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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين  
 شركة الصندوق السعودي األردني لإلستثمار المساهمة العامة المحدودة  الى مساهمي

 المملكة األردنية الهاشمية  –عمان  
 
 

 الموحدة القوائم المالية    تدقيق  تقرير حول
 

 الـــرأي 
 

وشركاتها  ( )الشركة شركة الصندوق السعودي األردني لإلستثمار المساهمة العامة المحدودة للقد قمنا بتدقيق القوائم المالية المرفقة 
وقائمة الدخل  2020كانون األول  31كما في  الموحدة المالي والتي تتكون من قائمة المركز ( "المجموعة"التابعة المشار اليها )

 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ الموحدة وقائمة التدفقات النقديةالموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية  الموحدة الشامل
 وملخص ألهم السياسات المحاسبية.الموحدة  وااليضاحات حول القوائم المالية  

 
 31للشركة كما في الموحد المرفقة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي  الموحدة في رأينا، إن القوائم المالية

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

 أساس الرأي 
 

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

عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات السلوك المهني  ةالصادر لية( معايير االستقاللية الدو 
في األردن، وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس الدولي لمعايير  الموحدة المالئمة لتدقيق القوائم المالية األخرى 

 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة و توفر أساسًا إلبداء الرأي. السلوك المهني للمحاسبين. لقد قمنا ب
 

 الموحدة بالحوكمة عن القوائم المالية  المكلفين  اإلدارة والمسؤولين    مجلس  مسؤولية
 

المالية الدولية، باإلضافة وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير الموحدة اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه القوائم المالية مجلس إن 
خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن موحدة الى تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية 

 غلط.
 

بمبدأ على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة  المجموعةاإلدارة مسؤول عن تقييم قدرة مجلس كما أن 
اإلدارة تصفية مجلس ، إال إذا كان في نية ةاالستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالي

 أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.  المجموعة
 

 .للمجموعةالمالية    التقاريرإن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد  

 إرنست ويونغ األردن  
 محاسبون قانونيون 

1140صندوق بريد   
المملكة األردنية الهاشمية -11118عمان   

0096265526111/ 0096265800777هاتف:   
0096265538300فاكس:   

WWW.ey.com/ me 
 

 

http://www.ey.com/


 

 

 
 
 
 
 

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية 
 

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

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

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

 
ر الدولية للتدقيق، وكذلك نقوم بما  إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايي

 يلي:
 
تحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء الناتجة عن احتيال أو غلط، وتصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق  •

خطأ جوهري  تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف 
ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات 

 غير صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
 
ف وليس بهدف ابداء رأي  الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظرو  •

 .للمجموعةحول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي  
 
 تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية و االيضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االدارة. •
 
اسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،  التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية في المح •

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

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

 
الموحدة  ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية  •

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

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

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

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية 
 

 القوائم المالية ونوصي بالمصادقة عليها.  تتفق معبقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية    المجموعةتحتفظ  
 

 إرنست ويونغ/ األردن
 
 

 أسامة فايز شخاترة

 1079ترخيص رقم 

 
 المملكة األردنية الهاشمية  –عمان 

 2021آذار   3
 
 

 



 

   ئم الماليةقواالهذه   جزءا من 18 رقم إلى 1قة من رقم  فرتبر اإليضاحات المعت

 المساهمة العامة المحدودة  لالستثمارالصندوق السعودي األردني  مجموعة

 الموحدة قائمة المركز المالي 

 2020كانون األول   31كما في 

 

 2019  2020 إيضاحات  

 دينــــار  ردينــــا  

     الموجودات 

     متداولة  غير موجودات

 75ر848  2ر527 3 األصول  حق استخدام

 87ر826  51ر666 4    ممتلكات ومعدات 

 -  17ر740 5 ذمشاريع تحت التنفي

 163ر674  71ر933  

     

     موجودات متداولة 

 166ر750  129ر587 6 أرصدة مدينة أخرى

 4ر609ر474  12ر682ر755 7 نوكبأرصدة لدى الو  نقد

 4ر776ر224  12ر812ر342  

 4ر939ر898  12ر884ر275  مجموع الموجودات

     

     حقوق الملكية والمطلوبات

     حقوق الملكية 

 7ر100ر000  7ر100ر000 1 رأس المال المدفوع

 -  10ر142ر727  زيادة رأس المال  حساب فعات على د

 (2ر650ر694)  (4ر963ر943)  ة متراكمائر سخ

 4ر449ر306  12ر278ر784  حقوق الملكية  صافي

     

     المطلوبات 

     متداولة  غير مطلوبات

 83ر238  245ر487 11 طويل األجل   فأة مخصص مكا

 83ر238  245ر487  

     

     متداولة  مطلوبات

 49ر770  53ر102  ذمم دائنة

 82ر768  - 12 قصير األجل  – رايجاد قع التزام 

 274ر816  306ر902 10 أخرى دائنةأرصدة 

 407ر354  360ر004  

 490ر592  605ر491  مجموع المطلوبات 

 4ر939ر898  12ر884ر275  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات



 

   ئم الماليةان هذه القو جزءا م 18رقم  إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

 

 دةالمساهمة العامة المحدو  لالستثمار لسعودي األردنيالصندوق ا مجموعة

 الموحدة امل ل الشدخال ةئماق

   2020كانون األول   31في  ةنتهيالم   للسنة

 

 2019  2020 إيضاح 

 دينــــار  دينــــار  

     

 (1ر780ر288)  (2ر475ر329) 13 مصاريف ادارية 

 256ر602  166ر564  ايراد فوائد

 (11ر889)  (4ر484)  تكاليف تمويل 

 (1ر535ر575)  (2ر313ر249)  خسارة السنة 

 -  -  رىخل الشامل األخ نود الداف: بضي

 (1ر535ر575)  (2ر313ر249)  للسنة   مجموع الدخل الشامل

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

   ئم الماليةان هذه القو جزءا م 18رقم  إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

 

 المساهمة العامة المحدودة  لالستثمارالصندوق السعودي األردني  مجموعة

 الموحدة الملكية  قائمة التغيرات في حقوق 

   2020كانون األول   31للسنة المنتهية في 

 

 

 ل امـل رأس ا

  ـوعدفـمال

دفعات على 

دة حساب زيا

 ال س المرأ

 

 وع المجمــ  خسائر متراكمة  

 دينـــار  دينـــار    دينـــار 

        

        - 2020كانون األول   31المنتهية في   للسنة

 4ر449ر306  (2ر650ر694)  -  7ر100ر000 الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 10ر142ر727  -  10ر142ر727  - ( 1إيضاح )مال ال سرأ زيادة حساب دفعات على 

