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  تقرير حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة

 ادارة شركة الثقة لالستثمارات األردنية   مجلسإلى 

 كة األردنية الهاشميةالممل   –عمان 

 

 

 مقدمة  

 

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

ً بالمجموعة(  إليهموشركاتها التابعة )يشار )"الشركة"(  مالي  والتي تتكون من قائمة المركز ال 2021آذار  31كما في معا

وقائمة الدخل المرحلية الموحدة وقائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة وقائمة   2021آذار  31المرحلية الموحدة كما في 

للثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة 

المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقا لمعيار   لقوائممجلس اإلدارة مسؤول عن اعداد وعرض هذه ا واإليضاحات حولها. إن 

)التقارير المالية المرحلية(. ان مسؤوليتنا هي التوصل الى نتيجة حول هذه القوائم المالية استنادا إلى  34المحاسبة الدولي 

 مراجعتنا. 

 

 جعة انطاق المر

 

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق   2410اً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة لقـد جرت مراجعتنا وفق

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

بيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى.  ان نطاق أعمال  األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتط

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

دقيق، وعليه فاننا ال نبدي رأي  الحصول على تأكيدات حول كافة األمور الهامة التي من الممكن تحديدها من خالل أعمال الت

 تدقيق حولها.

 

 النتيجة 

 

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

 .34اعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 
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 القوائم المالية المرحلية الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق جزءا من هذه  11الى رقم  1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 

 

 شركة الثقة لالستثمارات األردنية المساهمة العامة المحدودة 

 قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة

  2021آذار  31كما في 

 
 

 آذار 31 إيضاحات  

2021 

 كانون األول  31 

2020 

 دينــــار  ـاردينـــ  

 )مدققـــة(   )غير مدققة(   

     الموجـودات

 2ر399ر980  2ر068ر680  نقد وأرصدة لدى البنوك

 1ر774ر080  1ر912ر876  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 4ر921ر351  4ر989ر840  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 78ر519  77ر422  صافي  –ذمم مدينة 

 10ر363ر112  10ر330ر198 4 إستثمار في شركة حليفة

 407ر322  719ر927  أرصدة مدينة أخرى

 2ر168ر184  2ر158ر147  ممتلكات ومعدات 

 10ر375ر709  10ر382ر830  استثمارات عقارية

 32ر488ر257  32ر639ر920  مجموع الموجودات 

      

     بات وحقوق الملكيةطلوالم

–المطلوبات       

 402ر163  363ر814 9 قروض

 146ر848  232ر437  دائنة  –عمالء وساطة ذمم 

 823ر234  745ر685  أخرىأرصدة دائنة 

 146  146 8 مخصص ضريبة الدخل 

 1ر372ر391  1ر342ر082  مجموع المطلوبات 

     

     -حقوق الملكية 

هم ألسحملة احق ملكية       

 27ر270ر078  27ر270ر078  رأس المال المدفوع

 1ر342ر748  1ر342ر748  احتياطي إجباري

 67ر118  127ر099  احتياطي تقييم موجودات مالية

 684ر010  793ر314  أرباح مدورة 

 29ر363ر954  29ر533ر239  األسهمحقوق ملكية حملة  مجموع

 1ر751ر912  1ر764ر599  سيطرين حقوق غير الم

 31ر115ر866  31ر297ر838  صافي حقوق الملكية 

 32ر488ر257  32ر639ر920  حقوق الملكيةومجموع المطلوبات 

 



 

 المراجعة المرفق  وتقرأ مع تقريرجزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة  11الى رقم  1ضاحات المرفقة من رقم ي تعتبر اال

 شركة الثقة لالستثمارات األردنية المساهمة العامة المحدودة 

 قائمة الدخـل المرحلية الموحدة 

 )غير مدققة( 2021آذار  31للثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 رآذا 31

