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  تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 المساهمة العامة المحدودة ادارة شركة الثقة لالستثمارات األردنية  مجلسإلى 

 المملكة األردنية الهاشمية  –عمان 

 

 مقدمة  

 

المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لشركة الثقة لالستثمارات األردنية المساهمة العامة  راجعنا القوائم المالية لقد 

ً بالمجموعة(  إليهموشركاتها التابعة )يشار المحدودة )"الشركة"(  ائمة والتي تتكون من ق 2020 ولأيل 30كما في معا

وقائمة الدخل المرحلية الموحدة وقائمة الدخل الشامل المرحلية   2020 أيلول 30المركز المالي المرحلية الموحدة كما في 

أشهر   للتسعةالموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة 

المالية المرحلية   لقوائمعن اعداد وعرض هذه ا ةاإلدارة مسؤولاحات حولها. إن تاريخ واإليضية في ذلك الالمنته

)التقارير المالية المرحلية(. ان مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة  34المختصرة الموحدة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 حول هذه القوائم المالية استنادا إلى مراجعتنا. 

 

 جعة االمر اقنط

 

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل   2410ت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة لقـد جر

مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تتمثل في القيام بإستفسارات بشكل 

والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى.  ان  ن عن األمور المالية أساسي من األشخاص المسؤولي

نطاق أعمال المراجعة أقل بكثير من نطاق أعمال التدقيق التي تتم وفقا للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي ال تمكننا أعمال  

خالل أعمال التدقيق، وعليه  ن الممكن تحديدها من المراجعة من الحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي م

 فاننا ال نبدي رأي تدقيق حولها.

 

 النتيجة 

 

بناء على مراجعتنا لم تسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لم يتم 

 .34سبة الدولي اعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحا

 

 ـت ويونـغ/ األردنإرنس
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 ها لمرحلية الموحدة وتقرأ معجزءا من هذه القوائم المالية ا 12الى رقم   1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  

 

 شركة الثقة لالستثمارات األردنية المساهمة العامة المحدودة 

 قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

  2020 أيلول 30كما في 

 
 

 إيضاحات  

 أيلول  30

2020 

 ل كانون األو 31 

2019 

 دينــــار  دينــــار  

 )مدققـــة(   )غير مدققة(   

     الموجـودات 

 8ر107ر991  3ر195ر199  نقد وأرصدة لدى البنوك 

 1ر909ر808  1ر739ر790  الخسائر  وأ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 4ر463ر019  4ر166ر618  الدخل الشامل اآلخر   خالل  موجودات مالية بالقيمة العادلة من

 78ر604  78ر591  صافي   –ذمم مدينة 

 394ر593  387ر012  أرصدة مدينة أخرى 

 10ر576ر250  10ر471ر454 4 إستثمار في شركة حليفة 

 2ر209ر156  2ر177ر178  ممتلكات ومعدات 

 10ر247ر728  10ر506ر478  استثمارات عقارية 

 37ر987ر149  32ر722ر320    جوداتمجموع المو

     

     المطلوبات وحقوق الملكية

     –المطلوبات 

 555ر559  440ر512 9 قروض 

 51ر687  186ر584  دائنة  –عمالء وساطة ذمم 

 1ر042ر749  872ر487  أخرى أرصدة دائنة 

 710ر552  146 8 مخصص ضريبة الدخل 

 2ر360ر547  1ر499ر729  مجموع المطلوبات 

     

     -حقوق الملكية 

     حق ملكية حملة األسهم 

 27ر270ر078  27ر270ر078 10 رأس المال المدفوع 

 1ر342ر748  1ر342ر748 10 احتياطي إجباري 

 16ر859  (260ر950)  احتياطي القيمة العادلة 

 5ر153ر971  1ر068ر811  أرباح مدورة  

 33ر783ر656  29ر420ر687  صافي حقوق ملكية حملة االسهم 

 1ر842ر946  1ر801ر904  لمسيطرينحقوق غير ا

 35ر626ر602  31ر222ر591  صافي حقوق الملكية 

 37ر987ر149  32ر722ر320  حقوق الملكية ومجموع المطلوبات  

 



 

 معها جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة وتقرأ   12رقم    الى 1ة من رقم  بر االيضاحات المرفقعتت

 شركة الثقة لالستثمارات األردنية المساهمة العامة المحدودة 

 قائمة الدخـل المرحلية الموحدة 

 )غير مدققة( 2020 أيلول 30في  لمنتهيةر اشهأ للتسعة

 

 

 أيلول  30للتسعة أشهر المنتهيـة في   أيلول  30للثالثة أشهر المنتهيـة في    
 2019  2020  2019  2020  إيضاحات 
 دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار   