 (2ر313ر249)  (2ر313ر249)  -  - للسنةامل مجموع الدخل الش

 12ر278ر784  (4ر963ر943)  10ر142ر727  7ر100ر000 2020  كانون األول  31الرصيد كما في 

 

        - 2019األول كانون   31المنتهية في   للسنة

 5ر984ر881  (1ر115ر119)  -  7ر100ر000 ني لثان او ناك ولما في أكالرصيد 

 (1ر535ر575)  (1ر535ر575)  -  - للسنةمجموع الدخل الشامل 

 4ر449ر306  (2ر650ر694)  -  7ر100ر000 2019  كانون األول  31رصيد كما في لا

 

 

 



 

   ئم الماليةان هذه القو جزءا م 18رقم  إلى 1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  

 دودةحة العامة الماهملمس ا  لالستثمارالصندوق السعودي األردني  مجموعة

 الموحدة قدية تدفقات النلا  ةمقائ

 2020انون األول ك  31للسنة المنتهية في 
 

 2019  2020 ات إيضاح 

 دينــــار  دينــــار  

     غيلية التش األنشطة

 (1ر535ر575)  (2ر313ر249)  السنة   خسارة
     

     تعديالت: 

 70ر012  63ر400 3 االصول استهالك حق استخدام 

 -  9ر921 3 ول صاأل محق استخدا لى خصم ع 

 35ر581  43ر863 4 معدات استهالك ممتلكات و 

 83ر238  261ر249  طويلة األجل   ت آمخصص مكاف

 11ر889  4ر484  جاراي قدع  –تكاليف تمويل 

 (256ر602)  (166ر564)  ايراد فوائد
     

     تغيرات رأس المال العامل: 

 (3ر025)  37ر163  أرصدة مدينة أخرى

 275  3ر332  ةنئدام ذم

 48ر525  32ر086  صدة دائنة أخرىرا

 (1ر545ر682)  (2ر123ر315)    يلية األنشطة التشغفي خدمة المست  ةالنقدي اتالتدفق  إجمالي 

 (12ر484)  (4ر484)  عقد ايجار –تكاليف تمويل مدفوعة 

 (1ر558ر166)  (2ر127ر799)   األنشطة التشغيلية المستخدمة في   ةالنقدي اتصافي التدفق 
     

     االستثمارية نشطة األ

 (46ر221)  (25ر443)  ومشاريع تحت التنفيذ لكات ومعدات ممت شراء

 976ر185  1ر575ر095  ثة أشهر قاقاتها عن ثالتي تزيد استحلا االجلودائع قصيرة 

 306ر748  166ر564  ايراد فوائد مقبوضة

 1ر236ر712  1ر716ر216  ة يراستثم الاشطة ناأل من  ةالنقدي اتصافي التدفق 

     

     ويلية األنشطة التم

 -  10ر142ر727  زيادة على رأس المال   على حساب  دفعات 

 (75ر295)  (82ر768)  عقد االيجار التزامدفعات 

 (75ر295)  10ر059ر959  ية األنشطة التمويل (المستخدمة في) من  ةالنقدي اتصافي التدفق 
     

 (396ر749)  9ر648ر376  وما في حكمه لنقد في ا (صقنلا)ة يادالزي فصا

 982ر408  585ر659  بداية السنةالنقد وما في حكمه كما في 

 585ر659  10ر234ر035 7 نهاية السنة مه كما في ا في حك النقد وم 



 امة المحدودةعتثمار المساهمة ال سالردني للسعودي ال الصندوق ا  مجموعة

 حدةالمو  يةم المالت حول القوائ احإيضا

 2020ول كانون ال 31

- 1 - 

 

 عـــــام  (1)
 

جيلها، لدى  وتم تس 2017 آذار 26 يخ رادة بتمحدو  ة مساهمة عامالصندوق السعودي األردني لالستثمار كشركة تأسست شركة 

(  1تحت الرقم )اص دني الخمار األرشركات صندوق االستث والتجارة، في سجل الشركات في وزارة الصناعة دائرة مراقبة

، 2016( لسنة 170ونظام شركات صندوق االستثمار رقم ) 2016( لسنة 16باالستناد لقانون صندوق االستثمار األردني رقم )

إن رأس   .دسهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواح 7ر100ر000دينار مقسم إلى  7ر100ر000فوع قدره ومد به ح رصم أسمالبر

  مقسم على النحو التالي: مدفوعالو  صرح بهالمال الم
 

 عدد االسهم  ( ٪ نسبة الملكية ) الجنسية  اسم الشريك 

 6ر390ر000 90 سعودي صندوق االستثمارات العامة 

 595ر492 8ر4 أردني  ردنية لالستثمارة األرياجتلا لبنوكا وعةممج

 114ر508 1ر6 أردني ريةاالبنوك اإلسالمية االردنية لألنشطة االستثم
 

ً  2020شرين الثاني ت 5بتاريخ لهيئة العامة للشركة قدت اع  قد المصرح به   المجموعةمال جبه رفع رأسو م تقرر باجتماعاً غير عاديا

ة  بتغطي المجموعةدارة بالطلب من مساهمي اإلويض مجلس سهم وتف/ئة مليون دينارم بح يصسهم ل/ رانيدة ألف ومائ ن من سبعة ماليي

كدفعات على   10ر142ر727، هذا وقد تم تحويل مبلغ عن مجلس اإلدارةرار يصدر بموجب قكتتب بها د األسهم غير الم يوتسد

 .2020األول كانون  31ا في كم المالأس ع رفر إجراءات ل ااستكم الشركة بصدد وما زالت  ،ل رأس الماحساب زيادة 
 

 ا يلي: كم المجموعةايات غ 
 

 . لقة بهااالستثمار في إنشاء وتشغيل السكك الحديدية وكافة المشاريع المتع -

 ء مدينة للتسلية والترويح السياحي.شاإن -

 .ن خزيك والتهالستاال عبترول ومواقلالنفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة ا ر أنبوب نقلإنشاء وتطوي -

 . المجموعةا يتوافق مع غايات هم بمواألسكات وتملك الحصص اهمة في الشرمسال -

 لسعودية.ية اة العربإنشاء وتطوير الربط الكهربائي مع المملك -

 ات.ع ية وغيرها من القطاريع قطاع الطاقة والسياحة والبنية التحتتملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل مشا -