2020 

 آذار 31 

  إيضاحات  2021

   دينــــار  دينــــار

 -االيرادات    

 إيرادات الفوائد  19ر303  54ر397

 ارباح موجودات مالية  5 285ر291  18ر540

 ايرادات عموالت وساطة  6ر854  2ر282

 كة حليفةشر رئاخسحصة المجموعة من  4 (32ر914)  (51ر728)

 أخرىدات إيرا  52ر826  24ر067

 صافي اإليرادات   331ر360  47ر558

     

 فوائد وعموالت  (9ر946)  (14ر893)

 مصاريف إدارية  (177ر159)  (193ر716)

 استهالكات واطفاءات   (37ر274)  (33ر366)

 الفترة قبل ضريبة الدخل   ( خسارةربح )  106ر981  (194ر417)

     

 صروف ضريبة الدخل م 8 -  -

 الفترة  ( خسارةربح )  106ر981  (194ر417)

     

 ويعود الى:    

 مساهمي الشركة   104ر704  (187ر153)

 حقوق غير المسيطرين   2ر277  (7ر264)

   106ر981  (194ر417)

     

   فلس/ دينــار  فلس/ دينــار

 ة الفتر (خسارةربح )  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من  004/0  (007/0)

 



 

 المراجعة المرفق  وتقرأ مع تقريرجزءا من هذه القوائم المالية المرحلية الموحدة  11الى رقم  1ضاحات المرفقة من رقم ي تعتبر اال

 كة الثقة لالستثمارات األردنية المساهمة العامة المحدودةرش

 قائمة الدخل الشامل المرحلية الموحدة

 )غير مدققة( 2021آذار  31للثالثة أشهر المنتهية في 
 

 

 آذار 31

2020  

 آذار 31

2021  

 

   دينــــار  دينــــار

     

061ر819  (194ر417)  الفترة  ( خسارةربح )  

     

    

: بنود الدخل الشامل االخرى التي ال يتم تصنيفها الى افيض

 :االرباح والخسائر في الفترات الالحقة

  74ر991  (206ر634)

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  

 الدخل الشامل االخر 

 مجموع الدخل الشامل للفترة   181ر972  (401ر051)

     

 د الى:عو وي    

 مساهمي الشركة   169ر285  (384ر560)

 حقوق غير المسيطرين   12ر687  (16ر491)

   181ر972  (401ر051)

 



 

 القوائم المالية المرحلية الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق جزءا من هذه  11الى رقم  1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 

 

 شركة الثقة لالستثمارات األردنية المساهمة العامة المحدودة

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

 ة(دقق)غير م 2021آذار  31للثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

   

       

 
 رأس المـال  

 جبــاري ااحتياطي  المدفــوع 

القيمة  إحتياطي 

 المجمـــوع أرباح مدورة العادلة 

حقوق غير 

 حقوق الملكية  مجمــــوع المسيطرين

 دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  دينــــار  ار دينــــ 

        – 2021آذار  31للثالثة أشهر المنتهية في 

 31ر115ر866 1ر751ر912  29ر363ر954 684ر010 67ر118 1ر342ر748 27ر270ر078 2021الرصيد كما في اول كانون الثاني 

 181ر972 12ر687 169ر285 104ر704 64ر581 - - مجموع الدخل الشامل للفترة 

بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   ربح

 - - - 4ر600 (4ر600) - - اآلخر 

 31ر297ر838 1ر764ر599 29ر533ر239 793ر314 127ر099 1ر342ر748 27ر270ر078 2021آذار  31الرصيد كما في 

        

        – 2020آذار  31للثالثة أشهر المنتهية في 

 35ر626ر602 1ر842ر946 33ر783ر656 5ر153ر971 16ر859 1ر342ر748 27ر270ر078 2020اول كانون الثاني الرصيد كما في 

 (401ر051) (16ر491) (384ر560) (187ر153) (197ر407) - - مجموع الدخل الشامل للفترة 

 35ر225ر551 1ر826ر455 33ر399ر096 4ر966ر818 (180ر548) 1ر342ر748 27ر270ر078 2020آذار  31الرصيد كما في 

