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 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 

المحترمينالى السادة الهيئة العامة   
 شركة الصندوق السعودي األردني لالستثمار 

التابعة ) المجموعة(وشركاتها    
( مساهمة عامةشركة   -صندوق اإلستثمار األردني الخاص   ) 

المملكة األردنية الهاشمية -عـمان   
 

 الموحدة  تقرير حول البيانات المالية

 

 الرأي
 

بتدقيق البيانات المالية لالستثمار  المرفقة    الموحدة  قمنا  الصندوق السعودي األردني  األردني    -لشركة  صندوق اإلستثمار 

تتكون من بيان المركز المالي   "(،المجموعة")التابعة  وشركاتها   "(الشركة)" –مساهمة عامة  شركة   –الخاص  والتي 
في   موحدال والدخل  2021كانون األول    31كما  الخسارة  بيانات الربح أو  والتغيرات في   الموحد  الشامل االخر، وكل من 

ة، موحدللسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وإيضاحات حول البيانات المالية الالموحد والتدفقات النقدية    الموحد  المساهمينحقوق 
 .بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

 

ال البيانات المالية  رأينا، إن  عادلةموحدفي  بصورة  المرفقة تظهر  ال  ة  المالي  المركز  الجوهرية  النواحي   موحدمن جميع 
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ   الموحدة وتدفقاتها النقدية  الموحد  ، وأدائها المالي2021كانون األول    31كما في  للمجموعة

 وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
 

 أساس الرأي
 

وفقا لهذه المعايير موضحة في فقرة مسؤولية المدقق في تقريرنا  لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤوليتنا 

للمتطلبات األخالقية ذات الصلة بأعمال تدقيق البيانات   مستقلين عن المجموعة وفقاً نحن  .  الموحدة  حول تدقيق البيانات المالية
عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني  الموحدة  المالية  وفقاً لقواعد السلوك المهني الدولية للمحاسبين المهنيين الصادرة 

 . باإلضافة اللتزامنا بالمسؤوليات األخالقية األخرى بحسب هذه المتطلباتللمحاسبين )بما في ذلك معايير االستقالل الدولية(.  
 

 .نات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً إلبداء رأينا حول التدقيقانعتقد أن بي 

المالي   بيان المركز  الشامل االخر   2020كانون األول    31كما في  الموحد  إن  والدخل  وكل من بيانات الربح أو الخسارة 
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ  قد تم تدقيقها من قبل   الموحدوالتدفقات النقدية   الموحدوالتغيرات في حقوق المساهمين  الموحد

 .2021رآذا 3مدقق حسابات آخر حيث أصدر تقرير تدقيق غير متحفظ بتاريخ  
 

والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية الموحدة  مسؤولية اإلدارة 
 

 

المالية ال إعداد هذه البيانات  مسؤولة عن  وفقاً موحدإن اإلدارة  عادلة  بصورة  وعرضها  المالية   ة  الدولية للتقارير  للمعايير 
البيانات المالية ال لغرض إعداد وعرض  ، خالية ةموحدومسؤولة عن إعداد نظام رقابة داخلي الذي تعتبره اإلدارة ضروريا 

 من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.
 

على االستمرار واإلفصاح عن االمور ذات العالقة باالستمرارية واستخدام اساس    المجموعةإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة 

بديل   المجموعةاالستمرارية في المحاسبة، باستثناء إذا كانت هنالك نية لدى اإلدارة لتصفية   أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود 
 واقعي سوى القيام بذلك.

 

 مسؤولين عن اإلشراف على إجراءات إعداد التقارير المالية. ، أي مجلس اإلدارة،المجموعةلمكلفين بالحوكمة في إن ا

  

 أمر أخر 
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 

 مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
 

ة ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواءً موحدالمالية الإن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات 
 ة.دموحكانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا حول البيانات المالية ال

 

للمعايير الدولية  التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بأن إجراءات التدقيق التي تم القيام بها وفقاً 
 .للتدقيق ستمكننا بشكل دائم من اكتشاف جميع االخطاء الجوهرية، إن وجدت

 

يمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي من الممكن أن تؤثر  هنالك اخطاء 
 . ةموحدالمالية البشكل معقول على القرارات االقتصادية المتخذة على اساس البيانات  

 

كجزء من عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني  

 خالل عملية التدقيق، باإلضافة الى:

احتيال أو خطأ، وكذلك تصميم  ة، سواءً كانت ناشئة عن موحدتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية ال •
وتنفيذ إجراءات التدقيق لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. ان خطر عدم اكتشاف  
االخطاء الجوهرية الناتجة عن االحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث ان االحتيال قد يشتمل على التواطؤ أو 

 أو الحذف المتعمد أو التحريفات أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.التزوير 
 

الحصول على فهم النظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف،  •
 .المجموعةوليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في 

  

واإل • معقولية التقديرات المحاسبية  المحاسبية المتبعة ومدى  من قبل  تقييم مالءمة السياسات  ذات العالقة المعدة  يضاحات 
 اإلدارة.

 

االستمرارية في المحاسبة،   • بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حول مالءمة استخدام اإلدارة ألساس  االستنتاج 
يمكن أن تثير شكاً جوهريا حول قدرة   تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف    عةالمجمو وفيما إذا كان هنالك وجود لعدم 

تيقن جوهري، فإن ذلك يتطلب منا أن نلفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى اإليضاحات    عدم على االستمرار. إذا استنتجنا وجود
، وإذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافي، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا. إن  الموحدة ذات العالقة في البيانات المالية

أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق. ومع ذلك، فإنه من الممكن أن تتسبب   استنتاجاتنا تعتمد على
 على االستمرار.  المجموعةأحداث أو ظروف مستقبلية في الحد من قدرة 

 

تمثل  موحدبما فيها االيضاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية ال  الموحدة  تقييم العرض العام لشكل ومحتوى البيانات المالية • ة 

 المعامالت واألحداث بشكل يحقق العرض العادل.
 

وأنشطة األعمال ضمن المجموعة إلبداء رأي  • المالية للشركات  تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات  الحصول على ادلة 
تدقيق   ،الموحدةحول البيانات المالية  وأداء  إننا مسؤولون بصفة منفردة  المجموعة.نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف 

 للمجموعة.عن رأينا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  
 

 

فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق ومالحظات التدقيق الهامة، بما في    المجموعةالتواصل مع المكلفين بالحوكمة في لقدقمنا ب

 أية نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا.ذلك 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية األخرى

الموحدة بسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع البيانات المالية   المجموعةتحتفظ  

 أعاله. فقرة األمر االخربعد األخذ بعين االعتبار  بالمصادقة عليها  العامةالمرفقة ونوصي الهيئة  
 

 

 القواسمي وشركاه

KPMG 
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لالستثمار    شركة الصندوق السعودي األردني 

المجموعة(تها التابعة ) اوشرك                          

 مساهمة عامة(شركة    –)صندوق اإلستثمار األردني الخاص   

الهاشمية -عمان     المملكة األردنية 
 

 الموحدبيان المركز المالي   
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 كانون األول 31كما في     بالدينار األردني 
 2020  2021 إيضاح 

     الموجودات
 51,666  33,974 5 ممتلكات ومعدات

 17,740  -  مشاريع تحت التنفيذ  

أ -6 حق استخدام األصول   124,963  2,527 
 -  10,817,283 7 استثمار في شركة حليفة  

 71,933  10,976,220  الموجودات غير المتداولة

     
 129,587  93,703 9 أخرى مدينة أرصدة

 12,682,755  905,938 10 النقد وما في حكمه  

 12,812,342  999,641  الموجودات المتداولة 

 12,884,275  11,975,861  الموجودات إجمالي

     

     حقوق المساهمين والمطلوبات
 7,100,000  18,171,300 1 المال المدفوع   رأس

 10,142,727  -  دفعات على حساب زيادة رأس المال 
 (4,963,943)  (7,203,001)  خسائر متراكمة

 12,278,784  10,968,299  حقوق المساهمينإجمالي  

  
 

 
 

     المطلوبات  

ب -6 طويلة األجل -التزامات عقد ايجار   65,740  - 
 245,487  317,691 13 طويلة األجل  -مخصص مكافأت 

 245,487  383,431  المتداولة غير  المطلوبات

     
 -  99,805 13 قصيرة األجل  - مخصص مكافأت

 53,102  110,658  دائنة ذمم
ب -6 األجلقصيرة   -التزامات عقد ايجار   59,802  - 

 306,902  353,866 11 أخرى دائنة أرصدة

 360,004  624,131  المطلوبات المتداولة

 605,491  1,007,562  المطلوبات إجمالي

 12,884,275  11,975,861  والمطلوبات   المساهمينحقوق    إجمالي
 

 

 

 

 ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.  ( جزءا ال يتجزآ من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها29( إلى )7تعتبر الصفحات المرفقة من )    -

 وتم إعتمادها من قبل:  2022 نيسان 4( من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  29( الى )3تمت الموافقة على البيانات المالية الموحدة من صفحة )   -

  
 

 المدير  التنفيذي  المدير المالي
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  األردني لالستثمار شركة الصندوق السعودي  

التابعة ) المجموعة(وشركاتها     

 مساهمة عامة(شركة    –صندوق اإلستثمار األردني الخاص  ) 

الهاشمية -عمان    المملكة األردنية   
 

 الموحد  اآلخر   الدخل الشاملالربح أو الخسارة و  بيان 
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 بالدينار األردني
 

 

 األول    كانون  31للسنة المنتهية في  

 2020  2021 إيضاح 

     

 -  182,283 7 من نتائج أعمال الشركة الحليفة المجموعةحصة  

 -  182,283     مجموع اإليرادات
     

 (954,110)  (849,662) 14 أتعاب مهنية
 (1,198,451)  (1,288,986)  رواتب ومنافع أخرى

أ-6، استهالكات 5 (103,519)  (107,263) 
 (215,505)  (247,652) 15 مصاريف تشغيلية أخرى

 (2,475,329)  (2,489,819)  المصاريف التشغيليةمجموع 

     

 (2,475,329)  (2,307,536)  التشغيلية )الخسارة(
    

 

 166,564  81,716  ايراد فوائد
ب-6 تكاليف تمويل  (13,238)  (4,484) 

     

 (2,313,249)  (2,239,058)  إجمالي )الخسارة( للسنة

 (2,313,249)  (2,239,058)  إجمالي )الخسارة( الشاملة للسنة

 

 

 

 
 

 

 ومع تقرير مدقق الحسابات المستقل.  ( جزءا ال يتجزآ من هذه البيانات المالية الموحدة وتقرأ معها29( إلى )7تعتبر الصفحات المرفقة من ) -

 وتم إعتمادها من قبل:  2022  نيسان  4 ( من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ29( الى )3تمت الموافقة على البيانات المالية الموحدة من صفحة ) -
  
 

 المدير المالي المدير  التنفيذي  المدير المالي



لالستثمار   شركة الصندوق السعودي األردني 

تها التابعة ) المجموعة(اوشرك  

 مساهمة عامة(شركة    –صندوق اإلستثمار األردني الخاص  )

المملكة األردنية الهاشمية  -عمان   
    

  المساهمين الموحدبيان التغيرات في حقوق  
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 رأس  بالدينار األردني

  المدفوع   المال

دفعات على حساب  

  زيادة رأس المال

 

 خسائر 

  متراكمة

 مجموع

 المساهمينحقوق  

        للسنة المنتهية في  31  كانون األول 2021
        

 12,278,784  (4,963,943)  10,142,727  7,100,000 2021 الثاني كانون 1 في كما الرصيد

 928,573  -  928,573  - دفعات على حساب زيادة رأس المال
 -  -  (11,071,300)  11,071,300 (1)إيضاح   زيادة رأس المال

 (2,239,058)  (2,239,058)  -  - إجمالي )الخسارة( للسنة

 10,968,299  (7,203,001)  -  18,171,300 2021 األول كانون 31 في كما الرصيد

  
     

 
        2020كانون األول   31للسنة المنتهية في  

        

 4,449,306  (2,650,694)    7,100,000 2020 الثاني كانون 1 في كما الرصيد
 10,142,727  -  10,142,727  - دفعات على حساب زيادة رأس المال

 (2,313,249)  (2,313,249)  -  - للسنة)الخسارة(  إجمالي 

 12,278,784  (4,963,943)  10,142,727  7,100,000 2020 األول كانون 31 في كما الرصيد

        
 

 



لالستثمار   شركة الصندوق السعودي األردني 

تها التابعة ) المجموعة(اوشرك  

( مساهمة عامةشركة    –صندوق اإلستثمار األردني الخاص   ) 

المملكة األردنية الهاشمية  -عمان   
 

 بيان التدفقات النقدية الموحد

6 

 

    

 األولكانون    31للسنة المنتهية في     بالدينار األردني 

 2020  2021  ايضاح 

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (2,313,249)  (2,239,058)   السنة قبل الضريبة   )خسارة( 
      تعديالت:

 -  (182,283)  7 من نتائج أعمال الشركة الحليفة المجموعةحصة  
أ-6   حق إستخدام األصلاستهالكات     57,509  63,400 