           -اإليرادات 
 18ر103  144ر466  6ر145  28ر543   إيرادات الفوائد

 204ر154  ( 2ر001)   ( 30ر404)   39ر793  5 موجودات مالية  باح( أر)خسائر
 7ر655  4ر249  3ر174  1ر710   ايرادات عموالت وساطة

 6ر690ر819  ( 104ر796)   6ر117ر426  ( 74ر339)   4 أرباح شركة حليفة( )خسائر حصة المجموعة من
 98ر366  80ر252  32ر284  32ر659   أخرى إيرادات 

 7ر019ر097  122ر170  6ر128ر625  28ر366   ات صافي االيراد
          

          -المصاريف
 ( 53ر321)   ( 43ر157)   ( 17ر734)   ( 14ر085)    فوائد وعموالت

 ( 590ر965)   ( 586ر283)   ( 200ر750)   ( 210ر123)    مصاريف إدارية
 ( 97ر061)   ( 100ر340)   ( 31ر686)   ( 33ر615)    استهالكات واطفاءات 

 ( 141ر794)   -  ( 81ر794)   -   صص تدني استثمارات عقاريةخم
 6ر135ر956  ( 607ر610)   5ر796ر661  ( 229ر457)    الفترة قبل ضريبة الدخل ربح )خسارة( 

 ( 764ر120)   -  ( 726ر092)   -  8 مصروف ضريبة الدخل
 5ر371ر836  ( 607ر610)   5ر070ر569  ( 229ر457)    الفترةربح )خسارة( 

          
          ويعود إلى: 

 5ر390ر111  ( 585ر160)   5ر077ر723  ( 220ر481)    مساهمي الشركة
 ( 18ر275)   ( 22ر450)   ( 7ر154)   ( 8ر976)    حقوق غير المسيطرين

 5ر371ر836  ( 607ر610)   5ر070ر569  ( 229ر457)    
          
 ـاردينـ فلس /   ــارفلس / دين  رادينــفلس /   فلس / دينــار   

 ربح)خسارة( الحصة األساسية والمخفضة للسهم من 
  لفترة  ا 

 
 (008 /0)  186 /0   (021 /0)  198 /0 

 



 

 معها جزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة وتقرأ   12رقم    الى 1ة من رقم  بر االيضاحات المرفقعتت

 نية المساهمة العامة المحدودةشركة الثقة لالستثمارات األرد

 قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة

 مدققة(ير غ) 2020 أيلول 30أشهر المنتهية في  للتسعة
 
 أيلول   30للتسعة أشهر المنتهية في  أيلول  30فير المنتهية للثالثة أشه 
 2020 9201  2020 2019 
 دينـــار دينـــار دينـــار دينـــار 
     
 5ر371ر836 ( 607ر610)  5ر070ر569 (229ر457) الفترة ربح خسارة(  )
     

صنيفها  ت م يت  ال  التي األخرى يضاف: بنود الدخل الشامل 
فترات الالحقة: سائر في ال والخ اح الربا ى اال      

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة 
 (7ر403) (296ر401) 138ر841 (184ر479) العادلة من خالل الدخل الشامل االخر

 5ر364ر433 (904ر011) 5ر209ر410 (413ر936) مجموع الدخل الشامل للفترة 
     

     لى:ا ويعود
 5ر377ر794 (862ر969) 5ر215ر543 (402ر923) الشركة  هميمسا 

 (13ر361) (41ر042) (6ر133) (11ر013) حقوق غير المسيطرين 
 5ر364ر433 (904ر011) 5ر209ر410 (413ر936) 
 

 



 

 ها لمرحلية الموحدة وتقرأ معجزءا من هذه القوائم المالية ا 12الى رقم   1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  

 

 شركة الثقة لالستثمارات األردنية المساهمة العامة المحدودة

 حدةموية القائمة التغيرات في حقوق الملك

 )غير مدققة( 2020 أيلول 30ة في ر المنتهيشهأ للتسعة

 
 

     حق ملكية حملة األسهم 
         احتياطيات        
 

  رأس المال المدفوع

 أسهم 

 الخزينة
 

  اخـتياري   إجبـاري    عالوة اصدار

احتياطي القيمة 
 *أرياح مدورة  العادلة

 

  المجموع 

حقوق غير  
  المسيطرين 

وق حقموع جم
  يةالملك

 دينــــار   دينــــار   دينــــار   دينــــار   دينــــار   دينــــار   دينــــار   دينــــار   دينــــار   دينــــار  

                    2020أيلول  30في للتسعة أشهر المنتهية 
 35ر626ر602  1ر842ر946  33ر783ر656  5ر153ر971  16ر859  -  1ر342ر748  -  -  27ر270ر078 2020الرصيد كما في اول كانون الثاني 