 



 

 القوائم المالية المرحلية الموحدة وتقرأ مع تقرير المراجعة المرفق جزءا من هذه  11الى رقم  1تعتبر االيضاحات المرفقة من رقم 

 

 ةلمحدودشركة الثقة لالستثمارات األردنية المساهمة العامة ا

 ئمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدةقا

 ()غير مدققة 2021آذار  31للثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 

 

 آذار 31

2021  

 آذار 31

2020 

 دينـــار  دينـــار  

     األنشطة التشغيلية

 (194ر417)  106ر981  قبل ضريبة الدخل  فترةال (خسارةربح )

     

     -قدية تعديالت بنود غير ن

 33ر366  37ر274  هالكات واطفاءات است

مــة العادلــة مــن التغير في القيمة العادلــة للموجــودات الماليــة بالقي

 خالل االرباح والخسائر

 

 163ر288  (99ر088)

 51ر728  32ر914  حليفة شركة خسائر حصة المجموعة من 

 (54ر397)  (19ر303)  ايراد فوائد 

     

     عامللاالمال التغير في رأس 

 (46ر157)  (39ر708)  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

 (261ر314)  (311ر508)  أخرىم مدينة وأرصدة مدينة مذ

 (233ر225)  8ر040  ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 

 (541ر128)  (284ر398)  يليةصافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التشغ

     

     األنشطة االستثمارية

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــدخل الشــامل  بيــع

 االخر

 -  6ر502 

 (4ر608)  (6ر778)  شراء ممتلكات ومعدات  

 (273ر094)  (27ر580)  عقارية شراء استثمارات 

 54ر397  19ر303  ايراد فوائد مقبوضة  

 (223ر305)  (8ر553)  شطة االستثماريةاألن يفدم ستخالم صافي التدفق النقدي

     

     األنشطة التمويلية

 (38ر349)  (38ر349)  قروض بنكية

 (38ر349)  (38ر349)  صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمويلية

     

 (802ر782)  (331ر300)  في النقد وما في حكمه النقصي صاف

 8ر107ر991  2ر399ر980  اية الفترةدب في  كمهالنقد وما في ح

 7ر305ر209  2ر068ر680  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
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 شركة الثقة لالستثمارات األردنية المساهمة العامة المحدودة 

 ائم المالية المرحلية المختصرة الموحدةحول القوإيضاحات 

 )غير مدققة( 2021آذار  31

 

 عــام (1)

 

 20ر000ر000برأسمال مصرح به  1998نيسان  23لالستثمارات األردنية كشركة مساهمة عامة محدودة بتاريخ  ة قث ال ركة تأسست ش

هذا وقد جرت خالل السنوات عدة تعديالت على رأس المال  سهم بقيمة إسمية دينار للسهم الواحد.  20ر000ر000دينار مقسم إلى 

 دينار.  27ر270ر078 ع دفوالمليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به و

 

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

الخصوص شراء واقتناء األسهم والحصص والعقارات والسندات وإدارة المحافظ، وكذلك ممارسة نشاطات  والخدمات وعلى وجه 

رأس المال التي تؤدي الى دعم وتعزيز االستثمار وكذلك التوسط في تنظيم عمليات الستشارية وخدمات عمليات سوق ا ات ملخدا

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

 التعهدات.  هذهثل ى ممع التجمعات المشتركة الهادفة ال 

 

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

 

 احة. من أهم غايات الشركات التابعة االستثمار في جميع اوجه االستثمار المت

 

 .2021نيسان  28تم اقرار القوائم المالية من قبل مجلس االدارة بتاريخ 

 

 ن.عما ةصفي بوران أسهم الشركة مدرجة 

 

 

 أسس االعداد والسياسات المحاسبية (2)

 

 التقارير) 34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2021آذار  31تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة كما في 

 .) المرحليةالمالية 

 

 وحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للمجموعة.الم ةرصالمخت ان الدينار االردني هو عملة اظهار القوائم المالية المرحلية

 

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

ي تظهــر بالقيمــة العادلــة بتــاريخ القــوائم والتــ  رخــ ل االمالمالية بالقيمة العادلة من خالل الــدخل الشــا والخسائر والموجودات االرباح 

 المالية.