أ-6 خصم على حق استخدام اصول    -  9,921 
 43,863  46,010  5 استهالكات ممتلكات ومعدات

 162,249  172,009  13 مخصص مكافات 
 (166,564)  (81,716)   ايراد فوائد 

ب-6 عقد ايجار  -  تمويل تكاليف   13,238  4,484 
 (2,195,896)  (2,214,291)   صافي التغير في رأس المال العامل  

      :في التغير 

 37,163  (25,420)   ارصدة مدينة اخرى 

 3,332  57,556   دائنة  ذمم 

 32,086  46,964    اخرىارصدة دائنة  

 (2,123,315)  (2,135,191)    التشغيلية األنشطةفي(   المستخدمة)التدفقات النقدية  صافي  
      

      االستثمارية األنشطة

 (25,443)  (10,578)  5 بالصافي -ومشاريع تحت التنفيذ   ممتلكات ومعدات شراء
 -  (10,635,000)  5 المدفوع على حساب استثمار في شركة حليفة

 166,564  143,020   إيرادات فوائد مقبوضة

 141,121  (10,502,558)   االستثمارية األنشطةمن   في( المستخدمة)التدفقات النقدية  صافي  

      التمويلية األنشطة

 (82,768)  (54,403)   المدفوعةالتزام عقد ايجار 
 (4,484)  (13,238)   عقد ايجار المدفوعةتكاليف تمويل  

 10,142,727  928,573   دفعات على حساب زيادة رأس المال

 10,055,475  860,932   التمويلية النقدية من األنشطة التدفقات صافي

      

 8,073,281  (11,776,817)   حكمه في وما النقد في التغير
 4,609,474  12,682,755   في بداية السنة حكمه في وما النقد

 12,682,755  905,938  10 حكمه في نهاية السنة في وما النقد

 

 :  غير نقديةعمليات 

 -  179,945  6 عقد ايجارحق استخدام االصول والتزامات 
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 عــــــــام (1

كشركة مساهمة عامة وتم  2017آذار    26بتاريخ   تأسست شركة الصندوق السعودي األردني لالستثمار )"الشركة"( 
تسجيلها لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في سجل شركات صندوق االستثمار األردني 

( تحت الرقم  )1الخاص  رقم  االستثمار األردني  صندوق  باالستناد لقانون  صندوق    2016لسنة    16(  شركات  ونظام 
 سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.   7,100,000، برأسمال مصرح به ومدفوع قدره 2016( لسنة  170االستثمار رقم )

 

بموجبه رفع رأس مال الشركة 2020تشرين الثاني   5بتاريخ   تقرر  ، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً غير عادياً 
دارة بالطلب من مساهمي دينار/سهم وتفويض مجلس اإل  100,000,000دينار/سهم الى   7,100,000المصرح به من 

تحويل مبالغ من  تم  وقد  اإلدارة،  مجلس  يصدر من  بموجب قرار  الممكتتب بها  غير  بتغطية وتسديد األسهم  الشركة 

  18,171,300ليصبح رأس مال المدفوع للشركة  2021حزيران   30دينار كما في   11,071,300المساهمين بمقدار  
المال بتاريخ  تم استكمال اجراءات  حيث  دينار المال .2021تشرين االول   5زيادة رأس  مقسم على  إن رأس  المدفوع 

 النحو التالي:
 

(٪نسبة الملكية ) الجنسية اسم الشريك  عدد األسهم 
    

 16,354,170 90 سعودي صندوق االستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية
 1,524,065 8.4 أردني مجموعة البنوك التجارية األردنية لالستثمار 

 293,065 1.6 أردني البنوك االسالمية األردنية لألنشطة االستثمارية  
    

 18,171,300 100  المجموع 
 

 :غايات الشركة كما يلي
 

 .المتعلقة بهااالستثمار في إنشاء وتشغيل السكك الحديدية وكافة المشاريع -
 .إنشاء مدينة التسلية والترويج السياحي-
 .إنشاء وتطوير أنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول ومواقع االستهالك والتخزين-
بما يتوافق مع غايات الشركة-  .المساهمة في الشركات وتملك الحصص واألسهم 

 .مع المملكة العربية السعوديةإنشاء وتطوير الربط الكهربائي -
وتشغيل مشاريع الطاقة والسياحة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات- وتطوير وإدارة   .تملك واستثمار 
 .تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين-
 .القيام بأعمال مشاريع البنية التحتية-
 

 .المملكة األردنية الهاشميةيقع المركز الرئيسي للشركة في عمان، 
 
 

 الموحدة  إعداد البيانات المالية  أسس  (2
 

 بيان االلتزام   -أ
 

 ة.تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالي -
 

بتاريختمت الموافقة على البيانات المالية الم - من قبل مجلس االدارة  لموافقة الهيئة    وهي خاضعة 2022 نيسان 4  وحدة 

 .للشركةالعامة 

 أسس توحيد البيانات المالية -ب

التابعة  والشركات)الشركة األم( األردني لإلستثمارالصندوق السعودي لشركة  المالية   البياناتتمثل البيانات المالية الموحدة 

عليها المجموعة، تسيطر المجموعة الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر    ،والتي تخضع لسيطرتها لها)"المجموعة"(  
على شركة عندما تكون لديها الحق في عوائد متغيرة من مشاركتها مع الشركة ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد  
 من خالل السيطرة على الشركة. يتم تضمين البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي 

  بدء منه السيطرة حتى تاريخ فقدان السيطرة عليها.

نفس السياسات المحاسبية   وباستخدام  يتم إعداد البيانات المالية الموحدة للشركات التابعة لنفس السنة المالية للشركة األم 

 المتبعة من الشركة األم.
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 التابعة التالية: الشركات المجموعةتمتلك  
 

 اسم الشركة

المال  رأس  

 المصرح به

رأس المال  

 المدفوع

نسبة ملكية 

 الشركة

طبيعة نشاط 

 الشركة

بلد  

 التأسيس 

 تاريخ

التملك   

    ٪ دينار  دينار  

SJIF    100 106 106 لإلستثمارات التكنولجية 
االستثمار في قطاع 
 تكنولوجيا االنترنت

جزر 
2020آب   4 كايمن  

لصندوق السعودي االردني  ا
 100 50,000 50,000 لالستثمارات الطبية والتعليمية  

االستثمارات الطبية  
 االردن والتعليمة  

كانون االول  27
2021   

 

 ي كما يلي:ه 2020 و   2021  عوامان اهم المعلومات المالية للشركات التابعة لأل
 

    2021كانون األول   31للسنة المنتهية في    2021كانون األول  31  كما في بالدينار األردني

 اجمالي المصاريف   اجمالي االيرادات  اجمالي المطلوبات    اجمالي الموجودات 

SJIF  (451,451)  182,283  17,248  10,820,798 لإلستثمارات التكنولجية 
لصندوق السعودي االردني  ا

 -  -  -  50,000 لالستثمارات الطبية والتعليمية  

 
    2020كانون األول   31للسنة المنتهية في    2020كانون األول  31  كما في بالدينار األردني

 
  اجمالي الموجودات

اجمالي  

 المطلوبات  

 
 اجمالي المصاريف   اجمالي االيرادات

SJIF  420 لإلستثمارات التكنولجية  -  -  - 
 

يسيطر المستثمر على الجهة المستثمر بها عندما يتعرض المستثمر للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكته مع الجهة المستثمر 

 على الجهة المستثمر بها.  سيطرتهُبها أو يكون له حقوق فيها ولديه القدرة الحالية على التأثير في تلك العوائد من خالل  
 

 وهي:ث عناصر يتضح مفهوم السيطرة عند تحقق ثال
 بها،. سلطة المستثمر على الجهة المستثمر  1
 و   فيها،. تعرض المستثمر للعوائد المتغيرة الناتجة من شراكته مع الجهة المستثمر بها أو حقوقه 2
 .. قدرة المستثمر على استخدام تلك السلطة على الجهة المستثمر بها للتأثير في مبلغ عوائد المستثمر3

 

تقدير مدى سيطرتها على الشركة التابعة في حال تواجد ظروف تشير الى حدوث ينبغي على ال بأن تقوم بإعادة  شركة األم 
 تغيير في البنود المذكورة أعاله.

 

 المستحوذ عليها. ويتم بشكل سنوي اختبار أي تدني في قيمة الشهرة.  الموجوداتيتم تسجيل قيمة التملك بالقيمة العادلة لصافي  
 

  وفي حين تكبد تكاليف الموحد اآلخروالدخل الشامل    الخسارةأو   الربحيتم االعتراف بأي ربح من شراء صفقة من خالل بيان  
باألوراق المالية.  إذايتم تسجيلها إال   إضافية  كانت متصلة بالديون أو 

 

ان قيمة المنافع الناتجة عن عملية االندماج ال تشمل المبالغ الناتجة عن تسوية العالقات ما قبل عملية االندماج. ويتم قيد هذه 
 والدخل الشامل اآلخر الموحد.  الخسارةاو  الربحالمبالغ في بيان 

 

، ويتم معالجة أية معامالت مساهمينيفها كحقوق  يتم قياس االلتزامات المحتملة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ إذا تم تصن

أية تغيرات على القيمة العادلة لاللتزامات المحتملة يتم قيدها ضمن بيان   فإن. على خالف ذلك  المساهمينضمن حقوق  
 .الموحد والدخل الشامل اآلخر  الخسارةاو  الربح

 

يعني عدم االعتراف   حقوق الملكيةالسيطرة، كمعاملة ليتم قياس أي تغير في حصة ملكية شركة تابعة، بدون فقدان   وهذا 
في القيمة الدفترية   عدم حدوث تغير وان الربح او الخسارة الموحدخسارة حصلت من هذه التغيرات ضمن بيان    أو  بأي ربح

 معامالت.أو المطلوبات ينبغي االعتراف بها كنتيجة لمثل هذه ال الشهرة(لموجودات الشركة التابعة )بما في ذلك 
تسيطر الشركة األم على  تنتهي عالقةوعند فقدان السيطرة،  والمطلوباتالشركة األم مع الشركة التابعة وال    الموجودات 

 التابعة ولذلك فإن الشركة األم: للشركة
 

 وحقوق الملكية المرتبطة بالشركة التابعة من بيان المركز المالي الموحد.   بالموجودات والمطلوبات.  تلغي اعترافها  1
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بأية عوائد استثمارية من الشركة التابعة بالقيمة العادلة في حال فقدان السيطرة  2 الالحقة.  االعتراف  للمعايير  وللفترة  وفقاً 

 القوائم المالية.  إلعدادالدولية 
 بحصة غير المسيطرين.  . تعترف بأي ربح أو خسارة متعلقة  3

 

يتم إعداد البيانات المالية الموحدة للشركات التابعة لنفس السنة المالية للشركة األم باستخدام نفس السياسات المحاسبية المتبعة  
في ح  من الشركة األم، يتم إجراء بعض التعديالت للبيانات المالية للشركات التابعة عند اعداد ال البيانات المالية الموحدة 

تابعة أو   شركة  لنفس   أكثروجود  يتم استخدامها في البيانات المالية الموحدة  باستخدام سياسات محاسبية غير التي  تقوم 

 المالية. القوائم إلعدادالمعامالت في نفس الظروف لضمان توافقها مع المعايير الدولية 
 

بنسبة حصتهم في صافي  الموجودات. يتم قياس حقوق غير المسيطرين بتاريخ الشراء 
 

المتحققة والمصاريف الناتجة عن المعامالت التي تمت داخل المجموعة عند  واألرباح  والمعامالت  يتم استبعاد األرصدة 

 إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.
 

 أساس القياس  -ج

على أساس التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تظهر بالكلفة  الموحدة  تم إعداد البيانات المالية  

والمطلوبات المالية التي تظهر بالكلفة المطفأةالمطفأة.   .وضمن مفهوم االستمرارية والموجودات 
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  -د

 .للمجموعةوالذي يمثل العملة الوظيفية   تظهر البيانات المالية الموحدة بالدينار األردني
 

 

 واالفتراضاتالتقديرات   استخدام -ه

وتقديرات  باجتهادات  اإلدارة  يتطلب قيام  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقاً  الموحدة  المالية  البيانات  هذه  إعداد  إن 
والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. إن النتائج الفعلية  تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات   وافتراضات تؤثر في

 قد تختلف عن هذه التقديرات.
 

 يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات االساسية باستمرار ويتم االعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسبية بشكل مستقبلي. 
 

 االحكام •

وااللتزامات في البيانات المالية الموحدة: والتي تؤثر بشكل   الهامة األحكامفيما يلي ملخص    جوهري على مبالغ الموجودات 
 

وتحديد فيما إذا كانت الشروط   تصنيف - بالموجودات  بموجبه االحتفاظ  يتم  تقييم نموذج االعمال الذي  المالية  الموجودات 
 ر المسدد.التعاقدية للموجودات المالية ألصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي المتبقي والغي

بها، وتحديد منهجية   وضع - معايير جديدة لتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية قد تدنت بشكل كبير منذ االعتراف االولي 
 التطلعات المستقبلية وطرق قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة.