 يفين.حرمين الشرم الخاد ةدينفي م تيةلتحة انيبلتطوير ا -

 تحتية.  شاريع البنية الالقيام بأعمال م -
 

 شمية. الها ردنية يقع المركز الرئيسي للشركة في عمان، المملكة األ
 

 .2021 شباط 23بتاريخ المنعقد في االجتماع  المجموعةرة من قبل مجلس إدا الموحدة تم إقرار القوائم المالية
 

 المالية  القوائم  دادإع سسأ ( 2-1)
 

 .الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية التقارير المالية الدولية ريايللشركة وفقا لمعالموحدة ية عداد القوائم المالإتم 
 

 وفقا لمبدأ الكلفة التاريخية.الموحدة الية لقوائم الماد اتم اعد
 

   .للشركةة الرئيسية والذي يمثل العمل  ةوحدملا ةليلقوائم المااردني هو عملة اظهار ينار األالدان 
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 المالية  القوائم توحيدأسس  ( 2-2)

 

  31التابعة التالية كما في  ةوالشركستثمار لالعودي الصندوق السموحدة المرفقة القوائم المالية لشركة م المالية التتضمن القوائ

 :2020األول  كانون 

 

 تأسيسال بلد  ة همسانسبة الم  طاطبيعة النش  اسم الشركة 

       

نولوجيا ي قطاع تكاالستثمار ف   لوجي كنو تاألردني لالستثمار الالسعودي الصندوق 

 النترنتا

 

 كايمن جزيرة   100٪

 

لى الشركة  ع وتتم السيطرة سيطرة. ه التوقف هذمالية للشركات التابعة ابتداًء من تاريخ ممارسة السيطرة وحتى تلقوائم الم توحيد اتي

 لى عوائد المجموعة.ير ع التابعة للتأث القدرة على توجيه السياسات المالية والتشغيلية للشركة ةللشركنح ا عندما تمبه رمثستلما

 

 لمستثمر فيها فقط عند تحقق ما يلي:ى الشركة االسيطرة علم تتديد، وبالتح

 

ات ذات الصلة  وجيه النشاطة على تقدرال ةع مو لمجي تمنح اتر بها )الحقوق القائمة الستثمالمعلى الشركة  الشركةسيطرة  -

 ا(. للشركة المستثمر به

 ها. ة المستثمر فيبالشرك رتباطهاتجة عن اتغيرة الناالم وائدأو حقوقها في الع  الشركةتعرض  -

 ا.ائدهو القدرة على ممارسة السيطرة على الشركة المستثمر فيها والتأثير على ع  -

 

جميع الحقائق  الشركة المستثمر فيها، تقوم المجموعة بأخذ ما شابهها في ت أو صويتلاق قو غلبية حمن ا أقل  الشركةعندما تمتلك 

 لمستثمر فيها ويتضمن ذلك: يطرة على الشركة اإذا كانت تمتلك س يد فيماار لتحدن االعتبعيلعالقة بوف ذات اوالظر

 

 . هاالمستثمر في حقوق تصويت اآلخرين في الشركةة لمالترتيبات التعاقدية مع ح -

 بات التعاقدية األخرى.جة من الترتيالنات قوقحلا -

 وعة. لمجمويت المحتملة لالحالية وحقوق التصحقوق التصويت  -

 

ير في غالتفيها وفي حال وجود ظروف أو حقائق تدل على  تسيطر على الشركة المستثمرعادة تقييم فيما إذا كانت بإ الشركةوم تق

سيطرة  من تاريخ ممارسة التابعة إبتداءاً المالية للشركة ال يتم توحيد القوائم  ة. ثاللثا اصر السيطرة نأحد أو أكثر من عنصر من ع 

حدة من تاريخ سيطرة المجموعة  تابعة في قائمة الدخل المو يرادات ومصاريف الشركات التوحيد اة. يتم ه السيطرهذوحتى توقف 

 عة وحتى تتوقف هذه السيطرة. بلتاعلى الشركات ا

 

األم وحقوق غير  ة األسهم في الشركةالدخل الشامل األخرى على حقوق حمل كل بند من بنودئر و خسالاو ح باميل األرتح ميت

حاجة، يتم تعديل القوائم المالية للشركات  المسيطرين. وإذا اقتضت ال إلى عجز في رصيد حقوق غير أدى ذلكحتى لو مسيطرين ال

ملكية  وحقوق العاد الموجودات والمطلوبات يتم استبللمجموعة. ية بسامحالع السياسات معة لتتماشى سياساتها المحاسبية بلتاا

 والشركات التابعة.  معامالت فيما بين المجموعةلقة بالر المتعوالخسائ احالمصروفات واألربواإليرادات و 

 

لكية. عند فقدان لما قو قحي ف دان للسيطرةقركة التابعة الذي ال ينجم عنه فشال يتم تسجيل األثر الناتج عن تغير نسبة الملكية في 

 المجموعة بما يلي: لتابعة، تقوم السيطرة على الشركة ا

 الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة اموجودات )بما فيهإلغاء اإلعتراف ب -

 إلغاء اإلعتراف بحقوق غير المسيطرين  -

 لكيةمالمسجل في حقوق ال الت األجنبيةمالعإلغاء اإلعتراف باحتياطي ترجمة   -

 لمستلمةادلة للمبالغ االع مةيقلاب افاإلعتر -

 ابعة تفظ به في الشركة التمة العادلة لالستثمار المحاإلعتراف بالقي -
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 ة فقدان السيطرةباح أو الخسائر الناتجة عن عمليف باألراإلعترا -

ً في ب -   حرباألا و أ اح والخسائربالدخل الشامل األخرى إلى األر نودإعادة تصنيف حصة الشركة التي تم تسجيلها سابقا

 ها. و االلتزامات التابعة ل استبعدت بشكل مباشر األصول االمجموعة قد لة ان اذلك في حالمدورة و 
 

 لنفس السنة المالية وباستخدام نفس السياسات المحاسبية. ابعةالت ةقوائم المالية للشركة والشركداد اليتم إع 
 

 تابعة. ة وشركتها الالشرك ن امالت بيجة عن المعتلنا ا فيراصيرادات والمدة والمعامالت واالجميع األرص دبعايتم است
 
 

 ات المحاسبية السياسالتغيرات في  ( 2-3)
 

  31 ي ة فعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهي متفقة مع تلك التي اتب  الموحدة  ليةبعة في اعداد القوائم المالمحاسبية المت ياسات االسان 

 :2020انون الثاني ك 1التالية اعتباراً من  ت بتطبيق التعديالت امق  وعةمجمالن باستثناء أ ،2019ول كانون األ
 

 (: تعريف "األعمال" 3الدولي رقم ) تعديالت على معيار التقارير المالية

،  "ال عم"اندماج األ ( 3ية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم )أصدر مجلس معايير المحاسبة الدول

ا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال. توضح  دة المنشآت على تحديد ما إذعلمسا

غير   ي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمالت األعمال، تلغهذه التعديالت الحد األدنى لمتطلبا 

يم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية، وتضييق تعريفات األعمال  ات لمساعدة المنشآت على تقي هتوجي  ف ي تضو موجودة،

 اري.  والمخرجات، وادخال اختبار تركيز القيمة العادلة االختي 

 

تحواذها في أو بعد بداية  سيخ ارات ن كوصول التي ي أل ق التعديالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على اتم تطبي 

إعادة النظر في هذه المعامالت   الشركة  . وبالتالي، لم يتعين على2020كانون الثاني  1سنوية التي بدأت في أو بعد  ل فترة ابالغ أو

 التي حدثت في فترات سابقة. يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح عنها.