 

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

. كما أن نتائج األعمال  2020كانون األول  31في  اعة كمو لمعايير التقارير المالية الدولية ويجب أن تقرأ مع التقرير السنوي للمجم

 ألولكانون ا 31ال تمثل بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  2021آذار  31للثالثة أشهر المنتهية في 

2021. 



 ارات األردنية المساهمة العامة المحدودة مشركة الثقة لالستث

 رة الموحدةمختصإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية ال

 )غير مدققة( 2021آذار  31
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 أسس توحيد القوائم المالية 

 

والشركات التابعة لها والخاضعة لسيطرتها وتتحقق السيطرة عندما يكون  ركة شل لالية مالموحدة القوائم الالمرحلية تتضمن القوائم المالية 

على التأثير على هذه العوائد من خالل   للمجموعة حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشركة المستثمر فيها ولديها القدرة 

 كة المستثمر بها فقط عند تحقق ما يلي: الشر ى لطرة عي قدرتها على السيطرة على الشركة المستثمر بها. وتتم الس

ة  سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بها )الحقوق القائمة التي تمنح المجموعة القدرة على توجيه النشاطات ذات الصلة للشرك  -

 المستثمر بها(. 

 ا. ر بهمث ت المس ة تعرض المجموعة أو حقوقها في العوائد المتغيرة الناتجة عن ارتباطها بالشرك -

 القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر فيها والتأثير على عوائدها. -

 

تثمر بها، تقوم المجموعة بأخذ جميع الحقائق  عندما تمتلك المجموعة أقل من اغلبية حقوق التصويت أو ما شابهها في الشركة المس

 سيطرة على الشركة المستثمر بها ويتضمن ذلك:   تمتلك ت ا كان ذلتحديد فيما إ والظروف ذات العالقة بعين االعتبار

 

 الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت اآلخرين في الشركة المستثمر بها.  -

 دية األخرى. الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاق -

 حقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.  -

 

ذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر بها وفي حال وجود ظروف أو حقائق تدل على التغير في أحد أو  ما إي ف تقييم تقوم المجموعة بإعادة

 أكثر من عنصر من عناصر السيطرة الثالثة. 

 

ت  اب وومطل ت  من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى توقف هذه السيطرة. يتم توحيد موجودا ة للشركة التابعة إبتداءاً يتم توحيد القوائم المالي 

صاريف وإيرادات الشركة التابعة في قائمة الدخل الشامل الموحدة من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركات التابعة وحتى تتوقف  وم

 هذه السيطرة. 

 

رين  لشامل األخرى على حقوق حملة األسهم في الشركة األم وحقوق غير المسيطار وكل بند من بنود الدخل يتم تحميل األرباح والخسائ 

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

جودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات  ولمجموعة. يتم استبعاد المسياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية ل

 خسائر المتعلقة بالمعامالت فيما بين المجموعة والشركات التابعة.واألرباح وال

 

  ملكية. عند فقدان السيطرة يتم تسجيل األثر الناتج عن تغير نسبة الملكية في الشركة التابعة الذي ال ينجم عنه فقدان للسيطرة في حقوق ال

 على الشركة التابعة، تقوم المجموعة بما يلي: 

 

 ودات )بما فيها الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعةإلغاء اإلعتراف بموج -

 إلغاء اإلعتراف بحقوق غير المسيطرين -

 إلغاء اإلعتراف باحتياطي ترجمة العمالت األجنبية  -

 غ المستلمةاإلعتراف بالقيمة العادلة للمبال -

 قيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به في الشركة التابعةلاإلعتراف با -