 (3ر500ر000)  -  (3ر500ر000)  (3ر500ر000)  -  -  -  -  -  - (10)إيضاح توزيعات ارباح 

 (904ر011)  (41ر042)  (862ر969)  (585ر160)  (277ر809)  -  -  -  -  - الشامل للفترةمجموع الدخل 

 31ر222ر591  1ر801ر904  29ر420ر687  1ر068ر811  (260ر950)  -  1ر342ر748  -  -  27ر270ر078 2020ل أيلو 30الرصيد كما في 

                    

                    2019أيلول  30للتسعة أشهر المنتهية في 

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

 -  -  -  (140ر004)  -  -  -  (746ر349)  3ر130ر164  (2ر243ر811) (10إطفاء أسهم خزينة )إيضاح 

 -  -  -  1ر438ر927  -  (154ر602)  (1ر284ر325)  -  -  - (10إطفاء خسائر متراكمة )إيضاح 

 5ر364ر433  (13ر361)  5ر377ر794  5ر390ر111  (12ر317)  -  -  -  -  - مل للفترةشاخل المجموع الد

 35ر519ر539  1ر921ر054  33ر598ر485  5ر250ر107  (264ر448)  -  1ر342ر748  -  -  27ر270ر078 2019أيلول  30الرصيد كما في 

 

 ادل القيمة السالبة الحتياطي القيمة العادلة وفقاً لمتطلبات هيئة األوراق المالية.عية بما ورمداألرباح ال من  2020 أيلول 30دينار كما في  260ر950ال يمكن التصرف بمبلغ  *



 

 ها لمرحلية الموحدة وتقرأ معجزءا من هذه القوائم المالية ا 12الى رقم   1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم  

 

 لعامة المحدودةشركة الثقة لالستثمارات األردنية المساهمة ا

 قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة

 ()غير مدققة 2020 أيلول 30أشهر المنتهية في  للتسعة

 
 

  
 أيلول 30
 2020 

 لأيلو  30 
 2019 

 دينـــار   دينـــار   األنشطة التشغيلية 
     

 6ر135ر956  (607ر610)  ضريبة الدخل الفترة قبل ربح )خسارة( 
     
     -عديالت الت

 97ر061  100ر340  استهالكات واطفاءات 
 ن دلة مالتغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العا

 231ر055  رئ الخسا وأح باخالل االر  
 

 13ر522
 (6ر690ر819)  104ر796  ركة حليفة ش )أرباح) رخسائ  حصة المجموعة من

 141ر794  -  مخصص تدني استثمارات عقارية
 (18ر103)  (144ر466)  ايراد فوائد

     
     التغير في راس المال العامل 
 (19ر286)  (61ر037)  رئ الخسا وأل االرباح خالة من  موجودات مالية بالقيمة العادل

 (48ر880)  7ر594  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 
 (36ر027)  (211ر291)  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 

 (40ر105)  (710ر406)  ضريبة دخل مدفوعة 
 (464ر887)  (1ر291ر025)  األنشطة التشغيلية  التدفق النقدي المستخدم في صافي 

     
     األنشطة االستثمارية

     
 (5ر613)  (17ر188)  اء ممتلكات ومعدات ر ش

 (36ر700)  (309ر924)  شراء استثمارات عقارية
 18ر103  144ر466  ايراد فوائد مقبوضة

 894ر706  -  توزيعات ارباح من شركة حليفة
 870ر496  (182ر646)  ة األنشطة االستثماريمن  )في المستخدم) النقديالتدفق صافي 

     
     ويلية مة التطنشألا
     

 (88ر047)  (115ر047)  مسددة  قروض بنكية
 -  (3ر324ر074)  مدفوعةح توزيعات اربا

 (88ر047)  (3ر943ر121)  األنشطة التمويلية في المستخدم النقدي صافي التدفق
     

 317ر562  (4ر912ر792)  في النقد وما في حكمهالزيادة )النقص( صافي 
 285ر876  8ر107ر991  ترةية الفاي بدف كمهالنقد وما في ح

 603ر438  3ر195ر199  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
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 شركة الثقة لالستثمارات األردنية المساهمة العامة المحدودة 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 (قةغير مدق) 2020 أيلول 30

 

 عــام (1)

 

برأسمال مصرح به   1998نيسان  23ردنية كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ ات األستثمارة لالثقال تأسست شركة

سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد. هذا وقد جرت خالل السنوات عدة  20ر000ر000دينار مقسم إلى  20ر000ر000