 

 . للمجموعة الموحدة القوائم الماليةلتعديالت على اهذه  قيطبت ثر عن ج أي أتلم ين

  

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

لي و دلا بة عيار المحاسمعرض القوائم المالية و  -( 1أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

كافة   " ضمن المعاييرجوهريفي التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو " السياسات المحاسبية والتغييرات  -(8م )قر

وتوضيح جوانب معينة من التعريف. ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو 

اسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك  القرارات التي يتخذها المستخدمون األس على  لو قمعل ، تأثير بشكاإخفاءه

 توفر معلومات مالية محددة حول المنشأة ".   القوائم المالية، والتي 

 

 .للمجموعة الموحدة على القوائم الماليةلم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت 

 

 ( 7ارير المالية الدولي رقم )( ومعيار التق 9التقارير المالية الدولي رقم )ار  ي معى عل دةائت الف معدال لتعدي

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

عالقة  تتأثر  مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة. شكلبر أثتت تي القات التحوط عمليات اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عال

يقن بشأن توقيت و / أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار، لبند التحوط أو أداة  التحوط إذا أدى التعديل إلى حالة من عدم الت

أو  النقدية المستندة إلى المعيار، لبند التحوط  قات فتدال م جح أو توقيت و /  لالتحوط. نتيجة لهذا التعديل، قد يكون هناك عدم تيقن حو 

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

 .ة التحوط فعالة للغايةالقع ن كو ت ن أ قعان من المتو كعدم التيقن فيما إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملة للغاية وما إذا 

 

 .للمجموعةالموحدة على القوائم المالية طبيق هذه التعديالت لم ينتج أي أثر عن ت 
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 COVID-19تخفيضات او تأجيالت االيجار المتعلقة بوباء -( "االيجارات" 16المالية الدولي رقم )معيار التقارير تعديالت على 

(  16لمالية الدولي رقم )بإصدار تعديالت على معيار التقارير ا 2020أيار  28بتاريخ  ةياسبلمح ا ريللمعاي لدولي االمجلس  قام

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

لى تخفيضات او تأجيالت عديالت المحاسبية لعقود االيجار ع تل الحو  (16)رقم الدولي  ةالمالي متطلبات معيار التقارير من تطبيق

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

كتعديل  COVID-19ء اوب عن  اتجةيجار النيالت اال. كحل عملي، يجوز للمستأجر اختيار عدم اعتبار تخفيضات او تأج2021

 على عقد اإليجار. 

 

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

   .على القوائم المالية الموحدة لدى المجموعة
 
 

 حاسبيةالم اتأهم السياس (2-4)
 

 ومعدات  ممتلكات

كم  المتراوالمعدات واالستهالك الممتلكات كلفة بعاد يتم استكم. و ا ربسعر الكلفة بعد تنزيل االستهالك المتالمعدات و ات لكمتم ال رتظه

 ة الدخل. مقائي أو التخلص منها ويتم إثبات أية أرباح أو خسائر ف معدات لممتلكات والحين بيع ا
 

 سط الثابت وبنسب سنوية كالتالي:ريقة القطخدام تساب ةعتوقاجية المتار اإلندى األعم ى ملع  يحسب االستهالك

 

         ٪  

 

 35  اني تحسينات مب

 35   كتبيةمعدات م

 35  أثاث ومفروشات 

 35  وب أجهزة حاس

 15   سيارات 
 

 ى لــ إ الظــروف تشــير اث أو تغيــرات فــي أحــد اكفي قيمتها عندما يكون هن ضخفانيتم مراجعة قيم الممتلكات والمعدات من حيث اال

يــة تكــون القيمــة الدفترداد في الحــاالت التــي بلة لالسترالقا لقيمةودات باالموج ج.  يتم إعادة إدرافتريةالقيمة الدنية استرداد ام إمكعد

 .القابلة لالسترداد أعلى من القيمة
 

دفترية  والقيمة ال نقديةال ت الصا بين المتحمعلى اساس الفرق بة سحتاتجة عن استبعاد االصل )منال ئر يتم اثبات االرباح أو الخسا

 صل.  اد االد استبعخل عندللألصل المستبعد( ضمن قائمة ا
 

 نفيذ  تحت الت المشاريع

 ك المشاريع تحت بدء باستهالل م ايت. ال لفة وتتضمن كلفة اإلنشاءات والمعدات والمصاريف المباشرةبالك ذع تحت التنفيلمشارير اتظه

تخدام. سالل هزةجا ح بصتو  تهاء منهاننفيذ حتى يتم االلتا  
 

 ذمم مدينة 

ر التقارير المالية  بتطبيق الطريقة المبسطة من معيا المجموعة قامت  .طةالمشرو  في المبالغ غير المجموعةتمثل الذمم المدينة حق 

  ئراخس لاحساب ، و جدت و إن  ن أدوات الدي ع ئتمانية المتوقعة على جمياال لخسائر )األدوات المالية( لتسجيل ا( 9الدولي رقم )

 قعة على كامل عمر أدوات الدين. ية المتو مانتاالئ
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 االيجارات  

ل ا كان العقد ينقإيجار أو يحتوي على إيجار. اي انه إذعقد  قددء بها لتحديد إذا كان العد البمة عنرقييم العقود المبتب المجموعةم تقو 

 .عةو فلمدا غلبامل زمن مقابل الحدد لفتره من ام تخدام األصل السافي تحكم الحق في ال
 

ر القصيرة األجل وعقود إليجاقود اع ستثناء إليجار، باميع عقود اوحداً لالعتراف والقياس فيما يتعلق بجمنهجا  المجموعةطبق تو 

في   قي تمثل الحتحق االستخدام الصول ار وأات اإليججار لدفعمات اإليتزابال المجموعةوتعترف ار األصول منخفضة القيمة. إيج