 باإليرد: سواء اإليرد تحقق عند نقطة من الزمن أو على مدار الزمن. اإلعتراف -
لزيادة المرونة التشغيلية من حيث يتم  - تستخدم هذه الشروط  في عدد من عقود اإليجار.  تضمين خيارات التمديد واإلنهاء 

 والمؤجر. مجموعةإدارة العقود، إن معظم خيارات التمديد واإلنهاء المحتفظ بها قابلة للتجديد من قبل كل من ال
اإلعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا إقتصاديًا خيار التمديد، عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في عين   -

يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان  أو عدم خيار اإلنهاء. 
يتم إنهائه(. تتم مرا يتم تمديده )أو لم  بشكل معقول أن  مؤكدًا  تغيير  عقد اإليجار  جعة التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو 

 كبير في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيطرة المستأجر.
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 افتراضات وتقديرات عدم التيقن •

السياسات    تطبيقيما يلي ملخص حول األمور الهامة التي يجري فيها إستخدام افتراضات وتقديرات األمور غير المؤكدة في  ف
 :الموحدةالمحاسبية واللتي تؤثر بشكل جوهري على مبالغ البيانات المالية  

 

ويتم  - والتقديرات المطلقة بإستمرار  واإلفتراضات   اإلعتراف بالتغيرات في السنة التي تم فيها التغيير يتم مراجعة األحكام 
 والسنوات القادمة التي تتأثر بذلك التغيير.

تقدير األعمار - بإعادة  دورية اعتماداً على الحالة العامة   تقوم اإلدارة  بصورة  والموجودات  اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 
وتوقعات اإلدارة ألعمارها اإلنتاجية في  .المستقبل  لهذه الموجودات 

بمراجعة القضايا المقامة ضد  - بصورة مستمرة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل محامي   المجموعةتقوم اإلدارة 
 .في المستقبل جراء تلك القضايا المجموعةوالتي تبين المخاطر المحتملة التي قد تتحملها   المجموعة

المحتملة: االفتراضات الرئيسية حول احتمالية وحجم تدفقات النقدية والموارد  االعتراف وقياس المخصصات وااللتزامات   -
 .الخارجة

بتقدير مصروف ضريبة الدخل وفقاً للقوانين والتعليمات السارية -  .تقوم اإلدارة 
بمراجعة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة والموجودات التعاقدية: االفتراض - ات الرئيسية  تقوم اإلدارة 

 .في تحديد المتوسط المرجح لمعدل الخسارة
 

ويتم اإلعتراف بالتغيرات في السنة التي تم فيها التغيير   والتقديرات المطبقة بأستمرار  واإلفتراضات  يتم مراجعة األحكام 
 والسنوات القادمة التي تتأثر بذلك التأثير.

 

 القيمة العادلة:  قياس   

تسديد  يتم به تبادل أصل أو  بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل وبنفس شروط   التزامتمثل القيمة العادلة المبلغ الذي 

ويعتمد قياس القيمة العادلة على تقدير السعر الذي ستتم به المعاملة المنظمة التي تقوم ببيع األصل أو نقل   التعامل مع الغير.
 حدى الشروط التالية:إلسوق في تاريخ القياس بموجب  االلتزام بين المشاركين في ا

 

 الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو األسواق في   .1
والمطلوبات وذلك في حالة عدم وجود    .2  رئيسية. أسواقفي السوق األكثر فائدة للموجودات 

 

بالقيمة العادلة في    التاليتين: الحالتينوقد تقترن الموجودات والمطلوبات 

   .عندما تكون الموجودات أو المطلوبات قائمة بحد ذاتها أ.
ب. عندما يكون هناك مجموعة من الموجودات أو مجموعة من المطلوبات أو مجموعة من الموجودات مع المطلوبات )على  

قياس  للمجموعةالمحاسبية   تواالفصاحاوحدة مولدة للنقد أو لألعمال التجارية( ويتطلب عدد من السياسات   سبيل المثال
 القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات مالية وغير مالية على حد سواء.

ية الكاملة عن  شبكة رقابة منظمة فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة وهذا يتضمن فريق تقييم يتحمل المسؤول المجموعةلدى 
 شراف جميع قياسات القيمة العادلة المهمة وما يتضمنه المستوى الثالث من القيمة العادلة والتقارير المباشرة للمدير الماليإ

 التعديالت.  تتبعها وتقييمويقوم فريق التقييم بمراجعة المدخالت المهمة التي ال يمكن    .او من ينوبه
وسائط أو خدمات تسعير، يقوم فريق التقييم بتقييم األدلة    العادلة، كنقلالث لقياس القيمة  طرف ث  من تم استخدام معلومات إذا

تم الحصول عليها من  أن مثل هذه التقييمات تلبي متطلبات المعايير الدولية   الطرف الثالثالتي  لدعم استنتاجات مفادها 
للتقارير المالية بما في ذلك التسلسل الهرمي للقيمة العادلة التي ينبغي أن تصنف مثل هذه التقييمات. ويتم تبليغ لجنة التدقيق  

 الهامة.قضايا التقييم   عن
وال تستخدم عند قياس القيمة العادلة للموجودات  معطيات جديرة بمالحظة السوق على قدر اإلمكان.  مجموعةالمطلوبات 

باستخدام المستويات التالية والتي تعكس  المجموعةكما تقوم   بتحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم. المجموعةتقوم 
 أهمية المدخالت المستخدمة في تحديد القيمة العادلة:

 أو مطلوبات متماثلة.  ألصولجة )غير معدلة( في سوق نشط أسعار مدر :1المستوى -
في المستوى    :2المستوى - المتضمنة المدرجة  بخالف األسعار  تعتمد على مدخالت  تقييم  تحديدها    1أساليب  يتم  التي 

والمطلوبات بشكل مباشر كاألسعار أو بصورة غير مباشرة يربطها مع األسعار.  للموجودات 
صول أو المطلوبات باستخدام مدخالت هامة ال تعتمد على معلومات السوق المتاحة )مدخالت  ييم األ: أساليب تق3المستوى -

تتبعها يمكن  يتم تصنيفها في   ا(. إذال  للمطلوبات فقد  أو  كانت المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات 
ومن ثم يتم تصنيف قياس القيمة العادلة في مجملها في نفس مستوى   مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 لقياس.التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كإدخال أدنى مستوى وهذا مهم ل
 

 الفترة.بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية    بالتحويل مجموعةالهذا وتعترف  
 

بأن تقديراتها وافتراضاتها معقولة وكافية.  تعتقد اإلدارة 
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 السياسات المحاسبية الهامة (3
 

متماثلة مع   2021كانون األول  31الموحدة للسنة المنتهية في  المالية  البياناتن السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد  إ
بإستثناء المعايير الجديدة والمعدلة التالية   2020كانون االول  31السياسات المحاسبية التي تم اتباعها للسنة المنتهية في 

 وهي كما يلي:  2021تداءً من األول من كانون الثاني والتي أصبحت سارية المفعول اب
 

، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 9المرحلة الثانية )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  –تعديل أسعار الفائدة  -
والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ، 4، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 39
 .(2021كانون الثاني  1(. )يطبق في  16

 

 1( )يطبق في 16امتيازات االيجار المتعلقة بفيروس كورونا )تعديالت على المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم   -

 (.2021نيسان  
 

 المخصصات الواردة في البيانات المالية الموحدة.  إن اتباع المعايير أعاله لم يؤثر بشكل جوهري على المبالغ أو 
 

 :المجموعةفيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل 

 الموجودات والمطلوبات المالية   -أ

والقياس األولي -  االعتراف 

وأدوات الدين بشكل أولي عند نشأتها. يتم إثبات جميع الموجودات والمطلوبات المالية   يتم االعتراف بالذمم المدينة والقروض 

 طرفًا في األحكام التعاقدية للموجودات او المطلوبات المالية.  مجموعةالاألخرى بشكل أولي عندما تصبح  
مالية بالقيمة العادلة  كأداةيتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة مضافًا إليه لألداة الغير مصنفة  

ويتم القياس   المعامالت التي تنسب بشكل مباشر الى شرائها أو إصدارها.  تكاليفالموحد  من خالل بيان الربح أو الخسارة  
 بدون عنصر تمويل كبير بسعر المعاملة. ة بالتكلفة المطفأةالموجودات المالياالولي 

 

 

 التصنيف والقياس الالحق للموجودات والمطلوبات المالية: -

 الموجودات المالية

( وعند االعتراف األولي، يتم تصنيف األصل المالي وقياسه إما: بالتكلفة المطفأة  9تبعاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

لكل من سندات الدين وأدوات حقوق الملكية أو بالقيمة العادلة من   –الموحد ر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخأو 
 الموحد،  خالل بيان الربح أو الخسارة

بها ما لم تغير  الموجودات  نموذج أعمالها إلدارة   مجموعةالال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد االعتراف األولي 
بعد  المالية المتأثرة في اليوم األول من فترة اإلبالغ األولى  المالية، وفي هذه الحالة، يتم إعادة تصنيف جميع الموجودات 

 التغيير في نموذج العمل.
الية بالقيمة تقاس الموجودات المالية بالكلفة المطفأة إذا استوفت الشروط التالية وإذا لم يتم تصنيفها مسبقاً لتكون موجودات م

 الموحد: الربح أو الخسارةبيان  العادلة من خالل  
 إذا كان االحتفاظ بهذه الموجودات ضمن نموذج االعمال بهدف تحصيل تدفقات نقدية مستقبلية. -

على المبلغ  - والفائدة  تاريخ معين للتدفقات النقدية )أصل المبلغ  تحدد  المالية  الموجودات  التعاقدية لهذه   إذا كانت الشروط 
 األصلي المتبقي ولغير المسدد(.

 

يتم تصنيفها   إذاالموحد  االخركما تقاس سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  استوفت الشروط التالية وإذا لم 
 الموحد:  مسبقاً لتكون موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح أو الخسارة

إذا كان االحتفاظ بهذه الموجودات ضمن نموذج أعمال اإلدارة هدفه تحقيق تدفقات نقدية مستقبلية و/أو بيع هذه الموجودات   -
 المالية.

على المبلغ إذا كانت ال - والفائدة  تاريخ معين للتدفقات النقدية )أصل المبلغ  تحدد  المالية  الموجودات  التعاقدية لهذه  شروط 
 األصلي المتبقي والغير المسدد(.

 

بشكل ال رجعة فيه   مجموعةالعند االعتراف األولي ألدوات حقوق الملكية وغير المحتفظ بها بغرض التداول، قد تختار  
بحيث يتم هذا االختيار   الموحد،األخر  عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لهذه االستثمارات في بيان الدخل الشامل 

 لكل استثمار على حده.

بيان الدخل الشامل االخ بالقيمة العادلة من خالل  بالكلفة المطفأة او  تقاس  التي ال  المالية  الموحد    رإن جميع الموجودات 
يشمل كافة مشتقات المالية. عند  وهذاالموحد   اعاله يتوجب قياسها بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح او الخسارة  المذكورة

إمكانية االختيار بشكل ال رجعة فيه تصنيف وقياس الموجودات المالية التي استوفت شروط   مجموعةللاالعتراف األولي،  
الموجودات المالية بالقيمة العادلة    ضمنالموحد   القياس بالكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر

 شكل جوهري من حاالت عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.كان ذلك يقلل ب إذاالموحد    من خالل بيان الربح او الخسارة
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 تقييم نموذج األعمال: 

يتم خالله االحتفاظ بالموجودات المالية علی مستوى المحفظة ألن هذا  الذيبتقييم ألهداف نموذج األعمال  مجموعةالتقوم 
 :يعکس علی أفضل وجه طريقة إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلی اإلدارة. المعلومات التي يتم النظر فيها تشمل

 

جية اإلدارة تركز على السياسات واألهداف الموجودة للمحفظة والممارسة لتلك السياسات. ويشمل ذلك ما إذا كانت استراتي -

المالية مع  مطابقة استحقاق الموجودات  بسعر فائدة معين، أو  التعاقدية، مع االحتفاظ بشكل خاص  كسب إيرادات الفوائد 
تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع األصول.  استحقاق أي التزامات ذات صلة أو االستخدامات النقدية المتوقعة أو 

 .مجموعةالفظة واعداد تقريرها إلدارة  كيفية تقييم أداء المح -
 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج العمل( وكيفية إدارة هذه المخاطر. -

العادلة لألصول المدارة  على سبيل المثال، ما إذا كان التعويض مستندا إلى القيمة   -كيفية احتساب العوائد لمديري المحافظ  -
 أو التدفقات النقدية التعاقدية المجمعة.

بشأن  - العملية والتوقعات  هذه  ومبررات  في الفترات السابقة،  المالية  وتوقيت البيع للموجودات  وحجم  حسب عدد مرات 
 .المبيعات في المستقبل

 

تستوفي شروط الغاء االعتراف كعمليات البيع  ال يعتبر تحويل الموجودات المالية الي طرف ثالث عبر المعامالت التي ال
تماشياً مع اعتراف   المستمر بالموجودات.  مجموعةاللهذا الغرض 

 

  الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تتم إدارتها والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة يتم تقييمها بالقيمة
 الموحد. الربح أو الخسارةالعادلة من خالل بيان  

 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط: -الموجودات المالية  

ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "أصل المبلغ" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي بتاريخ االعتراف األولي. يتم تعريف 

نها االعتبار للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة زمنية معينة  "الفائدة" على أ
 وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك هامش الربح.