 دينار.  27ر270ر078ع دفو مصرح به والمكتتب به والمالالمال   ح رأستعديالت على رأس المال ليصب

 

من أهم غايات الشركة االستثمار في جميع أوجه االستثمار المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والمالية والعقارية والسياحية 

وكذلك ممارسة نشاطات  ، المحافظدارة والخدمات وعلى وجه الخصوص شراء واقتناء األسهم والحصص والعقارات والسندات وإ

رأس المال التي تؤدي الى دعم وتعزيز االستثمار وكذلك التوسط في تنظيم عمليات مليات سوق خدمات ع شارية و الستا ات مالخد

ركة  ر الشركات بما في ذلك تعهدات اإلصدار لألسهم والسندات واإلسناد أو المشايالتمويل الرأسمالي لغايات تأسيس وتوسع وتطو 

 عهدات. ته الهذثل ت المشتركة الهادفة الى معاع التجمم

 

 المملكة االردنية الهاشمية. –الرئيسي للشركة في منطقة جبل عمان، عمان  يقع المقر

 

 من أهم غايات الشركات التابعة االستثمار في جميع اوجه االستثمار المتاحة. 

 

 2020 لو اال تشرين  26يخ تم اقرار القوائم المالية من قبل مجلس االدارة بتار

 

 .مان صة ع ورفي ب ان أسهم الشركة مدرجة 



 محدودة المساهمة العامة ال  األردنيةالستثمارات ة ل ثقشركة ال

 المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )غير مدققة( 2020 أيلول 30

 

- 2 - 

 

 أسس توحيد القوائم المالية
 

لية للشركة والشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها وتتحقق السيطرة المختصرة الموحدة القوائم الما تتضمن القوائم المالية المرحلية
ستثماره في الشركات التابعة أو يكون له حقوق في هذه العوائد، ويكون قادرًا جة من إاتلنا متغيرةلللعوائد اكة معرضة عندما تكون الشر 

لطته على الشركات التابعة، ويتم استبعاد المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات فيما تأثير في هذه العوائد من خالل سعلى ال
 وائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة هي كما يلي:في الق  نةضممتبعة الاشركات التعة. ان الاببين الشركة والشركات الت

 

اسم الشركةتش سبة الملكيةن بلد التأسيس   

 رأس المال

 أيلول 30

2020 

كانون االول  31

2019 

 دينــار دينــار ٪  

 )مدققة( )غير مدققة(   

     

عيادات الطبية محدودة المسؤوليةشركة ال 1ر895ر843 100 األردن  1ر958ر843   

لمالية ت اماكة امكان للخدشر 1ر359ر978 77 األردن  1ر359ر897   

300ر000 100 جزر فيرجن البريطانية شركة عقار ليمتد 300ر000   

60ر000 100 األردن شركة األمواج العالمية لالستثمارات المالية  60ر000   

ايا لالستثمارات المالية شركة مز ناألرد  60ر000 100  06ر000   

الية المت قة لالستثماراشركة برهان الث 60ر000 100 األردن  60ر000   

ثمارات المالية شركة أسس المعرفة لالست 60ر000 100 األردن  60ر000   

60ر000 100 األردن شركة الرفاه لالستثمارات المالية  60ر000   

لالستثمارات المالية شركة الثقة والشام  010 األردن  81ر000  81ر000   

لية لماا ة لالستثماراتكة الثقة والضيافرش 50ر000 100 األردن  50ر000   

المالية شركة السهل لالستثمارات  60ر000 100 األردن  60ر000   

60ر000 100 األردن الشركة العربية للقهوة   60ر000   

يةلالستثمارات العقار شركة زهور الثقة 50ر000 100 األردن   50ر000   

ية شركة العلبة العقار 50ر000 100 األردن  50ر000   

ارات التعاون الدارة العقكة شر 10ر000 100 األردن  10ر000   

ة اإلحداثيات العقارية شرك 4ر486ر627 58 األردن  4ر486ر627   

2ر334ر842 100 األردن شركة الثقة ودبي لالستثمار  2ر334ر842   
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 اسات المحاسبيةسيالالتغيرات في أسس االعداد و (2)

 

 34وفقــا لمعيــار المحاســبة الــدولي رقــم  2020 أيلــول 30إعداد القوائم المالية المرحليــة المختصــرة الموحــدة المرفقــة كمــا فــي  مت

 .)التقارير المالية المرحلية(

 

 عة.الرئيسية للمجمو ذي يمثل العملة وال وحدةالمصرة ختة المالية المرحليعملة اظهار القوائم المو ردني هان الدينار اال

 

خــالل تم اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة مــن 

م بتــاريخ القــوائ القيمــة العادلــةهــر بي تظالتــ خــر و الامل االعادلة من خالل الدخل الشــ  بالقيمة ليةالما ات والخسائر والموجودأاالرباح 

 الية.الم

 

 ان القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تتضمن كافة المعلومات واإليضاحات المطلوبة للقوائم المالية السنوية والمعدة وفقا

تائج األعمال  . كما أن ن2019ألول ون اكان 31 ا في كمموعة يجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للمجة و الدولي لمعايير التقارير المالية

 كانون األول 31ال تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  2020 أيلول 30أشهر المنتهية في  تسعةلل

2020. 