 رة. جأتالمس ولصألا تخدامسا
 

 نتفاع من األصل  اإلحق 

فيه قابل   ي، التاريخ الذي يكون األصل ر )أيجاإلعقد ا ي تاريخ بدءالموجودات فباالعتراف بحق استخدام  المجموعةتقوم 

مة لقيا ديلتعم توي ،مةيي في القنائر التدسهالك المتراكم وخالستزيل ا، بعد تنبالتكلفة االستخداماالعتراف بأصل حق لالستخدام(. يتم 

 يم التزامات اإليجار. عادة تقيعند إ
 

ودفعات   المباشرة األولية المتكبدة،ها، باإلضافة الى التكاليف رف بلمعتا يجار التزامات اإلتخدام قيمة تتضمن تكلفة أصل حق االس

 المجموعةن ال لم تكي حف ار.يجالاد قعب ة مة متعلقلوافز مستحمطروًحا منها أي قد، ء العتاريخ بدي أو قبل لتي تمت فاإليجار ا

ى أساس  ستخدام االصل المعترف به علحق ايمة قتهالك عقد، يتم اسهاية مدة المتيقنة من الحصول على ملكية األصل المؤجر في ن

دني تلار ابتاخ دام إلى خاالست ق ع موجودات أصول حتخض اقل.  إليجار ايهما و مدة الألصل اى العمر اإلنتاجي القسط الثابت على مد

 ة. قيمال ي ف
 

 عقود اإليجار    اماتالتز 

جار التي يتعين دفعها  القيمة الحالية لدفعات اإليار بإليجات عقد اف بالتزاماار، باالعترفي تاريخ بدء عقد اإليج المجموعةتقوم 

ة( ابتثجار يت إعافد برتعونها تي مضمفلتي اي تتضمن الدفعات والتبتة )جار الدفعات الثااإلي دفعات مدة العقد. تتضمن خالل 

ق عليها وفقا لشروط  متف دالت عت أو مد على مؤشراة التي تعتمحوافز اإليجار المستحقة ودفعات اإليجار المتغيرا منها مطروحً 

  رسة خياممار دة عنقا القيمة المستحأيضً  يجار. تتضمن دفعات اإلتبقيةة المموجب ضمانات القيموالمبالغ المتوقع تحصيلها بالعقد، 

خيار ي ان تمارس تنو  المجموعة وقيمة غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت  المجموعةمارسه ؤكد أن تالم ي من ذوالء ارشال

 قا لشروط العقد. ء وفنهاإلا
 

  ة ف في الفتر يرالشروط العقد كمص وفقاليها مؤشرات أو معدالت متفق ع  ى لت اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد ع راف بدفعايتم االعت

 الى دفع تلك المبالغ.  ذي يؤديالشرط الأو الحدث ها يف قعي ي تال
 

ء قبلية معدل االقتراض عند بدات خصم دفعات االيجار المستلغاي المجموعةدم خإليجار، تستية لدفعات اعند احتساب القيمة الحال

حقة ويتم دة المستمة الفائبقياإليجار  ات ملتزاا ةدايز الحقا يتم .دغير قابل للتحديجار اإلي سعر الفائدة الضمني في عقد ن اإليجار إذا كا

 يجار إذا كان هناك أي تعديليمة الدفترية اللتزامات اإلالق قياس إعادة لى ذلك، يتمباإلضافة إ تخفيضها بقيمة دفعات اإليجار الفعلية.

قييم تغير التند ابتة أو ع ث رإيجا ت اعدف رمونها تعتبضملدفعات التي في لى ايير ع اإليجار أو عند حدوث اي تغ ةأو تغيير على مد

 تعلق بشراء األصل. الم
 

 يمة قلضة ااألصول منخفعقود ايجار عقود اإليجار قصيرة األجل و

عقود  أي: جل )بعض عقود اإليجار قصيرة األ على صيرة االجل علق باالعتراف بعقود اإليجار قبتطبيق اإلعفاء المت المجموعةوم قت

 أيضا بتطبيق المجموعةيار شراء االصل(. كما تقوم  تتضمن خالبدء وال يخ و أقل من تارأ ارً شه  12ا هتتبلغ مد ي لتااإليجار 

يتم يمة. بر منخفضة القد اإليجار لألصول التي تعتمنخفضة القيمة على بعض عقوصول ار لألجاإلي متعلق بعقوداإلعفاء ال

لقسط  لى أساس امصروفات ع ك  ة القيمةمنخفض لو صاأل راجأي دل وعقو جاأل ةإليجار قصيرود ار لعقاالعتراف بدفعات اإليجا

 الثابت على مدة اإليجار.
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 ن موظفيال مكافآت
صاح  اإلف و تم كمطلوبات طويلة األجل على المدى الطويلالتي سيتم دفعها و  صح عنهاالمف وظفين م المكافآت ب مخصص يتم احتسا

ً لمعيار المحاسبة   ،رة األجل يمطلوبات قصخرى كألئنة اادل ا ةداألرص ن ر ضمهش 12ا خالل فعهيتم دعن المكافآت التي س وفقا

معدل فائدة يماثل معدالت   خدامستبادفقات النقدية التقديرية ة للتلحالي اأساس القيمة  لى ع  المكافأةم يتم تسجيل إلتزا  ،19الدولي رقم 

 . معدل سعر االقتراض ة على الفائد

 

 حكمه  في وما  النقد

أو أقل بعد  ق ثالثة أشهر األجل والتي لديها تواريخ استحقا ئع قصيرةنوك ووداالبق ولدى الصندو  ي قد فنلا مهكحما في و نقد ليشمل ا

 .ائنةالد كزيل أرصدة البنو تن

 

 مخصصات 

مات اديد االلتزتس ، وإن ج عن حدث سابقي أو فعلي( نات)قانونالتزام  المجموعةن على مخصصات عندما يكو يتم االعتراف بال

 .ليهع  تها بشكل يعتمدماس قيقي ن كميو مل تمح

 

 ومستحقات ائنة ذمم د 

مطالبة بها من قبل  ستلمة سواء تمت او لم تتم الالم دمات خئع والستقبل للبضاسداد في الميتم اثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة ال

 المورد.

 

 خل  ضريبة الد

 . ؤجلةمائب الرستحقة والضالمرائب مصاريف الضرائب مبالغ الض ثلتم

 

رباح ريبة عن االريبة، وتختلف االرباح الخاضعة للضح الخاضعة للضس االرباعلى أسا حقةالمست يف الضرائب راب مصتسحت

ر قابلة للتنزيل في او مصاريف غي ةبشمل ايرادات غير خاضعة للضريالن االرباح المعلنة ت ةحدمو ال ماليةم القوائلة في االمعلن

اضعة او مقبولة التنزيل الغراض د ليست خا أو بنو يبيمقبولة ضراكمة الئر المتراخسال او  قةحوات السن في  انموا ماليةالسنة ال

 ضريبية.