 ألرباح أو الخسائر الناتجة عن عملية فقدان السيطرة اإلعتراف با -

 ألرباح والخسائرإعادة تصنيف حصة الشركة التي تم تسجيلها سابقاً في بنود الدخل الشامل األخرى إلى ا   -
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 ات المحاسبيةالتغير في السياس

 

قة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة  المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة متف ت ان السياسا

 :2021كانون الثاني   1ية اعتباراً من قامت بتطبيق التعديالت التال المجموعة، باستثناء أن 2020كانون األول  31المنتهية في 

 

الدولي إلعداد التقارير المالية   ار ي تعديالت على المع :- )سعر الفوائد المعروضة بين البنوك( IBORالح صالمرحلة الثانية من إ

ار الدولي إلعداد  ي ( ، والمع7ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) ي ( ، والمع39( ، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9رقم ) 

 (. 16عداد التقارير المالية رقم )إلار الدولي ي ( والمع4رقم )  التقارير المالية

 

م لتحديد عند استبدال المرجع المستخد المتعلقة باألثر على التقارير الماليةو إعفاءات مؤقتة  IBORتوفر المرحلة الثانية من إصالح 

 :ليةاالت التطبيقات العملية التمرجع يعتمد على العائد شبه الخالي من المخاطر. تشمل التعديب IBORسعر الفائدة 

 

ئدة المرجعي  على التدفقات النقدية الناتجة عن تغير سعر الفا ليتم التعامل مع التغيرات التعاقدية والتغيرات التطبيق العملي  •

 كتغييرات في سعر الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة على سعر الفائدة في السوق. 

توثيق عمليات التحوط ووصف أداة التحوط مع   يل التعريفات المستخدمة في تعد المجموعةتتطلب اإلعفاءات من  •

مرجع يعتمد على العائد ال المرجع المستخدم لتحديد سعر الفائدة الحالي بعند استبد لمجموعةلاستمرارية عالقات التحوط 

 الخالي من المخاطر. 

دلة أو أسعار الفائدة في  اخاطر التغير في القيمة العاستخدام سعر فائدة غير محدد تعاقديا، للتحوطات لم للمجموعةيجوز  •

 . صل حال تم تحديد مخاطر أسعار الفائدة بشكل منف

 

باستخدام هذه   المجموعةسوف تقوم  .للمجموعة الموحدةلم يكن لهذه التعديالت أثر جوهري على القوائم المالية المرحلية المختصرة 

 .ذا أصبحت قابلة للتطبيق في الفترات المستقبلية إ التطبيقات العملية



 ارات األردنية المساهمة العامة المحدودة مشركة الثقة لالستث

 رة الموحدةمختصإيضاحات حول القوائم المالية المرحلية ال

 )غير مدققة( 2021آذار  31

 

- 4 - 

 

 معلومات قطاعات األعمال  (3)

 

 معلومات قطاعات األعمال الرئيسية  
 

 :ن أعمال رئيسي قطاعين  تم توزيع أنشطة المجموعة إلى راض إدارية ألغ 

 

 الى االيداعات واالستثمار  باإلضافةالمتاجرة باألسهم والسندات في تتمثل  - استثمارات مالية 

 ظ االمين.  الحفبشركات حليفة و   
 

 الستثمار.التأجير وا تتمثل بالعقارات واألراضي المملوكة من قبل المجموعة لغايات  - عقارية استثمارات 

 

 علومات قطاعات األعمال الرئيسية.إن هذه القطاعات هي األساس الذي تبنى عليه المجموعة تقاريرها حول م

 