 

 لتغير في السياسات المحاسبية 

 

اعداد القوائم المالية للسنة   ت في قة مع تلك التي اتبعالمختصرة متف السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية ن ا

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

 (: تعريف "األعمال" 3الدولي رقم ) معيار التقارير المالية ىتعديالت عل

( "اندماج 3لى تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم )محاسبة الدولية تعديالت ع جلس معايير الأصدر م

ينطبق عليها تعريف  األعمال"، لمساعدة المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها

ذا كان المشاركون في السوق قادرين على األعمال، تلغي تقييم ما إدنى لمتطلبات "األعمال" أم ال. توضح هذه التعديالت الحد األ

استبدال أي عناصر أعمال غير موجودة، وتضيف توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها 

 ي.  ادلة االختيارييق تعريفات األعمال والمخرجات، وادخال اختبار تركيز القيمة العضتجوهرية، و 
 

على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصول التي يكون تاريخ استحواذها في أو تم تطبيق التعديالت 

إعادة النظر في  المجموعة . وبالتالي، لم يتعين على 2020ثاني لاكانون  1سنوية التي بدأت في أو بعد  بعد بداية أول فترة ابالغ

 يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح عنها. تي حدثت في فترات سابقة. المعامالت ال هذه
 

يق األولي، لم ينتج بطنظًرا ألن التعديالت تطبق بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تحدث عند أو بعد تاريخ الت

 الية.ى القوائم الممن تطبيق هذه التعديالت عل المجموعةأثر على 
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 ( 7( ومعيار التقارير المالية الدولي رقم )9ائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم )تعديل معدالت الف
 

تشمل عدد من  7عيار التقارير المالية الدولي رقم وم 9إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 

تتأثر عالقة   التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة. على جميع عالقات التحوط ات التي تنطبقعمليات اإلعفاء

دة إلى المعيار، لبند التحوط أو أداة  التحوط إذا أدى التعديل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و / أو حجم التدفقات النقدية المستن

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

(. قد يؤدي ذلك إلى  RFR) بسعر فائدة خالي من المخاطر أداة التحوط، خالل الفترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي 

 .وقع أن تكون عالقة التحوط فعالة للغايةاية وما إذا كان من المتعة محتملة للغعدم التيقن فيما إذا كانت المعاملة المتوق
 

  توفر التعديالت إعفاءات مؤقتة والتي تمكن محاسبة التحوط من االستمرار خالل فترة عدم اليقين قبل استبدال معيار سعر الفائدة 

 "(. RFRالحالي بسعر فائدة خاٍل من المخاطر )"
 

مع السماح بالتطبيق المبكر. ويتم تطبيق بأثر  2020كانون الثاني  1بعد  المالية التي بدأت في أو على الفترات  تم تطبيق التعديالت 

يين أي عالقات تحوط باالستفادة رجعي. إال أنه ال يمكن إعادة أي عالقات تحوط تم إلغائها مسبقًا عند تطبيق الطلب، وال يمكن تع

 من التجارب السابقة.  
  

ير المحاسبة الدولية تركيزه إلى المسائل التي قد تؤثر على التقارير المالية عند األولى، يحول مجلس معاي اء من المرحلةبعد االنته

ذلك بالمرحلة الثانية من مشروع مجلس   ويشار إلى   "(.RFRبسعر فائدة خاٍل من المخاطر )" استبدال معيار معدل الفائدة الحالي 

حيث أن عدم التيقن الناشئ عن  التعديالت على القوائم المالية من تطبيق هذه المجموعةى لم ينتج أثر عل معايير المحاسبة الدولية. 

 التعديل ال يؤثر على عالقات التحوط إلى الحد الذي يتطلب إنهاء العالقة. 

 

 معلومات قطاعات األعمال  (3)

 

 معلومات قطاعات األعمال الرئيسية  
 

 :ن أعمال رئيسي قطاعي  المجموعة إلى  تم توزيع أنشطةألغراض إدارية 

 

 الى االيداعات واالستثمار  باإلضافةالمتاجرة باألسهم والسندات في تتمثل  - تثمارات ماليةاس

 بشركات حليفة والحفظ االمين.    
 