 

 هاشمية.لدخل في المملكة األردنية البة اضري ن وفقاً لقانو  ستحقةب المالضرائتحتسب 

 

  ودات او المطلوبات ة الموجمقيين ب ةقتؤ مية ال الزمن ت قارو فجة التوقع دفعها او استردادها نتيهي الضرائب المإن الضرائب المؤجلة 

خدام طريقة باستجلة ؤ ئب المحتساب الضرااسها. يتم اوالقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أسالموحدة  المالية القوائم في 

ً االلتزام وتحتسب  ودات جو ق الميقحت و أيبي رضال امزلتيتوقع تطبيقها عند تسوية االالضريبية التي   للنسب الضرائب المؤجلة وفقا

 لمؤجلة. الضريبية ا

 

ة كانيمعدم إ ي حالة توقعم تخفيضها فويتالموحدة جودات الضريبية المؤجلة في تاريخ القوائم المالية مو رصيد ال جعةيتم مرا

ً ستفادة من تلك الموجودات الاال   او كلياً.ضريبية جزئيا

 

 العتراف بالمصاريف تحقق اإليرادات وا 

 . ف بهاترااالع عند ت ادايرإلابف ارتاالع يتم

 

 ق. اقاً لمبدأ اإلستحقيتم االعتراف بالمصاريف وف

 

 العمالت االجنبية 

 ت.  جراء المعامالبأسعار الصرف السائدة في تاريخ إ لسنةجنبية خالل ات األالتي تتم بالعماليتم تسجيل المعامالت 

 

الي. هذا ويتم السائدة في تاريخ قائمة المركز الم جنبيةالالت امع ل ا را عأسب ةماليلاطلوبات يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والم

 تراف بالفروقات في قائمة الدخل الشامل. ع اال
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 الية ني الموجودات الم دت

  ةاليل المصو ألا إذا كان يوجد دليل موضوعي بأن أحد التحديد فيمة وحدالملمالية خ إعداد القوائم اراء تقييم بتاريبإج المجموعةتقوم 

المالية أو مجموعة أصول مالية قد   لار قيمة أحد األصو متها. يتم اعتبت النخفاض دائم في قيمالية قد تعرض صولأة ع و ممج أو 

دات لت بعد التثبيت األولي للموجو حصي القيمة كنتيجة لحدث أو أكثر والت خفاضدليل موضوعي الن فقط في حالة وجود انخفضت،

 ث  )حصول "حد

 

ل مالية التي من و المالية أو مجموعة أص عة ألحد األصولالمستقبلية المتوق التدفقات النقدية ى لع  ريثأتث دحال هذا"( ولةخسار

من المقترضين  مؤشرات على أن المقترض أو مجموعة دائمخفاض الضمن دليل االنل. يمكن أن يتالممكن تقديرها بشكل معقو 

أو   تعرضون لإلفالسومن المرجح أنهم سيالمبلغ األساسي  و أ دئاو فلات اعدف في  تقصير مال أو ة كبيرة أو إهيواجهون صعوبة مالي

 . أخرى إعادة هيكلة مالية

 

تغيرات في األوضاع  لنقدية المستقبلية المقدرة مثل الات االتدفق يمكن قياسه فيوجود انخفاض  وعندما تشير البيانات الملحوظة إلى 

 بالتقصير.رتبطة االقتصادية الم

 

 ة لي ام لا  يرغ داتوجولمي انتد

بأن الموجودات قد انخفضت قيمتها. إذا وجد أي دليل على  لمالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليلخ إعداد القوائم ابتاري المجموعةتقوم 

 ات. إن مبلغدبتقييم المبلغ الممكن تحصيله للموجو  المجموعةتقوم  ة،ض في القيماختبار سنوي لالنخفا أو عندما يتطلب إجراء ذلك،

يتم و  لبيع وقيمته المستخدمة أيهما أعلى و وحدة توليد النقد ناقصاً تكاليف اودات أصيله هو القيمة العادلة للموجتح كن مملا ات دو جو ملا

إلى حد كبير عن تلك الناتجة من   ة مستقلةفقات نقدية داخليالموجودات ال تولد تدفردية، إال إذا كانت تحديده للموجودات ال

كن تحصيله،  ات أو وحدة توليد النقد المبلغ المما يتجاوز المبلغ المدرج للموجودعندم. مجموعةلادات و جو م و أ ودات األخرىجالمو 

تدفقات  لة المستخدمة، يتم خصم الادء تقييم القيمة العالممكن تحصيله. أثنا تعتبر الموجودات منخفضة ويتم تخفيضها إلى المبلغ

ات السوق الحالية للقيمة الزمنية  صم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمر خعس خدامباست اهلة يللعادلة الحااالنقدية المستقبلية للقيمة 

ً تكاليف الموال والمخاطر المحددة للموجودات. أثناء تحديد القيمة العالأل الحديثة في السوق في  ت بيع، تؤخذ المعامالدلة ناقصا

ً تحدي تبار إذا كانت متوفرة. وإذا لم يكن االع  يتم تثبيت هذه تم استخدام نموذج التقييم المناسب. ، يالت معامك اللت لمث دممكنا

 األخرى. مة العادلة المتوفرة تقييم أسعار أسهم الشركات التابعة المتداولة أو مؤشرات القياالحتسابات بمضاعفات 

 

 العادلة  مةقياس القي 

 العادلة لألدوات المالية.  يمةعن الق احفصإلا  متي امم المالية كئاس األدوات المالية بتاريخ القوابقي المجموعةتقوم 

 

في معاملة منظمة بين  ل عليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعه لتسوية إلتزاملقيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصو تمثل ا

 تاريخ القياس. وق بالمشاركين في الس

 

للموجودات سواق الرئيسية تزام تم من خالل األإللتسوية اأو  اتدموجو ال ن عملية بيع أعلى فرضية  بناءً القيمة العادلة يتم قياس 

  المجموعة و المطلوبات. تحتاج أمة للموجودات ءلسوق الرئيسي، يتم استخدام السوق األكثر مال والمطلوبات. في حال غياب ا

 مة. ءسوق األكثر مال وصول للسوق الرئيسي أو الفرص الالمتالك 

 

 دمة من المشاركين في السوق عند تسعيرطلوبات باستخدام اإلفتراضات المستخالمللموجودات و دلة عاقيمة البقياس ال المجموعةتقوم 

