سيتم تطبيق 

( قبل أو مع تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم  15م )رقة الدولي ( ومعيار التقارير المالي9لي رقم )لدو رير المالية امعيار التقا

(17 .) 

 

 تداولة مقابل غير المالمطلوبات المتداولة تصنيف (: 1يار المحاسبة الدولي رقم )ى معتعديالت عل

المحاســبة  ارمعيــ ن ( م76لى )( ا69تعديالت على فقرات ) بإصدار 2020كانون الثاني  خالل لمحاسبيةر ااييللمع ولي المجلس الد قام

 ديالت:ر المتداولة. توضح هذه التعل غي( لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقاب1الدولي رقم )

   ،تسويةتعريف الحق لتأجيل ال -

 ، ةاليد القوائم المعند تاريخ اعداود موجان يكون ل التسوية يجب ق لتأجيالح -

 ،  حقها في التأجيل سة مارم ة المنشأةالتصنيف ال يتأثر باحتماليان  -

عند اذ ال تؤثر شروط   وق ملكيةلتحويل في حد ذاتها أداة حقلة لالمطلوبات القاب وفي حال كانت المشتقات المتضمنة في  -

    .    اتصنيفه على  المطلوبات 

 

 .2023 ن الثاني انو ك 1تباراً من ت بأثر رجعي اع يالتعدتطبيق السيتم 
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 ( 3ر المالية الدولي رقم )يالت على معيار التقاري عد ت -ي المفاهيم  إشارة الى اإلطار

األعمال ( اندماج 3قم )لدولي ررير المالية اإصدار تعديالت على معيار التقاب 2020خالل أيار لمحاسبية ايير للمعاالمجلس الدولي  قام

ة والذي صدر في اد وعرض القوائم الماليعدإل مي ر المفاهيالت محل اإلشارة الى اإلطاه التعديهذ لمفاهيمي. تحلة الى اإلطار اشارإ -

لبات جوهري على متطدون تغيير  2018ي صدر في اذار هيمي للتقارير المالية والذلمفاومع اإلشارة الى اإلطار ا 1989عام 

 . طار المفاهيمي اإل

 

"اليوم  ة ظهور أرباح أو خسائرنيمكاإ ( لتجنب 3)قارير المالية الدولي رقم عيار التبم مبدأ االعتراف مجلس استثناء ل ال ضاف كما أ

ير فسير لجنة تفست أو  (37المحاسبة الدولي رقم )ة المشمولة ضمن نطاق معيار حتملللمطلوبات وااللتزامات الم (Day 2)الثاني" 

 .  منفصل شكلل تم تكبدها ب( في حا21رقم )ية دولمالية الير التقارير المعاي

 

 ن تتأثرتي ل( لألصول المحتملة ال3الحالية على معيار التقارير المالية الدولي رقم )ت هاوجيلتس توضيح افي الوقت ذاته قرر المجل

 لمالية. مفاهيمي إلعداد وعرض القوائم اباستبدال اإلطار ال

 

  التعديالت تطبيق  يجب 

 

  أثر جوهري على  تعديالتللون يكمتوقع أن المن غير. 2022نون الثاني كا 1من  راً اعتبا مستقبليبأثر لتعديالت ه اهذ تم تطبيقسي

 .  لمجموعةل الموحدةالقوائم المالية 

 

 ( 16) سبة الدولي رقمر المحايالت على معياتعد - يع قبل االستخدام المعنيت والمعدات: المتحصل من البآلالالممتلكات وا

( الممتلكات واآلالت 16لدولي رقم )ا  سبةحامعيار الم بإصدار تعديالت على  2020 الل أيار خ ةلمحاسبيايير اللمع لس الدولي لمجم اقا

لمبالغ بقيمة االت والمعدات من تخفيض كلفة الممتلكات واآل المعني والذي يمنع المنشئات دام والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخ

لطريقة المقصودة التي بامل لعالالزمة للى الموقع وتجهيزه للحالة األصل إ رضالفترة خالل إحتم انتاجه في اتج من ة من بيعالمتحصل

أو  ائمة االرباح المنتجات وتكلفة انتاجها في ق لمبالغ المتحصلة من بيع هذهف باتحددها اإلدارة. وفقا لذلك يجب على المنشأة االعترا

 ائر. الخس

 

لتي تم البدء  واات عدالت والمواآل ممتلكات العلى بنود  2022لثاني ان كانو  1راً من أثر رجعي اعتبات بياليق التعدسيتم تطب