 راضي المملوكة من قبل المجموعة لغايات التأجير واالستثمار.تتمثل بالعقارات واأل - استثمارات عقارية
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 علومات قطاعات األعمال الرئيسية.يرها حول مالمجموعة تقار ي األساس الذي تبنى عليهذه القطاعات هإن ه

 

 :فيما يلي معلومات قطاعات األعمال

 استثمارات مالية  

استثمارات  
 المجمـوع  أخرى  عقارية

 دينار ألف دينـار  ألف نـار دي  ألف دينـار  ألف 

 )غير مدققة(    

     -2020 أيلول 30ة في أشهر المنتهيتسعة لل
 122 7 73 42 ت القطاع صافي ايرادا 

 (730) (146) (76) (508) مصاريف موزعة 
 (608) (139) (3) (466) الفترة قبل ضريبة الدخل   خسارة

 -    مصروف ضريبة الدخل 
 (608)    الفترة   خسارة

     

     

     -2019أيلول  30أشهر المنتهية في تسعة لل

 7ر019 10 88 6ر921 اع القطايرادات  صافي
 (883) (106) (219) (558) صاريف موزعة م

 6ر136 (96) (131) 6ر363 الفترة قبل ضريبة الدخل  ربح 
 (764)    مصروف ضريبة الدخل 

 5ر372    الفترة  ربح
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استثمارات  

 اليةم

استثمارات  

 المجموع  أخرى  عقارية

 ار دينــ ألف دينــار  ألف نـار دي  ألف دينــار  ألف 

     )غير مدققة(  - 2020  أيلول 30

     الموجودات والمطلوبات 

 32ر722 466 10ر506 21ر750 موجودات القطاع  
     

 1ر500 728 66 706 مطلوبات القطاع  
     

     معلومات القطاعات األخرى 
       - 2020  أيلول 30أشهر المنتهية في   للتسعة 

 100    طفاءات ا استهالكات و

     
     )مدققة(  - 2019كانون األول   31

     الموجودات والمطلوبات 

 37ر987 472 10ر248 27ر267 موجودات القطاع  
     

 2ر361 1ر598 64 699 مطلوبات القطاع  
     

     رى معلومات القطاعات األخ 
     غير مدققة( )  - 2019  أيلول 30أشهر المنتهية في   للتسعة 

 97    ات اطفاءاستهالكات و

 
 

 حليفة مار في شركةاستث (4)
 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 الدولة  نسبة المساهمة   

طبيعة  

 النشاط 

 أيلول  30

2020 

كانون األول   31

2019 

 دينـــار دينـــار   ٪ 

 )مدققة(  مدققة( )غير     

      

 10ر576ر250 10ر471ر454 تعليم نالبحري  31ر6 ة شركة التعليم االولى القابض 

 

 حليفة: ى االستثمار في شركةي الحركة علفيما يل

 

 أيلول  30

2020 

كانون األول   31

2019 

 دينـــار دينـــار 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   

 13ر313ر523 10ر576ر250 رصيد بداية الفترة/ السنة 

 7ر113ر978 (104ر796) شركة حليفة ارباح  )خسائر(  صافي حصة المجموعة من

 (9ر851ر251) - يفة  توزيعات أرباح شركة حل

 10ر576ر250 10ر471ر454 رصيد نهاية الفترة/ السنة 
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 ارباح موجودات مالية( ئر)خسا (5)
 المنتهية في  أشهر  للتسعة 
 أيلول  30 

2020 
   أيلول 30 

2019 
 دينـــــار  دينـــــار 
 )غير مدققة(   )غير مدققة(  
    
    

 -  (365) حققة مت  ئراخس
217ر676  229ر419 اح  توزيعات أرب   

(13ر522)  (231ر055) التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر  
204ر154  (2ر001)   
 

 

 تزامات محتملةال (6)

 

 أيلــول 30نار كما فــي دي 1ر440ر000بنكية بقيمة مثل في كفالة رأ تتطات محتمل أن تعلى المجموعة بتاريخ القوائم المالية التزام

وفقاً ألحكام قانون هيئة األوراق الماليــة  الماليةصادرة ألمر هيئة األوراق  دينار( 1ر440ر000: 2019كانون االول  31) 2020

 31) 2020 لــولأي 30كمــا فــي  دينــار 150ر000بقيمــة وكفالة بنكية لصالح مركــز ايــداع االوراق الماليــة  .2007لسنة  76رقم 

 .دينار 67ر000حيث بلغت تأميناتها النقدية  دينار( 150ر000: 2019 كانون األول

 

 

 بنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي (7)

 