 : فيما يلي معلومات قطاعات األعمال 

 المجمـوع أخرى استثمارات عقارية ليةاستثمارات ما 

 دينار ألف دينـار ألف دينـار ألف دينـار ألف 

 )غير مدققة(     – 2021آذار  31في  هر المنتهيةللثالثة أش

 331 19 34 278  صافي إيرادات القطاع

 ( 224) ( 42) ( 24) ( 158) مصاريف موزعة

 107 ( 23) 10 120 الفترة قبل ضريبة الدخل  ربح

 -    ضريبة الدخل صروفم

 107    الفترة  حرب

     
      - 2020آذار  31للثالثة أشهر المنتهية في 

 48 - 24 24  دات القطاعصافي إيرا

 ( 242) ( 47) ( 24) ( 171) مصاريف موزعة

 ( 194) ( 47) - ( 147) خسارة الفترة قبل ضريبة الدخل 

 -    مصروف ضريبة الدخل

 ( 194)    خسارة الفترة 
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 المجموع أخرى استثمارات عقارية ةياستثمارات مال

 دينار ألف رـانـدي ألف دينـار ألف دينــار ألف 

     )غير مدققة( - 2021آذار  31

     الموجودات والمطلوبات

 32ر640 797 10ر383 21ر460 موجودات القطاع 

     

 1ر342 610 73 659 مطلوبات القطاع 

     

     
     مات القطاعات األخرىمعلو

     ()غير مدققة - 2021آذار  31للثالثة أشهر المنتهية في 

 37 10 13 14 اتهالكات واطفاءستا

     

     )مدققة( - 2020كانون األول  31

     الموجودات والمطلوبات

 32ر488 485 10ر376 21ر627 موجودات القطاع 

     

 1ر372 720 68 584 مطلوبات القطاع 

     

     
     علومات القطاعات األخرىم

     ()غير مدققة - 2020آذار  31للثالثة أشهر المنتهية في 

 33 10 13 10 الكات واطفاءاتاسته

 
 

 حليفة استثمار في شركة (4)
 

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

 الدولة  نسبة المساهمة   

طبيعة  

 النشاط 

 آذار 31

2021 

كانون األول   31

2020 

 دينـــار ـــارن دي    ٪ 

 )مدققة(  )غير مدققة(     

      

 10ر363ر112 10ر330ر198 تعليم البحرين 31ر6 لى القابضة وشركة التعليم اال
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 حليفة: فيما يلي الحركة على االستثمار في شركة

 

 آذار 31

2021 

كانون األول   31

2020 

 دينـــار دينـــار 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   

 10ر576ر250 10ر363ر112 الفترة/ السنة ةصيد بداير

 (213ر138) (32ر914) شركة حليفة رخسائ  صافي حصة المجموعة من 

 10ر363ر112 10ر330ر198 رصيد نهاية الفترة/ السنة

 
 
 المنتهية في   أشهرللثالثة  موجودات مالية    ارباح (5)
 آذار 31 

2021 
 آذار  31 

2020 
 ـارــــدين  دينـــــار 
 )غير مدققة(  ر مدققة(ي)غ  
    

 181ر828  186ر203 توزيعات أرباح 
 (163ر288)  99ر088 العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر ير في القيمة تغال
 18ر540  285ر291 

 

 

 التزامات محتملة (6)

 

 ارآذ 31كمــا فــي دينــار  1ر440ر000أن تطرأ تتمثل في كفالة بنكية بقيمــة  مات محتمللتزاعلى المجموعة بتاريخ القوائم المالية ا

وفقاً ألحكام قانون هيئة األوراق الماليــة  الماليةصادرة ألمر هيئة األوراق  دينار( 1ر440ر000: 2020ون االول كان 31) 2021

كانون  31) 2021آذار  31دينار كما في  150ر000بقيمة لية وكفالة بنكية لصالح مركز ايداع االوراق الما .2007لسنة  76رقم 

 .دينار 67ر000ميناتها النقدية حيث بلغت تأ (اردين 150ر000 :2020األول 

 

 

 بنود غير مدرجة في قائمة المركز المالي (7)

 

 715ر777 :2020كانون االول  31) 2020آذار  31دينار كما في  726ر837تحتفظ المجموعة باستثمارات للغير بمبلغ 