 لمرة األولى. التي تطبق فيها التعديالت للية باستخدامها في بداية أول فترة مالية تم عرضها في السنة الما

 

 .  وعةلمجمل الموحدة ليةلمالقوائم اا ثر جوهري علىأ ديالت أن يكون للتع المتوقع من غير
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 ( 37المحاسبة الدولي رقم )  ار معي ى عديالت علت -كلفة التزامات العقود    –لخاسرة د االعقو

والتــي تحــدد ( 37يــار المحاســبة الــدولي رقــم )، بإصــدار تعــديالت علــى مع2020ار خالل أيــ  لمحاسبيةللمعايير اقام المجلس الدولي 

 خسارة. لعقد الخاسر او سينتج عنه اذ كان اما ار عند تقييم ها بعين االعتبأخذن تلمنشأة االتي يجب على اتكاليف ال

 مــن التكــاليف أو الخــدمات تتضــمن كــال لبضـائعايــع عديالت طريقة "التكلفة المباشرة". ان التكاليف المباشرة المتعلقة بعقود بلتق اطبت

  شر.بشكل مبابأنشطة العقد  لمتعلقةليف الموزعة ااإلضافية والتكا

 

إذا تم تحميلها الى الطرف االخر بموجب شروط  الا إدهتم استبعاالعقود بشكل مباشر ولذلك يعمومية بوالريف االدارية ال تتعلق المصا

 العقد. 

 

 فــي  وطها كمالوفاء بجميع شرم يتم االعقود التي ل. تطبق هذه التعديالت على 2022كانون الثاني  1عتباراً من ات سيتم تطبيق التعديال

 يالت للمرة األولى. ها التعدفي لية التي تطبقاية السنة المابد

 

 .  لمجموعةل الموحدةالقوائم المالية   أثر جوهري على  ن للتعديالتكون ي أ المتوقعيرمن غ 

 

 ية لمطلوبات المالتراف بالغاء االعإل  ’% 10’اختبار    –األدوات المالية  (  9ير المالية الدولي رقم )تقار معيار ال
لس معايير المحاسبة الدولية تعدياًل مجدر أص، 2020-2018الدولية لألعوام من لية رير الماتقالجة معايير الحسينات على معات المن كجزء 

كانت شروط   ما إذا بار عند تقييمبعين االعت المجموعة تي تأخذها يوضح التعديل الرسوم ال. (9قم )على معيار التقارير المالية الدولي ر

شمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو  ت  ية. صلمالية األ ريًا عن شروط المطلوبات الفًا جوهختالا  معدلة تختلف الجديدة أو ال لية لماطلوبات االم

 آلخر. رض نيابة عن امستلمة من قبل المقترض أو المقذلك الرسوم المدفوعة أو ال ا في المستلمة من قبل المقترض والمقرض، بم

 

المجموعة  التي تطبق فيها  ة لي لماا السنة اية ا أو تبادلها في أو بعد بدم تعديلهيت  المالية التي طلوبات على الم ديل لتعبتطبيق ا المجموعة تقوم 

 التعديل.

 

  ماح بالتطبيق المبكر، مع الس2022كانون الثاني  1من هذه التعديالت اعتباراً  سيتم تطبيق 

 

 . لمجموعة ل الموحدةلمالية م اوائالق  على أثر جوهرييالت  ن للتعدلمتوقع أن يكوامن غير

 

 

 جموعة لما ى عل( وأثره 19  -انتشار فايروس كورونا )كوفيد  ( 29)
 

( على االقتصاد العالمي وقطاعات األعمال المختلفة وما رافق ذلك من قيود 19-نتيجة استمرار تأثير فيروس كورونا )كوفيد
وبقية دول العالم، فإنه من الممكن أن تتأثر األنشطة التشغيلية بالتطورات العالمية وإجراءات فرضتها الحكومة األردنية ودول الجوار 

وعلى  المجموعةالياً على مختلف القطاعات االقتصادية والجغرافية. قامت اإلدارة بتقييم أثر فيروس كورونا على أنشطة ر حوالتي تؤث
استمرارها بنشاطها في ضوء الظروف الراهنة. وفي اعتقاد إدارة  التخاذ اإلجراءات المناسبة لتمكينها من  للمجموعةاألداء المالي 

ونا على أعمالها سيكون محدودا بانخفاض قيمة محفظة استثماراتها في سوق األوراق المالية،  كور فإن تأثير جائحة  المجموعة
 الحليفة.  الشركةوانخفاض أرباح 

 