 

اخذت   والفائدة،  ألصل المبلغ  النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات  كانت التدفقات  إذا  تقييم ما  في االعتبار   مجموعةالفي 

الشروط التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تنطوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو 
ية وعليه ال تستوفي الشرط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ مقدار التدفقات النقدية التعاقد

 بعين االعتبار: مجموعةال
 األحداث الطارئة التي من شأنها أن تغير مقدار أو توقيت التدفقات النقدية. -

 ميزات الدفع المسبق وامكانية التمديد. -
 بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة.  مجموعةالالشروط التي تحدد مطالبة  -

 

تتفق ميزة الدفع المسبق مع الدفعات ألصل الدين فقط ومعدل الفائدة إذا كان مبلغ الدفع المسبق يمثل بشكل جوهري مبالغ 

والذي قد يتضمن تعويضًا إضافيًا معقواًل إل نهاء العقد في وقت مبكر. باإلضافة إلى ذلك، غير مسددة ألصل المبلغ القائم، 
بها، فإن ميزة الدفع المسبق تسمح   بالنسبة للموجودات المالية التي يتم اقتناؤها بخصم أو عالوة على المبلغ التعاقدي الخاص 

التعاقدية )ولكن غير المدف باإلضافة إلى الفائدة  تتطلب الدفع المسبق بمبلغ يمثل قيمة العقد االساسي  تعاقدية  أو  وعة( فائدة 
)والتي قد تتضمن أيضًا مبالغ إضافية معقولة لتعويض عن اإلنهاء المبكر( يتم التعامل معه على أنه متوافق مع هذا الميزة 

 إذا كانت القيمة العادلة لميزة الدفع المسبق غير هامة عند االعتراف األولي.
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 والخسائر القياس الالحق لألرباح   –الموجودات المالية  

بالقيمة العادلة. يتم االعتراف باألرباح والخسائر اليتم القياس ال حق لهذه الموجودات 
الخسائر أو  االرباح  بيان  في  أرباح،  توزيعات  أو  ذلك أي فوائد  بما في   الصافية، 

 الموحد.
 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة  
  الخسارة من خالل الربح أو 

 الموحدة

باستخدام طريقة الفائدة   بالتكلفة المطفأة  . الفعالةيتم القياس االحق لهذه الموجودات 
الفوائد  بإيرادات  االعتراف  يتم  التدني.  بقيمة خسائر  التكلفة المطفأة  يتم تخفيض 

وارباح وخسائر صرف العمالت االجنبية وتدني القيمة في بيان االرباح أو الخسائر. 
من  بيان االرباح أو الخسائر  استبعاديتم إثبات أي ربح أو خسارة   الموجودات في 

 الموحد.
 

 كلفة المطفأةموجودات مالية بالت 

بالقيمة العادلة. يعترف بإيرادات الفوائد المحتسبة   يتم القياس االحق لهذه الموجودات 
صرف العمالت االجنبية وخسائر    الفعالةباستخدام طريقة الفائدة   وخسائر  وأرباح 

والخسائر الصافية األخرى  باألرباح  االعترافالتدني في بين االرباح أو الخسائر. يتم  
من  والخسائر  تصنيف األرباح  يتم إعادة  في الدخل الشامل اآلخر. عند االستبعاد، 

 الموحد. الدخل الشامل اآلخر إلى بيان االرباح أو الخسائر
 

ثمارات الديون بالقيمة العادلة است
  من خالل الدخل الشامل االخر

 الموحد 

بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح كدخل  يتم القياس االحق لهذه الموجودات 
استرداد جزء من  تمثل بوضوح  تكن توزيعات األرباح  في الربح أو الخسارة ما لم 

والخسائر الصافية أخرى في الدخل الشامل تكلفة االستثمار. يتم االعتراف  باألرباح 
يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة  .الموحدة  اآلخر وال 

استثمارات األسهم بالقيمة العادلة 
األخر  من خالل الدخل الشامل 

 الموحد 

 

 :التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر   -لمطلوبات المالية  ا

بالقيمة العادلة من خالليتم تصنيف   بالتكلفة المطفأة أو  تصنف   الموحد.  الربح أو الخسارة  بيان المطلوبات المالية على أنها 
بالقيمة العادلة من خالل  تم تصنيفها على أنها محتفظ بها   إذاالموحد    ةأو الخسارالربح  بيان  المطلوبات المالية على أنها 

تم تحديدها وتكون مشتقات أو  على انها كذلك النحو عند االعتراف المبدئي. يتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة  للمتاجرة، 

بالصافي، بما في  والخسائر  أي مصروفات فوائد في الربح أو   ذلكالعادلة من خالل األرباح أو الخسائر ويتم إثبات األرباح 
 الموحد.  الخسارة

. يتم إثبات مصاريف الفوائد وأرباح  الفعالةالمطلوبات المالية األخرى يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة  
به أيضاً في الربح أو   االعترافوخسائر صرف العمالت االجنبية في الربح أو الخسارة. أي ربح أو خسارة من البيع يتم 

 الخسارة.
 
 

 فإلغاء االعترا -

 الموجودات المالية

بإلغاء االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية،  مجموعةالتقوم 
المالية في  ومنافع ملكية الموجودات  لتلقي التدفقات النقدية التعاقدية وجميع مخاطر  بنقل الحقوق  تقوم بشكل جوهري  أو 

ها بشكل جوهري بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية وال تحتفظ  في  مجموعةالمعاملة لطرف اخر. أو التي لم تقم 

 بالسيطرة على الموجودات المالية.
 

 المطلوبات المالية  

انتهاء صالحيتها.  مجموعةالتقوم   أو  بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها  يتم الوفاء  بالمطلوبات المالية عندما  االعتراف  بإلغاء 
بشكل   مجموعةالتقوم   والتدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة  بالمطلوبات المالية عند تعديل شروطها  أيضًا بإلغاء االعتراف 

يتم إثبات المطلو   بات المالية الجديدة مبنية على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة.جوهري، وفي هذه الحالة 

، فإن الفرق بين المبلغ المسدد ينطفئ ويدرج المقابل المدفوع )بما في ذلك أي موجودات  ةعند عدم التحقق من المطلوبات المالي
 غير نقدية محولة أو مطلوبات متكبدة( في الربح أو الخسارة.

 
 

 تعديالت على الموجودات والمطلوبات المالية   -

 الموجودات المالية المعدلة

بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المعدلة مختلفة إلى  مجموعةالإذا تم تعديل شروط الموجودات المالية، تقوم  
اال يتم الغاء  بالحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من حد كبير. إذا كانت التدفقات النقدية مختلفة إلى حد كبير، فإنه  عتراف 

الموجودات المالية األصلية ويتم إثبات موجودات مالية جديدة بالقيمة العادلة ويضاف اليها أي تكاليف متعلقة بها. يتم احتساب 
 أي عموالت مستلمة كجزء من التعديل على النحو التالي:
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تحديد القيمة العادلة للمو  - عموالت  بالموجودات يتم إدراج  تمثل تعويضا للتكاليف المتعلقة  التي  والرسوم  الجديدة  جودات 

 الجديدة من ضمن القياس األولي للموجودات المالية الجديدة.
 يتم إدراج الرسوم األخرى في الربح أو الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة عند الغاء االعتراف.  -

تعظيم القيمة  تم تعديل التدفقات النقدية في حال مواجهة المقترض لصعوبات مالية، يكون هدف التعديل بشكل عام هو  إذا 
التعاقدية األصلية بدالً من إنشاء أصل جديد لتعديل موجودات   مجموعةالبشروط مختلفة، إذا خططت  المستردة للشروط 

فيما إذا كان سيتم احتساب تدني على جزء من  مالية بطريقة تؤدي إلى اعفاء من التدفقات النقدية، عندها يتم النظر أوالً 
ي ويعني عدم استيفاء الموجودات المالية قبل إجراء التعديل على الموجودات المالية. يؤثر هذا النهج على نتيجة التقييم الكم

 معايير الغاء االعتراف في مثل هذه الحاالت.
 
  

 المطلوبات المالية المعدلة

وتختلف التدفقات النقدية للمطلوبات المالية  مجموعةالتقوم   يتم تعديل شروطها  بالمطلوبات المالية عندما  بإلغاء االعتراف 
يتم إثبات  بين القيمة المعدلة بشكل جوهري. في هذه الحالة،  بالفرق  يتم االعتراف  بالقيمة العادلة.  مطلوبات مالية جديده 

والمبالغ المدفوعة في بيان الربح او الخسارة  الموحد.  الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إلغاء اعترافها 
 

 التدني -ب

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة؛ -
 و  الموحد؛االخرأدوات الدين من خالل الدخل الشامل  -
 الموجودات التعاقدية. -

 

بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة طوال عمر االصل، باستثناء ما يلي،  مجموعةالتقوم  بقياس مخصصات الخسارة 
 شهًرا:  12والتي يتم قياس خسائرها االئتمانية المتوقعة لمدة 

 

 الموحده. الدين التي تم تحديد أن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ البيانات الماليةأدوات  -
تزداد مخاطر   - التي لم  البنكية األخرى  الدين واألرصدة  التعثر التي تحدث على مدى العمر   االئتمانأدوات  )أي مخاطر 

 المتوقع لألداة المالية( بشكل كبير منذ االعتراف األولي.
بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية  يتم  التعاقدية دائًما  قياس مخصصات الخسائر للذمم من أطراف ذات عالقة والموجودات 

 المتوقعة طوال عمر االصل.

المبدئي وعند تقدير الخسائر   االعترافعند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان للموجودات المالية قد ازدادت بشكل كبير منذ  
تعتبر االئتمانية ا غير   المجموعةلمتوقعة،  تكلفة أو مجهود  بدون  ومتوفرة  والمدعومة ذات صلة  المعقولة  أن المعلومات 

التاريخية   إلى الخبرة  سواء، استناداً  والنوعية على حد  والتحليالت الكمية  المعلومات  ويشمل ذلك   للمجموعة ضروري. 
 قبلية.والتقييم االئتماني المدروس، بما في ذلك المعلومات المست

يوًما    90أن مخاطر االئتمان على الموجودات المالية قد زادت بشكل ملحوظ إذا كانت متعثرة ألكثر من   المجموعةتفترض 
 من تاريخ استحقاقها.

 

 أن الموجودات المالية متعثرة عندما: مجموعةالتعتبر  

يدفع المقترض التزاماته االئتمانية إلى   - من جانب    المجموعةمن غير المحتمل أن  إلى   مجموعةالبالكامل، دون الرجوع 

 إجراءات مثل تسييل الضمانة )إن وجدت(؛ أو 

تاريخ الموجودات المالية أكثر من  -  يوًما. 90تجاوز 

االئتمانية المنخفضة عندما يکون تصنيف مخاطر االئتمان لـلموجودات  الموجودات المالية ذات المخاطر    المجموعةتعتبر  
 المالية "الدرجة االستثمارية".

الخسائر االئتمانية المتوقعة على عمر االصل هي الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع التعثرات المحتملة خالل 
 العمر المتوقع من األداة المالية.

تكلفة   االئتمانية المتوقعة لمدة  تعتبر  األحداث   12الخسائر  تنتج عن  التي  االئتمانية المتوقعة  الخسائر  من  جزءًا  شهًرا 
)أو لفترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من  الموحدة شهراً ضمن تاريخ البيانات المالية  12االفتراضية الممكنة بعد  

 شهرا(. 12
 عرضة لمخاطر االئتمان.   المجموعةالمتوقعة هي اقصى دورة تعاقدية تكون فيها    ةاالئتمانير  ان أقصى دورة في تقدير الخسائ

 

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان علی أنها القيمة الحالية للعجز النقدي 
 تلقيها(.  مجموعةالتدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع ال)أي الفرق بين  

 للموجودات المالية. الفعالةيتم خصم الخسائر االئتمانية المتوقعة بسعر الفائدة 
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 موجودات مالية  –تدني االئتمان 

الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدين في القيمة بتقييم ما إذا كانت   المجموعةفي تاريخ كل تقرير، تقوم 
العادلة من خالل الدخل الشامل االخر متدنية القيمة. الموجودات المالية "متدنية ائتمانيا" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير 

 سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجودات المالية.
 