 ينار(.د
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 ضريبة الدخل  (8)
 

 مخصص ضريبة الدخل
 

ً لقانون ضريبة الدخل رقم ) 2021آذار  31نتائج االعمال للفترة المنتهية في المستحقة عن  خلتم احتساب ضريبة الد ( 38وفقا

 .2018لسنة 

 

 ةولم تقم دائر 2019و  2018و 2017و  2016ام قامت شركة الثقة لالستثمارات األردنية بتقديم اقرارات ضريبة الدخل عن األعو 

مالية. تم التوصل لتسوية نهائية مع دائرة ضريبة الدخل لشركة الثقة  ذه القوائم اله بة الدخل بمراجعتها حتى تاريخ اعدادضري

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

 ان تفاصيل هذا البند هي كما يلي:
 
     ــروض  اط قأقس 

 تستحق 
 خالل عام 

 
 جل  طويلة األ

 آذار  31 
2021 

  كانون االول 31 
2020 

 دينــــار  دينــــار  دينــــار  ـاردينـــ 
 )مدققـــة(   )غير مدققة(     
        

 26ر347  18ر097  -  18ر097 (1بنك األردن )

 24ر816  21ر717  9ر321  12ر396 (2بنك األردن )

 351ر000  324ر000  216ر000  108ر000 (3األردن ) بنك

 402ر163  363ر814     

 

 
 ( 1)ض بنك األردن قر
 

دينار بفائدة  1ر650ر000توقيع اتفاقية قرض مع بنك األردن، منحت المجموعة بموجبها قرض بمبلغ  2010أيلول  2تم بتاريخ 

دينار لكل قسط   32ر616يمة شهري متساوي بق قسط 60بموجب  ٪، يسدد القرض بعد فترة سماح مدتها عامين 8ر5سنوية 

سداد التام، وذلك بضمان رهن العقار المملوك من قبل شركة التعاون إلدارة العقارات  وحتى ال 2012 ولأيل 19اعتباراً من تاريخ 

ينار د 2ر750الشهري تمت إعادة جدولة القرض ليصبح القسط  2018دينار. خالل عام  900ر000)شركة تابعة( بقيمة رهن 

تخفيض سعر  2020ويا. تم خالل عام سن ٪ 9ر25ائدة ف وسعر 2018تشرين الثاني  14دينار اعتبارا من  32ر616بدالً من 

 ٪.8ر25الفائدة ليصبح 

 
 (  2قرض بنك األردن )

 

 74ر400قرض بمبلغ  توقيع اتفاقية قرض مع بنك األردن، حيث منحت المجموعة بموجبها 2017كانون الثاني  11تم بتاريخ 

  31دينار لكل قسط اعتبارا من تاريخ  1ر033بقيمة  ويقسط شهري متسا 60٪، يسدد القرض بموجب 8ر75دينار بفائدة سنوية 

تخفيض سعر  2020يستخدم القرض لتمويل ثمن شراء سيارة للشركة. تم خالل عام وحتى السداد التام، حيث  2017كانون الثاني 

 ٪.8الفائدة ليصبح 
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 ( 3ن )دقرض بنك األر

 

دينار  540ر000موعة بموجبها قرض بمبلغ دن، منحت المجر توقيع اتفاقية قرض مع بنك األ  2018تشرين االول  2تم بتاريخ 

دينار لكل قسط   9ر000قسط شهري متساوي بقيمة  60اح مدتها خمسة اشهر بموجب ٪، يسدد القرض بعد فترة سم9بفائدة سنوية 

عقارات اون إلدارة التعوحتى السداد التام، وذلك بضمان رهن العقار المملوك من قبل شركة ال 2019نيسان  21اعتباراً من تاريخ 

 ٪.8ر25ئدة ليصبح تخفيض سعر الفا 2020دينار. تم خالل عام  900ر000)شركة تابعة( بقيمة رهن 

 

 

 معامالت مع جهات ذات عالقة  ( 01)

 

ار المساهمين واالدارة التنفيذية العليا مع الشركات الحليفة وكب ت امالت التي تمتمثل المعامالت مع جهات ذات عالقة المع

عار والشروط المتعلقة بهذه العمليات من قبل ادارة  ت التي هم فيها مساهمين رئيسيين. يتم اعتماد االسجموعة والشركالمل

 المجموعة. 