 686ر893: 2019كانون االول  31) 2020 أيلول 30دينار كما في  680ر639لغ تحتفظ المجموعة باستثمارات للغير بمب

 ار(.ندي
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 لدخلضريبة ا  (8)
 

 يبة الدخلمخصص ضر
 

 ان الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
 أيلول  30 

 2020 

 كانون االول   31 

2019 

 دينـــــار  دينـــــار 

 )مدققـــة(   )غير مدققة(  

    

 40ر251  710ر552 السنة الفترة/ بداية رصيد 

 710ر406  - للسنة ترة/ للفمخصص ضريبة الدخل 

 (40ر105)  (710ر406) مدفوعة  ضريبة دخل 

 710ر552  146 السنة الفترة/ رصيد نهاية 

 

ً لقانون ضريب 2020 أيلول 30تم احتساب ضريبة الدخل المستحقة عن نتائج االعمال للفترة المنتهية في  ( 38ة الدخل رقم )وفقا

 .2018لسنة 

 

 ةولم تقم دائر 2019و  2018و 2017و  2016م دخل عن األعواارات ضريبة الم اقرياألردنية بتقدقامت شركة الثقة لالستثمارات 

ركة  . تم التوصل لتسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل لشالمرحلية ضريبة الدخل بمراجعتها حتى تاريخ اعداد هذه القوائم المالية

 .2015الثقة لالستثمارات األردنية حتى نهاية السنة المالية 
 
 
 قروض (9)
 

 ي:ا يليل هذا البند هي كمصتفاان 
 
     قــروض  أقساط  

 تستحق  
 خالل عام  

 
 طويلة األجل  

   أيلول 30 
2020 

 كانون االول   31 
2019 

 دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار 
 )مدققـــة(   ( )غير مدققة     
        

 59ر347  34ر597  1ر597  33ر000 (1بنك األردن )

 37ر212  27ر915  15ر519  12ر396 (2) نردبنك األ

 459ر000  378ر000  270ر000  108ر000 (3بنك األردن )

 555ر559  440ر512     

 
 ( 1قرض بنك األردن )

 

 دينار بفائدة 1ر650ر000بنك األردن، منحت المجموعة بموجبها قرض بمبلغ توقيع اتفاقية قرض مع  2010أيلول  2تم بتاريخ 

دينار لكل قسط   32ر616قسط شهري متساوي بقيمة  60ين بموجب ح مدتها عامسما سدد القرض بعد فترةي٪، 8ر5سنوية 

شركة التعاون إلدارة العقارات  وحتى السداد التام، وذلك بضمان رهن العقار المملوك من قبل  2012أيلول  19اعتباراً من تاريخ 

دينار  2ر750ط الشهري ليصبح القس لقرضتمت إعادة جدولة ا 2018خالل عام  دينار. 900ر000)شركة تابعة( بقيمة رهن 

تخفيض سعر  2020تم خالل عام  سنوياً. ⸓9ر25فائدة  رسعو  2018تشرين الثاني  14دينار اعتبارا من  32ر616بدالً من 

 .٪ 8ر75الفائدة ليصبح 
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 (  2قرض بنك األردن )

 

 74ر400بها قرض بمبلغ مجموعة بموجال األردن، حيث منحت نك ب معتفاقية قرض توقيع ا 2017كانون الثاني  11تم بتاريخ 

  31دينار لكل قسط اعتبارا من تاريخ  1ر033قسط شهري متساوي بقيمة  60٪، يسدد القرض بموجب 8ر75دينار بفائدة سنوية 

سعر  تخفيض 2020م عال ركة. تم خالوحتى السداد التام، حيث يستخدم القرض لتمويل ثمن شراء سيارة للش 2017كانون الثاني 

 ٪.8ر50دة ليصبح ئالفا

 
 ( 3قرض بنك األردن )

 

دينار  540ر000توقيع اتفاقية قرض مع بنك األردن، منحت المجموعة بموجبها قرض بمبلغ  2018تشرين االول  2تم بتاريخ 

دينار لكل قسط   9ر000ة يمي متساوي بققسط شهر 60بموجب  أشهر ٪، يسدد القرض بعد فترة سماح مدتها خمسة 9وية بفائدة سن

وحتى السداد التام، وذلك بضمان رهن العقار المملوك من قبل شركة التعاون إلدارة العقارات  2019نيسان  21اريخ تباراً من تع ا

 ٪.8ر75سعر الفائدة ليصبح  تخفيض 2020م خالل عام دينار. ت 900ر000)شركة تابعة( بقيمة رهن 
 

 

 ة  حقوق الملكي ( 10)

 

 –انونية القت طااالحتيا

 