 تتضمن األدلة على أن الموجودات المالية ذو قيمة ائتمانية متدنية في حال كان هنالك:
 صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر لألداة المالية؛ -
 التخلف عن السداد. -
 بطريقة اخرى: مجموعةالبشروط ال تعتبرها   المجموعةإعادة هيكلة القرض أو السلفة من قبل   -

 دخل المقترض في حالة إفالس أو أي إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو من المحتمل أن ي -
 عدم وجود سوق نشط لألدوات المالية بسبب الصعوبات المالية. -

 

 الموحد  عرض مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في بيان المركز المالي

يتم خصم مخصصات الخسائر المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.  
 بالنسبة لسندات الدين في القيمة العادلة في الدخل الشامل االخر، يتم تحميل مخصص الخسارة على الربح أو الخسارة  

 

 الشطب

توقعات معقولة السترداد الموجودات   المجموعةيتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات المالية عندما ال يكون لدى 
االجبار على الدفع من أجل  المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة اإلنفاذ او  جزء منها. تظل الموجودات  بالكامل أو  المالية 

 المبالغ المستحقة. السترداد  المجموعةاالمتثال إلجراءات  
 

 

 الموجودات غير المالية

غير المالية في نهاية كل سنة مالية لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشر حول  المجموعةيتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات   -
 التدني، وفي حال وجود مؤشر حول التدني يتم تقدير المبلغ الممكن استرداده من تلك الموجودات. 

تدفقات  - تولد  التي  في مجموعة أصغر من الموجودات  نقدية من بالنسبة الختبار التدني في القيمة، يتم تجميع الموجودات 

للوحدات المنتجة للنقد. يتم   االستمرار في االستخدام، وهي مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية لألصول األخرى أو 
المنتجة للنقد والتي من  الوحداتالمنتجة للنقد أو مجموعات من   الوحداتتخصيص الشهرة الناتجة عن تجميع األعمال إلی 

 الناتج. المتوقع أن تستفيد من التعاون
 

ناقصًا تكاليف البيع ايهما أكبر. تعتمد    ةأو القيم االستخدامإن القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد  - العادلة 
القيمة المستخدمة على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، مخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة  

 يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل أو الوحدة المنتجة للنقد.الذي 
تدني القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد قيمته القابلة لالسترداد. -  يتم إثبات خسارة 

يتم تخصيصها   - تدني القيمة في الربح أو الخسارة.  لتقليل القيمة الدفترية ألي شهرة مخصصة للوحدة   اوالً يتم إدراج خسائر 
 تناسبي. أساسالمنتجة للنقد علی   الوحدةتخفيض القيم الدفترية لألصول األخرى في   ثمالمنتجة للنقد،  

ى الحد الذي تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية بالنسبة للموجودات األخرى، يتم عكس خسارة التدني فقط إل -
 بخسائر تدني القيمة. االعترافأو األطفاء، إذا لم يتم   االستهالكالتي كان من الممكن تحديدها، بالصافي بعد  

 

 

 ومعداتممتلكات   -ج
 

والقياس   اإلعتراف 

 المعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة.  و تظهر بنود الممتلكات 
 .معداتوالممتلكات التتضمن الكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء 

 فيتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة. معداتوالممتلكات العندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود 

بمقارنة المقبوضات من اإلستبعاد مع القيمة   معداتوالممتلكات  اليتم تحديد المكاسب والخسائر الناتجة عن إستبعاد بنود من 
بالصافي ضمن بند " إيرادات  وتسجلالمدرجة لتلك البنود  الربح أو  مصاريف أخرى" في بيان  أو تلك المكاسب والخسائر 

والدخل الشامل اآلخر  الموحد. الخسارة 

 لة من العمالء بالقيمة العادلة في تاريخ تحقق السيطرة.المحو  معداتوالممتلكات اليتم قياس 
 

 الموجودات المستأجرة أو عقود التأجير التمويلي

والمنافع   جوهرية لجميع المخاطر  تتطلب شروط التعاقد فيها على تحمل المستأجر بصورة  والتي  تصنف عقود اإليجار 
 عقود تأجير تمويلي.المترتبة على الملكية ك
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عند اإلعتراف األولي يتم قياس الموجودات المستأجرة بعقود تأجير تمويلي بالمبلغ المساوي للقيمة العادلة لتلك الموجودات  
 أو القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار أيهما أقل.

بإتباع السياسة المحاسبية التي تنطبق على تلك الموجودات حسب الحقاً لالعتراف األولي، يتم المحاسبة عن تلك الموجودات 
 طبيعتها.

تشغيلية وال يتم اظهارها في بيان المركز المالي  .للمجموعة الموحد  يتم اعتبار عقود االيجار االخرى كعقود ايجار 
 

 الالحقة  التكاليف

بنود الممتلكات - ضمن القيمة المدرجة لذلك البند إذا كان من المحتمل تدفق  المعدات  تسجل كلفة الجزء المستبدل لبند من 
تكمن في ذلك الجزء إضافة إلى إمكانية قياس كلفة ذلك الجزء بشكل موثوق، ويتم شطب   مجموعةمنافع إقتصادية مستقبلية لل

 القيمة المدرجة للجزء القديم المستبدل.

الربح أو  في بيان معدات  والممتلكات العلى صيانة وتشغيل  مجموعةتسجل التكاليف والمصاريف اليومية التي تتحملها ال -
 تكبدها. عند الموحد اآلخر والدخل الشاملالخسارة  

 اإلستهالك

والدخل الشامل اآلخرستهالك في بيان  يتم اإلعتراف بمصروف اال القسط الثابت على   بطريقة  الموحد  الربح أو الخسارة 
 .معداتوالممتلكات  الاإلنتاجي المقدر لكل بند من بنود  مدى العمر

 .  المؤجرة على مدة االيجار او على االعمار االنتاجية لالصول ايهما اقل  األصول كاستهاليتم  

 المعدات خالل السنة الحالية تفاصيلها كما يلي:و إن نسب االستهالك المقدرة للممتلكات  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 المدينةوالدائنة  حساب الفائدة   -د

 المالي  الدفترية اإلجمالية لألصلالقيمة على اجمالي   طريقة الفائدة الفعالةاستخدام يتم  المدينةو الدائنة  الفوائد  عند احتساب 
تم تعديل معدل الفائدة الفعلي كنتيجة  ي.  لاللتزامات الماليةإلى التكلفة المطفأة   ال يكون االصل المالي متدني ائتمانية( أو   )عندما

 لتعكس التغيرات في اسعار الفائدة في السوق.دورية للتدفقات النقدية  التقييم    عادةإل
 

من خالل تطبيق  الدائنة  بعد االعتراف األولي، يتم احتساب الفوائد   اائتمانيمتدنية  المالية التي أصبحت    للموجوداتبالنسبة  

الفعلي على يتم   اائتمانيمتدنية المالية   الموجودات  تعدلم   في حالمالية.  ال  للموجوداتالتكلفة المطفأة    صافي معدل الفائدة 
 .مرة اخرى اإلجمالي  األساسالدائنة على  الفوائد  احتساب

 

يتم    اائتمانيمتدنية  بالنسبة للموجودات المالية التي كانت   تطبيق معدل الفائدة  الدائنة بساب الفوائد تحاعند االعتراف األولي، 
حتى  ، للتكلفة المطفأة ساس إجمالياألال يعود إلى   حتساب الفوائد الدائنة. اللموجودات الماليةلتكلفة المطفأة لالفعلي المعدل 

 .اائتمانيحال تحسن الموجودات المالية  في
 

 مشاريع تحت التنفيذ -ه

 .النفقات المتعلقة مباشرة بالمشروعو  تكاليفال. وتشمل التكلفة جميع  على اساس التكلفةتقاس مشاريع قيد اإلنشاء  
 

باإليراد -و  اإلعتراف 

باإليرادات عندما تنقل السيطرة   مجموعةالتم قياس اإليرادات بناءً على االعتبارات المحددة في العقد مع العميل. حيث تعترف  
بمرور الوقت   على سلعة أو خدمة إلى عميل.   -في وقت محدد أو 

 ئ حقوق والتزامات قابلة للتنفيذ.تحديد العقد )العقود( مع العميل: يتم تعريف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينش

 تحديد التزامات األداء في العقد.
الحصول عليه مقابل تحويل الخدمات إلى العميل،    مجموعةالتحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو مقدار العائد الذي تتوقع  

 باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة عن أطراف ثالثة.

 ٪نسبة االستهالك    البند

 35  تحسينات مباني  
 35  معدات مكتبية  

 35  اثاث ومفروشات

 50-35  برامج حاسوبية أجهزة و 

 15  سيارات 
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واحد، ستقوم    المجموعة تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: بالنسبة لعقد يحتوي على أكثر من التزام أداء 

بمبلغ يوضح مقدار العائد الذي تتوقع  بكل   المجموعةبتخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء  الحصول عليه مقابل الوفاء 
 التزام أداء.

بمرور الوقت.  المجموعةت عندما تفي  باإليرادا المجموعةتعترف    بالتزام األداء للعميل في وقت محدد أو 
 بالتزام األداء وتعترف باإليرادات بمرور الوقت، في حالة استيفاء أحد المعايير التالية: مجموعةالتفي   -

 أو   للخدمة؛ المجموعةداء أيتلقى العميل ويستهلك الفوائد في نفس الوقت  -
 يحسن األصول التي يتحكم بها العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه؛ أو أو  /و   يخلق المجموعةأداء  -
لها حق واجب النفاذ في الدفع مقابل األداء  والمجموعة  للمجموعةإلى إنشاء أصل مع استخدام بديل   المجموعةال يؤدي أداء  -

 المكتمل حتى اآلن.
 
 

 إلستثمارات التي تطبق محاسبة حقوق الملكيةا -ز 

 .إن استثمارات المجموعة التي تطبق محاسبة حقوق الملكية تتكون من إستثمار في شركة حليفة
سياساتها المالية والتشغيلية، ولكن ال تملك سيطرة إن الشركات الحليفة هي الشركات التي للمجموعة تأثير جوهري على 

  .عليها او سيطرة المشتركة

تتم محاسبة االستثمار في الشركة الحليفة من خالل طريقة حقوق الملكية. حيث يتم اإلعتراف بالتكلفة ابتداءً، والتي تحتوي  
وبعد ذلك تتضمن البيانات المالية الموحدة حصة الم والدخل الشامل على تكاليف المعاملة،  جموعة من الربح أو الخسارة 

 .اآلخر الى حين انقطاع التأثير الجوهري
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية -ح

بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء   الى الدينار االردني  يتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة
  المعامالت.

والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى الدينار األردني بتاريخ  بأسعار    البيانات المالية الموحدةيتم ترجمة الموجودات 
 الصرف السائدة في ذلك التاريخ.

بالدينار األردني في بداية السنة والمعدلة تمثل مكاسب )خسائر( العملة األجنبية من البنود النقدية   الفرق بين الكلفة المطفأة 
بأسعار   بالعملة األجنبية مترجمة إلى الدينار األردني  والكلفة المطفأة  والدفعات خالل السنة  باستخدام معدل الفائدة الفعال 

 الصرف السائدة في نهاية السنة.

غير النقدية ب والمطلوبات  بأسعار  يتم ترجمة الموجودات  بالقيمة العادلة إلى الدينار األردني  العمالت األجنبية والظاهرة 
 الصرف السائدة في تاريخ تحديد قيمتها العادلة.

ترجمة العمالت األجنبية إلى الدينار األردني في بيان   الناشئة عن إعادة  والدخل الربح أو الخسارة  يتم تسجيل الفروقات 
 .الموحد اآلخر الشامل

 

 التقاص -ط

المالي   بيان المركز  المبلغ الصافي في  المالية وإظهار  والمطلوبات  بين الموجودات المالية  تقاص  فقط   الموحديتم إجراء 

يكون تحقق الموجودات   أو  التقاص  يتم تسويتها على أساس  عندما  وكذلك  الحقوق القانونية الملزمة لذلك،  تتوفر  عندما 
 وتسوية المطلوبات في نفس الوقت. 

 

 المخصصات -ي

  بيان المركز المالي الموحدإلتزامات )قانونية أو تعاقدية( بتاريخ المجموعة بالمخصصات عندما يكون على  االعترافيتم  
تسديد اإللتزامات محتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع إقتصادية ويمكن قياس قيمتها بشكل   ناشئة عن أحداث سابقة وأن 

تقييمات السوق  . يعتمد عليه بمعدل يعكس  يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 
 محددة لذلك االلتزام.الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر ال

 

 مصاريف التمويل -ك

على  بكل تكاليف اإلقتراض  االقتراض تتضمن مصاريف التمويل مصروف الفائدة  يتم اإلعتراف  بشكل  .  تعود  التي ال 
والدخل الشامل اآلخر الموحد باستخدام طريقة    الخسارةأو  الربحفي بيان  مباشر إلى اقتناء أو إنشاء او إنتاج أصول مؤهلة  

 .الفائدة الفعالة
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 عقود االيجار  -ل

د ، تقوم ع د ـبدء العـق ةالـن د إيجـار إذا ـكان العـقد    مجموـع د ايجـار أو يحتوي على عـق ارة عن عـق د عـب بتقييم ـما إذا ـكان العـق
يتضــمن الحق في التحكم في اســتخدام أصــل محدد لفترة من الزمن مقابل عائد. لتقييم ما إذا كان العقد يتضــمن الحق في 

 رقم يار الدولي إلعداد التقارير الماليةتعريف عقد اإليجار في المع  مجموعةالالتحكم في اســـتخدام أصـــل محدد، تســـتخدم  
(16). 
 كمستأجر  •

تقييم العقد الذي يحتوي على بند التأجير، تخصــــص  مقابل مادي في العقد لكل بند من عقود  مجموعةالعند بدء أو إعادة 
 مجموعةالالتأجير على أسـاس أسـعارها المسـتقلة النسـبية. ومع ذلك، بالنسـبة لعقود تأجير األراضـي والمباني والتي تكون 

ومعالجة بنود التأجير وغير التأجير كبند تأجير واحد.  مجموعةالاختارت  فيها مستأجرة،  عدم فصل البنود غير المؤجرة 
 

بحق االستخدام األصل والتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار. يتم قياس أصل حق االستخدام مبدئيًا  مجموعةالعترف  ت
ل تاريخ الـبدء،  ل على المبلغ األولي اللتزامات اإليـجار مـعدل بأي بـمدفوعات إيـجار تـمت في أو قـب ــتـم يشــ ة والذي  بالتكلـف

ــرة أولية تكبدتها   ــافة إلى أي تكاليف مباش ــتعادة مجموعة الباإلض ــي أو الس ــاس ــل األس وتقدير تكاليف تفكيك وإزالة األص
 األصل األساسي أو الموقع الذي يوجد عليه، مخصوًما منه أي حوافز تأجير.