 ة.هم اإلقتصادييتصرفون وفقاً لمصلحت الموجودات أو المطلوبات على افتراض أن المشاركين في السوق

 

يد المنافع اإلقتصادية من تولالسوق على  ن في كيالمشار عين االعتبار قدرةذ بيأخ ودات غير الماليةياس القيمة العادلة للموجإن ق

 لمشارك آخر سيستخدم الموجودات بأفضل طريقة.خدام الموجودات بأفضل طريقة أو بيعه خالل است
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دام عادلة وتوضيح استخلقيمة اافية لقياس ال لظروف وتوفر المعلومات الكتتناسب مع امالئمة و  استخدام أساليب تقييمب المجموعةتقوم 

 الممكن مالحظتها بشكل غير مباشر.  شكل مباشر وتقليل استخدام المدخالت ا بممكن مالحظتهالت الدخمال
 
 وات المالية: ة العادلة لألدالقيم م وذلك في تحديد وعرضباستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقيي المجموعةقوم ت

 
طبها باستخدام اح عنها في القوائم المالية أو تم شفصها أو تم اإل لة لقياس ادلعيمة ايتم استخدام الق ي بات الت ودات والمطلو جميع الموج

 ادلة ككل: مة العتأثير مهم لقياس القييمة العادلة، وبناءاً على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها قالمستويات التالية لل
 
 لمشابهة. طلوبات المواودات اق الفعالة للموجو في األسقية المعلنة  األسعار السو  ستوى األول: الم
 
على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو   عتبار المدخالت ذات التأثير المهمتقنيات تقييم تأخذ في اال توى الثاني:لمسا

 .غير مباشر
سوق  مات في اللو مععلى  كنها ليست مبنيةوللعادلة على القيمة ام مدخالت لها تأثير مهم تقييم حيث تستخدنيات تق المستوى الثالث:

 ظتها. الحيمكن م
 

ا بين مستويات القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم م تحويل أي من الموجودات والمطلوبات بتحديد إذا ما تم  المجموعةتقوم 
 . يةة مالنهاية كل فتر( في دلة ككللقيمة العاثر الجوهري على قياس اوى للمدخالت ذات األست)بناءاً على أدنى م ت التصنيفا

 
طر الموجودات أو  خاوجودات والمطلوبات حسب طبيعتها ومبتحديد تصنيفات الم المجموعةادلة، تقوم العح القيمة لغايات إيضا

 المطلوبات ومستوى القيمة العادلة. 
 
 استخدام التقديرات  (2-5)
 
الغ مب تؤثر على  قديرات واجتهادات بتم القيا المجموعة ن إدارةيتطلب ممحاسبية لية وتطبيق السياسات الن إعداد القوائم الماإ

يرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات  قدن االلتزامات المحتملة. إن هذه التالموجودات والمطلوبات واإلفصاح ع 
قات التدف بالغ وأوقات تقدير ممة لام بأحكام واجتهادات هاالقي المجموعةمن إدارة ب صات وبشكل خاص يتطلصوالمصاريف والمخ

على فرضيات  رةن التقديرات المذكورة مبنية بالضرو وظروف تلك التقديرات في المستقبل. إ ضاعجمة عن أو ية المستقبلية الناقدلنا
ي غيرات فالت ن التقديرات وذلك نتيجةج الفعلية قد تختلف ع نتائدم التيقن وإن الع وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير و 

 تلك المخصصات. ف رو اع وظفي أوضالمستقبل 
 

 في القوائم المالية هي: المستخدمة ت يرااهم التقدان 
 

 بحق اإلستخدام  قة قياس الموجودات والمطلوبات المتعل
يار تمديد مولة بخمشين االعتبار الفترات اللإللغاء، مع االخذ بع قابلةها المدة غير النبتحديد مدة عقد اإليجار على أ المجموعةتقوم 

أال   دنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكالخيار، أو أي فترات متعلقة بخيار إذا ممارسة ه كان من المؤكد أن تتما إذيجار د اإلعق
 .بممارسة هذا الخيار المجموعةتقوم 

 
ات ربعض التقدي مجموعةالبق تطودات لفترات إضافية. الحق في استئجار الموج المجموعةجار يوجد لدى يبموجب بعض عقود اإل

 .التجديدار ممارسة خيقييم ما إذا كان من المؤكد ت ندع 
 

،  قالصلة التي تشكل حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التجديد. الحا ذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات تأخ المجموعةوهذا يعني، أن 
االمر الذي  ،ة تحت سيطرتهاقع واال وفأو تغيير في الظر حدث هامجار عند حال حصول دة تقييم مدة عقد اإليبإعا لمجموعةاتقوم 

 .ي استراتيجية العمل(ف التجديد )على سبيل المثال، تغيير  ها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خياردرتد يؤثر على قق
 
 دالعقلتشغيلية. ان مدة ياتها الموجودات في عملار نظًرا ألهمية هذه امدة عقد اإليج ء من جزبتضمين فترة التجديد ك المجموعةامت ق
بي سلالعمليات التشغيلية ستتأثر بشكل  صيرة نسبيا وفي حال فسخ تلك العقود فأن ودات تعتبر قر القابلة للفسخ لبعض هذه الموجيغ 

  .في حال عدم وجود بدائل لتلك الموجودات 
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 صول االم ادحق استخ (3)

 

 

 حق

مكتب  –دام استخ  

2020 - ـاردين   
  

  الكلفة 

 210ر039 ني في أول كانون الثاا كم

 210ر039 كانون األول    31كما في 

  
  االستهالك المتراكم 

 134ر191 لثاني كما في أول كانون ا

 63ر400 ك السنةاستهال

 9ر921 * خصم على حق استخدام األصل

 207ر512 ل  وكانون األ  31كما في 

 2ر527 2020 كانون األول 31كما في قيمة الدفترية صافي ال

 

2019 -   
  

فة الكل   

 210ر039 كما في أول كانون الثاني 

 210ر039 كانون األول    31في  كما 

  
  راكم االستهالك المت

 64ر179 لثاني كما في أول كانون ا

 70ر012 استهالك السنة

 134ر191 ن األول  كانو  31كما في 

 75ر848 2019ون األول كان 31كما في صافي القيمة الدفترية 

 

 من فاع تنباال فقد قامت المجموعة COVID-19بشكل مباشر عن وباء تخفيض دفعات عقد االيجار الناتجة  البند يمثل هذا  *

 التي اجازت و ( COVID-19)المتعلقة بوباء  االيجارامتيازات  -"االيجارات" ) 16رقم ار ة على معيالتعديالت الصادر