 

 رواتب ومكافآت االدارة التنفيذية العليا 

 

 نفيذية العليا للمجموعة: ت فع االدارة الفيما يلي ملخص لمنا

 للثالثة أشهر المنتهية في  

 آذار 31 

2021 

 آذار 31 

2020 

 دينـــــار  دينـــــار 

 مدققـة()غير   )غير مدققـة( 

    

 239ر779  100ر232 رواتب واجور ومكافآت
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 الشركات التابعة 

 

 اتها التابعة التالية: ستثمارات األردنية وشركاللشركة الثقة لتشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية 

يس أسبلد الت اسم الشركة  يةنسبة الملك   

 رأس المال 

آذار  31

2021 

كانون االول  31

2020  

 دينــار دينــار ٪  

 )مدققة( )غير مدققة(   

     

1ر958ر843 100 األردن شركة العيادات الطبية محدودة المسؤولية 1ر958ر843   

* مكان للخدمات الماليةاشركة  1ر359ر897 77 األردن  1ر359ر897   

يمتدل شركة عقار ن البريطانيةجزر فيرج  300ر000 100  300ر000   

لية شركة األمواج العالمية لالستثمارات الما 60ر000 100 األردن  60ر000   

60ر000 100 األردن شركة مزايا لالستثمارات المالية  60ر000   

لالستثمارات المالية  ة برهان الثقةشرك ردناأل  60ر000 100  60ر000   

مالية الستثمارات الل شركة أسس المعرفة 60ر000 100 األردن  60ر000   

60ر000 100 األردن شركة الرفاه لالستثمارات المالية  60ر000   

والشام لالستثمارات المالية  شركة الثقة 81ر000 100 األردن  81ر000   

الستثمارات المالية لثقة والضيافة شركة ال ردناأل  50ر000 100  50ر000   

رات المالية ماشركة السهل لالستث 60ر000 100 األردن  60ر000   

60ر000 100 األردن الشركة العربية للقهوة   60ر000   

لالستثمارات العقارية شركة زهور الثقة 50ر000 100 األردن   50ر000   

ردناأل شركة العلبة العقارية  05ر000 100  50ر000   

الدارة العقارات شركة التعاون  10ر000 100 األردن  01ر000   

يات العقارية شركة اإلحداث 4ر486ر627 58 األردن  4ر486ر627   

2ر334ر842 100 األردن شركة الثقة ودبي لالستثمار  2ر334ر842   

 

 

 

 ةالمجموع( وأثره على 19 -انتشار فايروس كورونا )كوفيد  (11)
 

ما رافق ذلك من قيود  مال المختلفة و ( على االقتصاد العالمي وقطاعات األع 19-ر تأثير فيروس كورونا )كوفيدنتيجة استمرا
وإجراءات فرضتها الحكومة األردنية ودول الجوار وبقية دول العالم، فإنه من الممكن أن تتأثر األنشطة التشغيلية بالتطورات  

ً علالعالمية وال لى أنشطة عات االقتصادية والجغرافية. قامت اإلدارة بتقييم أثر فيروس كورونا ع ى مختلف القطاتي تؤثر حاليا
وعة وعلى األداء المالي للمجموعة التخاذ اإلجراءات المناسبة لتمكينها من استمرارها بنشاطها في ضوء الظروف الراهنة.  المجم

بانخفاض قيمة محفظة استثماراتها في سوق   محصورا أعمالها سيكون جائحة كورونا على وفي اعتقاد إدارة المجموعة فإن تأثير 
 الحليفة.  شركةالنخفاض أرباح  األوراق المالية، وا

 