 

يتم فيما بعد إهالك حق استخدام االصل باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية مدة عقد اإليجار ما لم ينقل  
 مجموعةالبنهاية مدة التأجير أو التكلفة يعكس أـصل حق االـستخدام أن    مجموعةالعقد اإليجار ملكية األـصل األـساـسي إلى 

لحالة سيتم استهالك أصل حق االستخدام على مدار العمر اإلنتاجي لألصل األساسي سوف تمارس خيار الشراء. في هذه ا
، والذي يتم تحديده على نفس أسـاس الممتلكات والمعدات. إضـافةً إلى ذلك ، يتم تخفيض حق االسـتخدام حقًا بشـكل دوري 

 .تزامات اإليجارمن خالل خسائر انخفاض القيمة إن وجدت وتعديلها من أجل إجراء بعض المعالجات الل
ــدادـها في ـتاريخ الـبدء، ويتم خصــــمـها  ة لـمدفوـعات اإليـجار التي لم يتم ســ ة الـحالـي ا ـبالقيـم دئيـً يتم قـياس التزام اإليـجار مـب
ــهولة، فإن معدل اقتراض  ــمني في عقد اإليجار أو، إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل بس ــعر الفائدة الض ــتخدام س باس

 اإلضافي يستخدم كمعدل خصم. مجموعةال
معدل االقتراض اإلضــافي من خالل الحصــول على أســعار الفائدة من مصــادر تمويل خارجية مختلفة  مجموعةالتحدد  

ونوع األصل المؤجر.  وإجراء بعض التعديالت لتعكس شروط عقد اإليجار 
 

 تتكون دفعات االيجار المستخدمة في قياس التزام االيجار مما يلي:
 بما في ذلك المدفوعات الثابتة المضمنة  الثابتة،وعات المدف -

تقاس في البداية باسـتخدام المؤشـر أو المعدل كما في تاريخ   معدل،مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشـر أو  -
 البدء؛

 و   المتبقية؛لمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة   -
تقوم    مجموعةالالـسعر المـستخدم في خيار الـشراء الذي من المؤكد أن  - التجديد   إطارومدفوعات اإليجار في   باـستخدامه،ـس

وغرامات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار  التمديد،على يقين معقول من ممارســــة خيار  مجموعةالاالختياري لفترة إذا كانت  
 ام خيار االنهاء في وقت مبكر.على يقين معقول باستخد مجموعةالما لم تكن  

في االعتبار  مجموعةالتأخذ   التقييم،فهو عقد إيجار تـشغيلي. كجزء من هذا    كذلك،إذا لم يكن   تمويل؛عقد اإليجار هو عقد  -
 .مؤشرات معينة مثل ما إذا كان عقد اإليجار للجزء األكبر من العمر االنتاجي لألصل

 

تستأثر بمصالحها في عقد اإليجار الرئيسي والعقد من الباطن بشكل منفصل.    وسيطًا،مؤجًرا   مجموعةالعندما تكون   فإنها 
 تقوم بتقييم تصنيف عقد اإليجار من الباطن مع اإلشارة إلى حق استخدام األصل الناشئ.

 عقود االيجار قصيرة االجل وايجار االصول منخفضة القيمة 

ــيرة االجل والتي تتكون  مجموعةالاختارت  ــة القيمة وعقود االيجار قص ــول منخفض ــتخدام االص عدم االعتراف بحق اس

 شهراً أو أقل.  12مدتها 
 بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود على أساس القسط الثابت على مدى عمر عقد اإليجار.  مجموعةالوتعترف 

 كمؤجر 

المقابل في العقد لكل بند تأجير على أســاس  مجموعةالتخصــص   التأجير، عند بدء العقد أو تعديله بحيث يحتوي على بند

 أسعارها النسبية المستقلة.
 كمؤجر، فإنها تحدد عند بدء عقد اإليجار ما إذا كان كل عقد هو إيجار تمويلي أو إيجار تشغيلي.  مجموعةالعندما تعمل  

تقوم  والمكاف ت   مجموعةاللتصــــنيف كل عقد إيجار،  ينقل جميع المخاطر  بإجراء تقييم شــــامل لما إذا كان عقد اإليجار 
بـشكل كبير. إذا كان كذلك، فإن عقد اإليجار هو عقد تمويل؛ إذا لم يكن كذلك، فهو عقد  المرتبطة بملكية األـصل األـساـسي 

يمثل  في االعتبار مؤشــــرات معينة   مجموعةال اإيجار تشــــغيلي. كجزء من هذا التقييم تأخذ  مثل ما إذا كان عقد اإليجار 
 .الجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل
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وســيطًا، فإنها تعالج حصــتها في عقد اإليجار الرئيســي والعقد من الباطن بشــكل منفصـل.   مجموعةالعندما تكون   مؤجًرا 

اشـئ عن عقد اإليجار الرئيسـي،  تقوم بتقييم تصـنيف عقد اإليجار لعقد من الباطن مع اإلشـارة إلى حق اسـتخدام األصـل الن
بتطبيقه على   مجموعةالوليس باإلشــارة إلى األصــل األســاســي. إذا كان عقد اإليجار هو عقد إيجار قصــير األجل تقوم 

 .اإلعفاء الموضح أعاله، فإنه يصنف عقد اإليجار من الباطن على أنه عقد إيجار تشغيلي
تطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  مجموعةالالتأجير، فإن إذا كانت االتفاقية تتضمن مكونات التأجير وغير 

 .لتخصيص المقابل في العقد 15
( على صــــافي االســــتثمار في عقد اإليجار. تقوم 9متطلبات التدني في المعيار الدولي للتقارير المالية )  المجموعةتطبق  

تثمار في عقد  مجموعةال بـشكل منتظم بمراجعة القيم المتبقية غير المـضمونة المقدرة والمـستخدمة في حـساب إجمالي االـس
 اإليجار.

 

جب عقود إيجار تشـغيلية كإيراد على أسـاس القسـط الثابت على مدى بمدفوعات اإليجار المسـتلمة بمو  مجموعةالتعترف  
 ."فترة اإليجار كجزء من "إيرادات

كمؤجر في الفترة المقارنة مختلفة عن المعيار الدولي   مجموعةالبشــكل عام، لم تكن الســياســات المحاســبية المطبقة على 
لذي تم إبرامه خالل الفترة الحالية والذي أدى إلى تصـنيفه  باسـتثناء تصـنيف عقد اإليجار من الباطن ا 16للتقارير المالية 

 كعقد إيجار تمويلي.
 

 كمؤجر.  المجموعة اال يوجد ايراد إيجار من عقود اإليجار تعمل فيه
 

 القيمة العادلة -م

معاملة منظمة بين المشاركين في   ضمنمدفوع لتحويل التزام  ال"القيمة العادلة" هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو  
تاريخ القياس في   االصل يستخدم سعرفي حالة عدم  . األصلحال وجود  السوق في  التي لدى   وجود  السوق األكثر فائدة 

 مخاطر عدم األداء.لاللتزام في هذا التاريخ. تعكس القيمة العادلة اليه  الوصول امكانية   مجموعةال
واالفصاحات   المالية وغير    مجموعةللعدد من السياسات المحاسبية  وااللتزامات  بالقيمة العادلة للموجودات  تتطلب قياس 

 المالية.
. يعتبر  تلك االداة في حال تواجده ما أمكننشط لداة باستخدام السعر المدرج في سوق  لألبقياس القيمة العادلة    مجموعةالتقوم 

بتكرار وحجم كافيين لتقديم معلومات التسعير على أساس مستمر.  السوق "نشطًا" إذا تمت معامالت األصل أو االلتزام 
 

ممكن التستخدم تقنيات تقييم تعمل على زيادة استخدام المدخالت    مجموعةالفإن   نشط،إذا لم يكن هناك سعر محدد في سوق  

 . للقياسذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة  قياسها
 

 ضريبة الدخل -ن

ويتم اإلعتراف بمصروف ضريبة الدخل في بيان  والضرائب المؤجلة  يشمل مصروف ضريبة الدخل الضرائب الحالية 

يتعلق باندماج األعمال، كما يعترف بالضريبة المتعلقة ببنود تم اإلعتراف بها مباشرة ضمن  الخسارة االالربح او   إذا كان 
.بيان الدخل الشامل   االخر ضمنبنود الدخل الشامل   اآلخر 

باستخدام معدل الضريبة السائد  الخاضع للضريبة للسنة  تمثل الضريبة الحالية الضريبة المستحقة المتوقعة على الربح 
 إلى أي تسويات في الضريبة المستحقة المتعلقة بالسنوات السابقة. إضافةالموحدة المالية بتاريخ البيانات 

بال بالضرائب المؤجلة المتعلقة  في البيانات يتم االعتراف  والمطلوبات  بين المبالغ المدرجة للموجودات  المؤقتة  فروقات 
 المحددة ألغراض احتساب الضرائب.  والمبالغ الموحدة المالية

تحتسب الضرائب المؤجلة على أساس معدالت الضريبة المتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عندما يتم عكسها بناءً على 
 .الموحدة يخ البيانات الماليةالقوانين السائدة في تار

بين الموجودات   التقاص  يلزم  قانوني  حق  هناك  كان  إذا  الضريبية المؤجلة  والمطلوبات  الموجودات  بين  التقاص  يتم 
نفس  نفس السلطات الضريبية على  تستوفى من قبل  والتي  وتتعلق بالضريبة على الدخل  الضريبية الحالية  والمطلوبات 

أو شركات مختلفة خاضعة للضريبة ولها أن تقوم بتسوية مطلوبات وموجودات الضريبة الحالية   الشركة الخاضعة للضريبة
 بالصافي، أو أن موجودات ومطلوبات الضريبة سوف تتحقق في نفس الوقت.

  يتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عندما يكون من المحتمل تحقق أرباح ضريبية في المستقبل ويمكن من خاللها
 اإلستفادة من الفروقات المؤقتة.

يتم مراجعة الموجودات الضريبية المؤجلة في نهاية كل سنة مالية ويتم تخفيضها عندما يكون من غير المحتمل تحقق المنافع 
 الضريبية المرتبطة بها.

  .يةتحتسب الضرائب الحالية المستحقة وفقاً لقانون ضريبة الدخل السائد في المملكة األردنية الهاشم
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 معايير وتفسيرات جديدة غير مطبقة (4

لم تصبح سارية  والتفسيرات المعايير على والتعديالت الجديدة، المالية  تالبيانا معايير من إن عدد التي صدرت ولكنها 

 :الموحدة البيانات المالية هذه إعداد عند تطبيقها يتم المفعول بعد، ولم
 

 المعايير الجديدة

بالتطبيق المبكر فقط   2023كانون الثاني  1( عقود التأمين )يطبق في  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) مع السماح 

 (.(9)للشركات التي قامت بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 التعديالت

)عقد تكون فيه التكلفة اإلجمالية المطلوبة  - بالعقد أعلى من المنفعة االقتصادية التي يمكن الحصول العقود الخاسرة  للوفاء 

 .(2022كانون الثاني   1(. )يطبق في  37عليها منه( .تكلفة تنفيذ العقد )تعديالت على معايير المحاسبة الدولية رقم  

 .(2022ي كانون الثان 1. )يطبق في  2020  –  2018التعديالت السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  -

معيار   )تعديالت على  والمعدات  الممتلكات  من  المقصود  أو  المطلوب  المتحصل قبل االستخدام  والمعدات:  الممتلكات 

   .(2022كانون الثاني    1( )يطبق في  16المحاسبة الدولي رقم 

العداد التقارير المالية رقم   - كانون الثاني   1)يطبق في (  3المرجع إلى اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي 

2022).  