 1ر438ر927إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة  2019نيسان  25ي اجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ ة العامة فئقررت الهي

دينار وفي االحتياطي االجباري بمبلغ  154ر602تياري بمبلغ في االحتياطي االخ 2018كانون األول  31دينار كما في 

د االحتياطي االختياري صفر ورصيد االحتياطي ة صفر ورصيمصيد الخسائر المتراكح رصبي دينار، بحيث  1ر284ر325

 .2019 أيلول 20دينار بعد اإلطفاء وقد استكملت اإلجراءات القانونية بتاريخ  1ر342ر748االجباري 

 

 –المال  تخفيض رأس

 

لوكة من قبل  خزينة الممللى نقل ملكية أسهم اع  2019 نيسان  25يخ وافقت الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي المنعقد بتار

سهم وقيمتها  2ر053ر806الشركة التابعة )شركة الثقة ودبي لالستثمار( إلى شركة الثقة لالستثمارات االردنية والبالغ عددها 

المحاسبية في   صولالا معالجته وفقدينار تمت  783ر749للسهم الواحد، حيث نشأ عن ذلك خصم اصدار بقيمة  /دينار  1اإلسمية 

)صفر( بعد إطفاء الخصم. تم االنتهاء من اإلجراءات   لخسائر المتراكمة بحيث يصبح رصيد عالوة االصداراالصدار وا عالوة

 .2019تموز  10الثقة لالستثمارات األردنية بتاريخ  القانونية لنقل األسهم من شركة الثقة ودبي الى شركة
 

سهم ليصبح راس المال المصرح به   2ر243ر811 شركة بمبلغلريخ تخفيض راس مال التاا فسة العامة بنكما وافقت الهيئ

الشركة  سهم وذلك باطفاء أسهم الخزينة التي تم نقلها من  29ر513ر889سهم بدالً من  27ر270ر078والمكتتب به والمدفوع 

لثقة لالستثمارات  قبل شركة ا الخزينة المملوكة من هم اسو  ت األردنية،التابعة )شركة الثقة ودبي لالستثمار( لشركة الثقة لالستثمارا

سهم. تم استكمال اإلجراءات القانونية لتخفيض رأس المال وموافقة وزارة الصناعة والتجارة   190ر005األردنية والبالغ عددها 

 .2019أيلول  30ومركز إيداع األوراق المالية بتاريخ  2019لول أي 3بتاريخ 



 محدودة المساهمة العامة ال  األردنيةالستثمارات ة ل ثقشركة ال

 المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 

 )غير مدققة( 2020 أيلول 30
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 – ات أرباحتوزيع
 

بمبلغ على المساهمين الموافقة على توزيع أرباح نقدية  2020 ايار 20دي المنعقد بتاريخ ماعها العاتفي اجالهيئة العامة رت قر
 من راس المال.  ٪ 12ر835بواقع دينار  3ر500ر000

 

 

 جهات ذات عالقة  معامالت مع ( 11)

 

التنفيذية العليا واالدارة  ن ليفة وكبار المساهميالح ت كاتمت مع الشرتمثل المعامالت مع جهات ذات عالقة المعامالت التي 

للمجموعة والشركات التي هم فيها مساهمين رئيسيين. يتم اعتماد االسعار والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل ادارة  

 المجموعة. 

 

 ب ومكافآت االدارة التنفيذية العليا روات

 

 لمجموعة:ا لليلعالتنفيذية افيما يلي ملخص لمنافع االدارة 

 في  ر المنتهيةهأش للتسعة 

 أيلول  30 

2020 

 أيلول  30 

2019 

 دينـــــار  دينـــــار 

 )غير مدققـة(   )غير مدققـة(  

    

 177ر179  349ر027 رواتب واجور ومكافآت

 

 

 المجموعة( وأثره على 19 -انتشار فايروس كورونا )كوفيد  (12)
 

لمي وقطاعات األعمال المختلفة وما رافق ذلك من قيود قتصاد العااال ( على 19-رونا )كوفيدكو سو رار تأثير فيرنتيجة استم

 االستثماريةو  نشطة التشغيليةوإجراءات فرضتها الحكومة األردنية ودول الجوار وبقية دول العالم، فإنه من الممكن أن تتأثر األ

فيروس اثر تقييم  اء من االنته رة بصددن االداا الجغرافية.ة و دياعات االقتصا طبالتطورات العالمية والتي تؤثر حالياً على مختلف الق

تسديد صولها و أاسترداد و ستمرار بنشاطها الالمالي التخاذ اإلجراءات المناسبة لتمكينها من ا اداءهاو  المجموعةكورونا على أنشطة 

 . في ظل هذه الظروف التزاماتها

 

 