(. 12الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   -

 .(2023كانون الثاني   1)يطبق في  

بالتطبيق المبكر فقط   2023كانون الثاني  1( عقود التأمين )يطبق في 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) - مع السماح 

 (.9للشركات التي قامت بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

وبيان ممارسة المعايير الدولية إلعداد التقارير   1اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -

 .(2023كانون الثاني  1( )يطبق في  2المالية 

 .(2023كانون الثاني   1(. )يطبق في 8ف التقديرات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي تعري -

كانون   1( )يطبق في  1تصنيف االلتزامات الى التزامات متداولة أو غير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .(2023الثاني 
 

بأن يكون هنالك أثر جوهري من اتباع المعايير أعاله عند التطبيقال  .تتوقع االدارة 
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 ممتلكات ومعدات (5
 

  يتكون هذا البند مما يلي:
 

 بالدينار األردني
 تحسينات

 مباني

 معدات

 مكتبية

 اثاث

 ومفروشات
أجهزة وبرامج  

 كمبيوتر 

 

 سيارات

 

 المجموع

       :2021العام 
       الكلفـة 
 136,312 13,698 25,646 33,418 14,563 48,987   2021كانون الثاني  1رصيد  

*إضافات السنة  - 4,559 - 23,759 - 28,318 
 164,630 13,698 49,405 33,418 19,122 48,987 2021كانون األول  31الرصيد كما في  

       االستهالك المتراكم
 84,646 5,454 15,634 19,582 9,426 34,550   2021كانون الثاني  1رصيد  

 46,010 2,055 13,891 11,493 4,139 14,432 استهالك السنة 

 130,656 7,509 29,525 31,075 13,565 48,982 2021كانون األول  31الرصيد كما في  

 33,974 6,189 19,880 2,343 5,557 5 2021 األولكانون    31صافي القيمة الدفترية كما في  

 

 العام 2020:

      

       الكلفـة 

 128,609 13,698 19,619 32,968 13,337 48,987   2020كانون الثاني  1رصيد  
 7,703 - 6,027 450 1,226 - إضافات السنة  

2020كانون األول  31الرصيد كما في    48,987 14,563 33,418 25,646 13,698 136,312 

       االستهالك المتراكم
 40,783 3,394 7,671 7,919 4,442 17,357   2020كانون الثاني  1رصيد  

 43,863 2,060 7,963 11,663 4,984 17,193 استهالك السنة 

2020كانون األول  31الرصيد كما في    34,550 9,426 19,582 15,634 5,454 84,646 

2020 األولكانون    31صافي القيمة الدفترية كما في    14,437 5,137 13,836 10,012 8,244 51,666 

  

دينار أردني والتي تمثل تحويالت من المشاريع تحت التنفيذ.  17،740مبلغ    2021* تتضمن اإلضافات خالل العام  
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تها التابعة )المجموعة(اوشرك  
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 اإليجارات  (6

دينار أردني    68,628وذلك مقابل مبلغ سنوي ثابت مقداره عقد ايجار مكاتب الشركة مستأجرة في  المجموعةتظهر  
 سنوات.  ثالثولمدة  2021شباط   1كل ربع سنوي ابتداءاً من  بشيدفع  

 

 أ( حق استخدام األصول  -6)

كانون االول  31كما في   بالدينار األردني  

 2021  2020 

    التكلفة 
    

 210,039  200,118 بداية السنةالرصيد في  
 )9,921)  - خصم على حق استخدام اصل *

 -  179,945 االضافات خالل السنة

 200,118  380,063 الرصيد في نهاية السنة 
    

    االستهالك المتراكم  
    

 134,191  197,591 االستهالك في بداية السنة
 63,400  57,509 االستهالك خالل السنة

 197,591  255,100 الرصيد في نهاية السنة 
    

 2,527  124,963 صافي القيمة الدفترية نهاية السنة 
 

  2020في سنة  فقد قامت المجموعة    19 -ء كوفيد يمثل هذا البند تخفيض دفعات عقد االيجار الناتجة بشكل مباشر عن وبا*
والتي   (19 -ء كوفيد  وبابامتيازات االيجار المتعلقة    -"االيجارات"  )  16التعديالت الصادرة على معيار رقم من  باالنتفاع 

 .عقد اإليجار  ىكتعديل عل  19  -كوفيد   للمستأجر اختيار عدم اعتبار تخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة عن وباءت اجاز
 

 ايجار عقد   التزامات ( ب-6)

 

بمعدل    السعر السوقي للفوائدباستخدام نسبة خصم تعادل   االيجار عقدبتسجيل القيمة الحالية اللتزامات  المجموعةقامت 
  2021كانون األول    31دينار أردني للسنة المنتهية في   13,238االيجار   عقد، وبلغت الفوائد على التزامات  9.5%

 (.2020كانون األول   31للسنة المنتهية في   دينار أردني 4,484)
 

 استثمار في شركة حليفة (7

 جزيرة كايمن( بتوقيع اتفاقية -لألستثمار التكنولوجي  SJIF، قامت المجموعة من خالل شركتها التابعة )2021ٍايار  في

مساهمة مع شركة السوق المفتوح المحدودة )شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية( والمساهمين فيها، حيث اكتتاب و 
مقابل مبلغ   43,445.07المجموعة  تملكت  المفتوح المحدودة  دوالر  15,000,000سهم فئة )ب( في شركة السوق 

يعادل  بتاريخ أدينار   10,635,000امريكي اي ما  تم االنتهاء من الصفقة  هذا   وتفاصيل .2021حزيران    10ردني، 
 كما يلي: االستثمار

    

التأسيس بلد   الصفة القانونية اسم الشركة  نسبة الملكية 
    

شركة مسجلة في جزر   ذات مسؤولية محدودة شركة السوق المفتوح المحدودة
 العذراء البريطانية

%16.3 

 

  

كانون األول  31كما في     

 2020  2021 بالدينار االردني
    

 -  59,802 متداولة

 -  65,740 غير متداولة
    

الموحدكما في بيان المركز المالي   عقد االيجار التزامات   125,542  - 
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إن الحركة على حساب اإلستثمار في شركة حليفة خالل السنة كما يلي: -  

كانون األول  31كما في    بالدينار األردني

2021 
   

 -  الرصيد في بداية السنة  
 10,635,000  االستثمار خالل السنة

من نتائج أعمال الشركة الحليفة   المجموعةحصة     182,283 
   

 10,817,283  الرصيد في نهاية السنة 

المالية   -  أجراءبعد  و في بياناتها المالية،    مبينةكما هي  ركة السوق المفتوح المحدودة  لشيلخص الجدول التالي المعلومات 
توجد فروقو االستحواذ.    تاريخ تعديالت القيمة العادلة عند بين   اتال  شركة السوق و   المجموعةفي السياسات المحاسبية 

وشركة  المجموعة  لحصةالمعلومات المالية الملخصة مع القيمة الدفترية  تسوية  الجدول أدناه أيضًا    يبينالمحدودة. المفتوح 
 .السوق المفتوح المحدودة

 بالدينار األردني  2021
   

 نسبة الملكية  16.3٪
   

 (22,182,381بقيمة    عالمة تجارية)تتضمن   الموجودات غير المتداولة   26,808,246
 (1,541,769بقيمة  )تتضمن النقد وما فيه حكمه الموجودات المتداولة    2,186,497

 المطلوبات غير المتداولة  (57,233) 
 المطلوبات المتداولة  (361,647) 

   
    (٪100صافي الموجودات )   28,575,863
 حصة المجموعة من صافي الموجودات   4,657,866
 الشهرة   5,977,134

 القيمة الدفترية للملكية في الشركة الحليفة   10,635,000

   
 االيرادات   7,032,610

 المصاريف التشغيلية  (5,109,226) 
 استهالكات واطفاءات  (660,181) 

 ايرادات اخرى  (65,356) 
 مصروف ضريبة الدخل  (79,548) 

   
 (٪100الربح والدخل الشامل اآلخر )   1,118,299

 حصة المجموعة من الدخل الشامل اآلخر*   182,283

 * ال توجد مبيعات بين المجموعة والشركة الحليفة.
 

 ذات عالقة  أطرافمعامالت مع  (8

 العليا التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس وأعضاء الرئيسيين والمساهمين الشقيقة الشركات العالقة ذات األطراف تشمل
 قبل من مباشر غير أو  مباشر بشكل جوهري تأثير عليها أو  عليها والشركات المسيطر مجموعةلل وأعضاء لجنة التدقيق

 .وقد أقرت ادارة المجموعة سياسة األسعار وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة .األطراف هؤالء
 
 

 التدقيق  لجنةوأعضاء  وأعضاء مجلس اإلدارة    رواتب ومنافع اإلدارة التنفيذية العليا

للسنة   أردني دينار 726,543 وأعضاء لجنة التدقيق  التنفيذية العليا وأعضاء مجلس اإلدارة  ومنافع اإلدارةبلغت رواتب 
باإلضافة  ،(2020كانون األول  31للسنة المنتهية في   أردني  دينار  669,796) 2021كانون األول   31المنتهية في 

 .15و   13رقم   في ايضاح  مبينالى مكاف ت طويلة أالجل كما هو 
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 أرصدة مدينة أخرى (9
 

 يتكون هذا البند مما يلي:
كانون االول  31كما في     

 بالدينار االردني   2021  2020
    

 فوائد مستحقة القبض  21,492  82,796
 تأمينات مستردة 20,588  26,334
 مصاريف مدفوعة مقدما  50,393  18,491

 سلفة للموظفين 900  
 مبالغ مستحقة من ضريبة الدخل   210  210
 دفعات مقدمة   120  120

 اخرى  -  1,636
    

129,587  93,703    
 

 حكمهوما   نقدال (10
 

  يلي:يتكون هذا البند مما 
 كانون االول 31كما في  

 2020  2021 بالدينار األردني
    

 1,350  1,366 نقد في الصندوق

 20,364  67,940 حسابات جارية لدى البنوك
 12,661,041  836,632 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك *

    

 905,938  12,682,755 
 

خسائر جوهرية سحبها بأي وقت بدون القدرة على   مجموعةال ولدىيمثل هذا البند ودائع لدى البنوك بفترات ربط مختلفة  *

 يلي: وهي كمابقيمتها  

كانون االول  31كما في     بالدينار األردني  

 2020  2021  معدل الفائدة 
      

٪1.50 ودائع قصيرة األجل تستحق خالل ثالثة أشهر   -  10,212,321 

ودائع قصيرة األجل التي تزيد استحقاقها عن 
 ثالثة أشهر

2.375٪  - 3٪  
 

836,632 
 

2,448,720 

      

   836,632  12,661,041 
 

 أخرىرصدة دائنة  أ (11

 يتكون هذا البند مما يلي:

كانون األول  31كما في     

 2020  2021 بالدينار األردني
    

 222,021  229,086  مستحقةمكاف ت وحوافز  
 24,663  49,789 مصاريف مستحقة

عضاء مجلس االدارةألمكاف ت مستحقة    44,960  24,780 
 19,540  12,788  امانات ضريبة دخل

 8,398  8,563 امانات الضمان االجتماعي
 7,500  8,680 عضاء لجنة التدقيق  ألمكاف ت مستحقة  

    

 353,866  306,902 
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 ائب الضر  (12
 

لضريبة الدخل   - يتم احتساب مخصص  التابعة )و لشركة  للم  لالستثمارات الطبية  الشركة  االردني  الصندوق السعودي 

المصاريف   2020و   2021كانون األول    31المنتهية في    للسنوات  (والتعليمية المساهمة الخاصة بسبب زيادة  وذلك 

( لقانون ضريبة الدخل رقم  بقانون   2014( لسنة 34المقبولة ضريبيا عن االيرادات الخاضعة للضريبة وفقا  المعدل 

 .2018( لسنة  38ضريبة الدخل رقم )
 

 دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.  من قبل 2017الشركة مدققة حتى عام  -
 

 .كايمنمسجلة كشركة معفاة في جزر   (لإلستثمارات التكنولجية  SJIF)  ان الشركة التابعة -
 

 مخصص مكافأت طويلة األجل  (13

على منح مكاف ة لكبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء  2022 شباط 10وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
بملغ إجمالي  كانون  31ردني كما في أدينار    195,217فريق االستثمار ورئيس الدائرة القانونية في إطار خطة حوافز 

مشمولين بتحديد المكافأة السنوية للموظفين ال  المجموعةدينار أردني. تقوم    507,143ليصبح اجمالي المبلغ    2021األول 

تسديدها   تبلغ    3  بعدويتم  المؤجلة  للمكاف ت  الحالية  القيمة  إن  في    417,496سنوات.  كما  أردني  كانون   31دينار 
السعر السوقي  باستخدام المجموعة( حيث قامت 2020كانون األول  31دينار أردني كما في    245,487) 2021األول
 .٪9.5والبالغ   للفوائد

 

 أتعاب مهنية (14

تفاصيل هذا البند كما يلي:ان   

كانون األول  31للسنة المنتهية في     

 2020  2021 بالدينار األردني
    

 346,032  472,917 أتعاب قانونية
 -   47,000  إستشارات هندسية
 495,982  250,595 خدمات استشارية

 82,641   31,249  دراسات جدوى

 16,800  16,800 عالقات عامة
 5,000   16,500  أتعاب تدقيق

 -  6,050 صياغة السياسات واإلجراءات
 4,200   4,200  تكنولوجيا المعلومات

 2,500  3,000 استشارات ضريبية
ةترجم  1,351  955 

    

 849,662  954,110 
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  مصاريف تشغيلية أخرى (15

 مما يلي:  يتكون هذا البند
 االولكانون    31للسنة المنتهية في    

 2020  2021  بالدينار األردني
     

 51,925  56,365   تواصل اعالمي 
 24,780  44,960  اإلدارة مجلس أعضاء مكاف ت
 2,364  23,699   تدريب  

 17,349  21,275   اشتراكات 
 16,233  13,383   رسوم خدمية متعلقة بالمكتب المؤجر 

 29,649  9,722   سفر وتنقالت
 7,500  8,680  التدقيق  لجنة أعضاء مكاف ت

 7,000  7,000  مكافئة أمين سر مجلس اإلدارة
 6,107  5,504  رسوم حكومية  

 7,158  4,562  قرطاسية ولوازم مكتبية  
 4,062  4,301   الهاتف واالنترنت

 2,446  3,620   سيارات 
 2,390  3,195  عموالت بنكية  

 1,890  1,756  ماء وكهرباء  
 270  61   غرامات 

 133  87   بريد وتنقالت
 34,249  39,482  أخرى 

     

  247,652  215,505 
 

 إدارة المخاطر المالية (16
 

 لمحة عامة

 جراء استخدامها لألدوات المالية:  للمخاطر التالية المجموعةتتعرض 
 

 مخاطر االئتمان -
 مخاطر السيولة -
 مخاطر السوق -

 إدارة رأس المال -
 

، السياسات وطرق قياس المجموعةلكل من المخاطر أعاله، أهداف   المجموعةيبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض 
 .لرأس المال المجموعةوإدارة المخاطر وإدارة  

 

 اإلطار العام إلدارة المخاطر 

 .المجموعةتقع المسؤولية الكاملة عن إعداد ومراقبة إدارة المخاطر على عاتق إدارة 
  

تواجهها    المجموعةإن سياسات إدارة   معدة لتحديد وتحليل المخاطر التي  ضوابط وحدود   المجموعةللمخاطر  ولوضع 
ومن ثم مراقبتها لضمان عدم تجاوز الحدود الموضوعة.  مالئمة لمدى التعرض لتلك المخاطر 

 

وأنشطة   السوق  ظروف  في  التغيرات الحاصلة  لتعكس  دورية  بصورة  المخاطر  إدارة  وأنظمة  سياسات  يتم مراجعة 
التي تضعها اإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية  من خالل التدريب والمعايير واإل المجموعة. تهدف إدارة  ةالمجموع جراءات 

والواجبات الموكلة إليه.  بناءة ومنظمة بحيث يتفهم كل موظف دوره 
 

وإجراءات   بسياسات  اإلدارة في مراقبة مدى االلتزام  بمراقبة أداء  في الشركة  في إدارة   المجموعةيقوم مجلس اإلدارة 
يتعلق بالمخاطر التي تواجه  بمراجعة مدى كفاية إطار إدارة المخاطر فيما  تقوم  . وتتولى دائرة المجموعةالمخاطر كما 

التدقيق الداخلي عمليات المراجعة االعتيادية والمخصصة إلجراءات وضوابط إدارة المخاطر بحيث يتم إبالغ النتائج إلى  
 لجنة التدقيق.  

  



لإل ستثمار شركة الصندوق السعودي األردني   

تها التابعة )المجموعة(اوشرك  

( مساهمة عامة -اإلستثمار األردني الخاص    صندوق ) 

المملكة األردنية الهاشمية  -عمان   
 

 2021كانون االول  31الموحدة للسنة المنتهية في    يضاحات حول البيانات الماليةإ
 

27 

 مانمخاطر االئت -

  المجموعةلخسارة مالية جراء عدم وفاء العميل أو الطرف المتعامل مع  المجموعةتمثل مخاطر االئتمان مخاطر تعرض 
بشكل رئيسي من     لدى البنوكوالودائع قصيرة األجل  جارية ال  الحساباتبأداة مالية بالتزاماته التعاقدية وتنتج هذه المخاطر 

 .األرصدة المدينة األخرىو 
لمخاطر اإلئتمان كما في تمثل   القيمة المدرجة للموجودات المالية القيمة القصوى التي يمكن أن تتعرض لها الموجودات 

 وهي كما يلي:  الموحدة تاريخ البيانات المالية
 القيمة الدفترية 

 2020  2021 بالدينار األردني  
    

 20,364  67,940 حسابات جارية لدى البنوك
األجل لدى البنوكودائع قصيرة    836,632  12,661,041 

 110,766  42,980 أرصدة مدينة أخرى
    

 947,552  12,792,171 

 مخاطر السيولة   -

بالتزاماتها المالية عند استحقاقها والمرتبطة    المجموعةإن مخاطر السيولة هي المخاطر الناجمة عن عدم قدرة  على الوفاء 
للسيولة تكمن في  المجموعةبمطلوباتها المالية التي يتم تسويتها من خالل تقديم النقد أو موجودات مالية أخرى. إن إدارة  

بالتزاماتها عندما تص المجموعةالتأكد قدر اإلمكان من أن  بسيولة كافية للوفاء  بح واجبة الدفع في الظروف تحتفظ دائماً 

 .  المجموعةالعادية واالضطرارية دون تحمل خسائر غير مقبولة أو مخاطر قد تؤثر على سمعة  

 فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:

 المطلوبات المالية غير المشتقة:

 
 

 كما يلي:    الموحدة بتاريخ البيانات المالية  المجموعةان وضع السيولة في  -
 كما في كانون األول 

 2020  2021 بالدينار األردني
    

 12,812,342  999,641 المتداولةاألصول 
 (360,004)  (624,131) يطرح: االلتزامات المتداولة 

    

 12,452,338  375,510 في رأس المال العامل  الفائض
 

تغطية    المجموعةتحرص   في ذلك  على أن يتوفر لديها قدر كافي من النقدية لتغطية المصاريف التشغيلية المتوقعة وبما 
، ولكن دون أن يتضمن ذلك أي تأثير محتمل لظروف ت النقدية المستقبلية من التشغيلااللتزامات المالية من خالل التدفقا

 قاسية من الصعب التنبؤ بها كالكوارث الطبيعية.
 

 2021كانون االول  31كما في   

 بالدينار األردني  
 الدفتريةالقيمة 

التدفقات النقدية  

 سنةأكثر من  خالل سنة المتعاقد عليها
     

 (397,857) (109,286) (507,143) 417,496 مخصص مكافأت
 (68,628) (68,628) (137,256) 125,542 عقد ايجارالتزامات 
 - (110,658) (110,658) 110,658 ذمم دائنة

 - (332,515) (332,515) 332,515 أرصدة دائنة اخرى 
 986,211 (1,087,572) (621,087) (466,485) 

 2020كانون االول  31كما في   

 بالدينار األردني  
 القيمة الدفترية

التدفقات النقدية  

 أكثر من سنة خالل سنة المتعاقد عليها
     

 (311,926) - (311,926) 245,487 مخصص مكافأت
 - (53,102) (53,102) 53,102 ذمم دائنة

 - (278,964) (278,964) 278,964 أرصدة دائنة اخرى 

 577،553 (643,992) (332,066) (311,926) 
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 مخاطر السوق   -

إن مخاطر السوق هي المخاطر التي تنشأ من التغيرات في أسعار السوق كأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار المرابحة 
 .  المجموعةأو في قيمة األدوات المالية لدى   المجموعةوأسعار أدوات الملكية والتي تؤثر في أرباح  

لمخاطر السوق في حدود مقبولة إضافة إلى   المجموعةمدى تعرض   إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو السيطرة على
 .تعظيم العائد

 

 مخاطر تقلب أسعار العمالت  -

والدوالر األمريكي. ونظراً ألن سعر صرف الدوالر    تتم بالدينار األردني  للمجموعة  معظم الموجودات والمطلوبات المالية  
 تعتقد بأنها ال تتعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف بشكل جوهري.المجموعة مقابل الدينار مستقر، فإن إدارة 

 

 مخاطر تقلب أسعار الفائدة  

 كما يلي:  الموحدة  تظهر األدوات المالية التي تحمل فوائد كما في تاريخ البيانات المالية
   

 2020  2021  بالدينار األردني

     أدوات مالية  
     

 245,487  543,038  المطلوبات المالية 
 

 واحدة،  لسنة  المجموعة ربح  على الفائدة أسعار  في  المفترضة  التغيرات  تأثير  في الموحد  الشامل  الدخل  بيان  حساسية  تتمثل
 :ثابتة األخرى  العوامل  جميع  على اإلبقاء  مع ،  2021 األول كانون  31  في العائم  المعدل  ذات المالية  األصول  أساس على

 
 

 إدارة رأس المال   -

رأسمال قوية للمحافظة على المساهمين،    المجموعةسياسة  إن   المال هي المحافظة على قاعدة  يتعلق بإدارة رأس  فيما 
نشاط   تطور  استمرار  وكذلك  السوق  وثقة  العادية   المجموعةوالدائنون  األسهم  من  المال  رأس  يتكون  المستقبل.  في 

 .للمجموعةواالحتياطي االجباري واألرباح المدورة  

بمراقبة العائد على رأس المال والذي يحدد بقسمة صافي الربح التشغيلي على حقوق   .المساهمينتقوم اإلدارة 

إلى المحافظة على التوازن بين أعلى عائد ممكن تحقيقه في حال االقتراض ألعلى حد ممكن واألفضلية  المجموعةتسعى  
   واألمان المتأتي من مركز قوي لرأس المال.

 +1٪ -1٪ 

 كانون األول  31 كانون األول  31 

 2020  2021 2020  2021 بالدينار األردني

 2,454  5,662 (2,454)  (5,662) الموحد بيان الربح أو الخسارة
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 قيمة العادلة  مستويات ال (17

تحليل األدوات المالية المحددة با يتم تحديد المستويات المختلفة على   التقييم،لقيمة العادلة حسب طريقة  يبين الجدول أدناه 
 النحو التالي:

 

 متماثلة. ومطلوبات مالية تلموجوداأسعار مدرجة )غير معدلة( في سوق نشط : 1المستوى
التي يمكن تحديدها للموجودات والمطلوبات،  1من غير األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى  مدخالت :2المستوى

المدرجة في األسواق النشطة  سواء   األسعار  )أي المشتقة من األسعار(.  أو بطريقة غير مباشر  مباشرة )أي األسعار( 
تعزى إلى األسواق، وقد تحدد هذه المدخالت  ألدوات مشابهة أو من خالل استخدام نموذج تقييم يتضمن مدخالت يمكن أن  

 بشكل مباشر أو غير مباشر.
 (.مدخالت لموجودات ومطلوبات التي ال تعتمد على معلومات مالحظة في السوق )مدخالت غير مالحظة: 3المستوى

 

 :الماليةالموجودات والمطلوبات   .أ

 

 

والمطلوباتمن القيمة العادلة  الثاني  مستوىال أعاله، إن  موضحةال للبنود نماذج  تحديدها على أسس  المالية تم للموجودات 
 المجموعةتعتقد إدارة  وأسعار الفائدة. المجموعةمع  التي تتعامل لألطراف  االئتمانية  لتعكس المخاطر تسعير متفق عليها

المالية التي تظهر في البيانات المالية   والمطلوبات  نتيجة  الموحدة  أن القيمة الدفترية للموجودات  تقارب قيمتها العادلة 
ال يوجد أي تحويالت بين المستوى  و  العام.المدى القصير أو إعادة تسعير أسعار الفائدة خالل  الستحقاق هذه السندات على  

 .2020و   2021خالل االعوام   2والمستوى  1
 

 أرقام المقارنة (18
 

لقد تم إعادة تبويب  و .  2020كانون األول   31للسنة المنتهية كما في    للمجموعةالموحدة تمثل أرقام المقارنة البيانات المالية 

 بعض أرقام المقارنة بما يتماشى مع أرقام السنة الحالية، بما ال يؤثر على أرباح السنة أو األرباح المدورة.
 

 الحقة احداث (19
 

من قبل المساهم صندوق   الشركةفي حسابات  دينار أردني  4,050,000تم ايداع مبلغ  ،2022كانون الثاني  2بتاريخ 
بصدد استكمال   المجموعةوما زالت ، االستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية لغرض زيادة رأس المال المدفوع

 اجراءات زيادة رأس المال.
 

 دينار األردنيبال 2021كانون األول   31
  القيمة الدفترية القيمة العادلة

 موجودات ماليةال  1المستوى   2المستوى   3المستوى  
 النقد وما في حكمه 905,938 905,938 - -
 ارصدة مدينة اخرى  93,703 - - -
     

 مطلوبات ماليةال    
 مخصص مكافأت (417,496) - - -
 ايجارعقد التزامات  (125,542) - - -
 دائنةذمم  (110,658) - - -
 أرصدة دائنة اخرى  (353,866) - - -

  2020كانون األول   31
 دينار األردني  بال القيمة الدفترية القيمة العادلة

 موجودات ماليةال  1المستوى   2المستوى   3المستوى  
 النقد وما في حكمه 12,682,755 12,682,755 - -
 ارصدة مدينة اخرى  129,587 - - -
     

 مطلوبات ماليةال  - - -
 مخصص مكافأت (245,487) - - -
 دائنة ذمم (53,102) - - -
 أرصدة دائنة اخرى  (306,902) - - -