  .عقد اإليجار كتعديل على  IDVCO-19ء عن وبا  الناتجة يالت االيجارتأج يضات او فللمستأجر اختيار عدم اعتبار تخ
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 ممتلكات ومعدات  (4)

 

تحسينات 

 مباني

معدات 

 مكتبية

اثاث 

 ومفروشات

هزة  أج

 المجموع سيارات  حاسوب 

نـاردي دينـار دينـار دينـار دينـار   2020  دينـار 

       

       الكلفة 

 128ر609 13ر698 19ر619 32ر968 13ر337 48ر987 ني الثكانون اا في أول مك

 7ر703 - 6ر027 450 1ر226 - إضافات 

 136ر312 13ر698 25ر646 33ر418 14ر563 48ر987 كانون األول    31كما في 

       
       االستهالك المتراكم 

 40ر783 3ر394 7ر671 7ر919 4ر442 17ر357 الثاني كما في أول كانون 

 43ر863 2ر060 7ر963 11ر663 4ر984 17ر193 لسنةا استهالك 

 84ر646 5ر454 15ر634 19ر582 9ر426 34ر550 ن األول  وكان  31كما في 

 صافي القيمة الدفترية  

 51ر666 8ر244 10ر012 13ر836 5ر137 14ر437 2020كانون األول   31كما في 

 

2019         

       

       الكلفة 

 82ر388 13ر698 12ر337 11ر006 7ر847 37ر500 ني اانون الثكا في أول مك

 46ر221 - 7ر282 29ر374 4ر340 5ر225 إضافات 

 - - - (7ر412) 1ر150 6ر262 تحويالت

 128ر609 13ر698 19ر619 32ر968 13ر337 48ر987 األول   كانون   31كما في 

       
       راكم ستهالك المتاال

 5ر202 1ر340 2ر050 354 1ر026 432  ي نون الثاناول ككما في أ

 35ر581 2ر054 5ر621 7ر811 3ر404 16ر691 استهالك السنة

 - - - (246) 12 234 تحويالت

 40ر783 3ر394 7ر671 7ر919 4ر442 17ر357 كانون األول    31كما في 

 يمة الدفترية  صافي الق

 87ر826 10ر304 11ر948 25ر049 8ر895 31ر630 2019 كانون األول  31كما في 

 

 

 فيذ تنلشاريع تحت ام (5)

في  ستعمال قيد اال ليصبح  ،دينار 21ر598 تبلغ قد المشروع إلنهاءعة المتوقلنهائية ا فة الكلأن  ث البند برامج حاسوب حي يمثل هذا

 .2021ثاني كانون ال 24تاريخ 
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 أرصدة مدينة أخرى  (6)

 2020  2019 

 دينــــار  دينــــار 

    

 127ر371  82ر796 بضقة المستحقفوائد 

 26ر334  26ر334 ات مستردةينمتأ

ً دفوعة مقممصاريف   11ر016  18ر491 دما

 120  120 دفعات مقدمة

 210  210 بة الدخل مبالغ مستحقة من ضري

 1ر699  1ر636 خرىأ

 166ر750  129ر587 

 

 

 دة لدى البنوك قد وارصن (7)

 2020  2019 

 ــارـدينــ  رــــادينـ 

    

1ر350  ي الصندوقنقد ف   947  

20ر364 لبنوكارصدة لدى ا 5ر101    

10ر212ر321 أشهر* ة ثثالالل تستحق خ قصيرة االجلودائع  579ر764    

2ر448ر720 **ا عن ثالثة أشهرالتي تزيد استحقاقاتهجل قصيرة االودائع  4ر023ر158    

 4ر609ر474  12ر682ر755 

 

   .شهر تحق خالل وتس ٪ 2ر5و  ٪ 0ر5 بين يتراوح  فائدة رسعبالدينار األردني بنوك بللدى ا ائعودالبند  ل هذايمث * 

 

   . سنة تصل إلى قدية تعا وبفترة استحقاق ٪ 4ر75فائدة  ربسعوك بالدينار األردني لدى البن وديعةالبند  * يمثل هذا*

 

 يلي: ما ولألكانون ا 31كما في  نقديةالالتدفقات  قائمة كمه لغرض اعدادما في حيمثل النقد و 

 2020  2019 

 ــارـنــدي   دينـــــار 

    

1ر350  وقفي الصند نقد   794 

02ر364 ارصدة لدى البنوك 5ر101    

10ر221ر321 خالل ثالثة أشهر  تستحق الجلودائع قصيرة ا 579ر764    

10ر234ر035  585ر659    
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 القةذات عواألرصدة مع جهات  المعامالت (8)
 

رئيسيين. يتم اعتماد سياسة  ن يها مساهميلذين هم فلشركات اوا للمجموعة لتنفيذية العلياا ةالشركاء واإلدار عالقة ت ل جهات ذاتمث
 . المجموعةعامالت من قبل إدارة ة بهذه الماألسعار والشروط المتعلق

 

 :ة العلياذي تنفيرواتب ومكافآت اإلدارة ال
 2020  2019 

 ـــاردينـ  دينــــار 
    

 598ر855  637ر516 افآت مكاتب و رو 

 -  24ر780 دارة مكافآت أعضاء مجلس اإل

7ر500  7ر500 نة التدقيق ت أعضاء لجمكافآ  

 

 

 الدخل ضريبة (9)
 

ياً بب زيادة المصاريف المقبولة ضريبوذلك بس 2020 كانون االول 31 ية في المنته ةللسنريبة الدخل ص لضلم يتم احتساب مخص
ً  2019كانون األول  31ي ف يةهالمنتوللسنة ضريبة عة للالخاض ت دااليراعن ا  2014( لسنة 34رقم ) خلضريبة الدقانون لوفقا

 .2018لسنة  (38ضريبة الدخل رقم )المعدل في قانون 
 
 
 أخرى أرصدة دائنة (10)

 2020  2019 

 نــــاردي  ــاردينــ 

    

 23ر641  24ر663  صاريف مستحقة م

 222ر964  222ر021 ةحقمستز  اففآت وحو مكا

 -  24ر780 دارة فآت أعضاء مجلس اإلامك

 7ر500  7ر500 مستحقة قيقالتد أعضاء لجنة فآت مكا

 655  - عقد ايجار –فوائد مستحقة الدفع 

 12ر384  19ر540 ائرة ضريبة الدخل د طلوب الى الم

 7ر672  8ر398 عيجتماالمطلوب الى مؤسسة الضمان اال 

 274ر816  306ر902 

 

 

 لجل األيطو مكافآتمخصص  (11)

 

ق  أعضاء فريو على منح مكافأة لكبار المسؤولين التنفيذيين  2020 ولاألكانون  23خ ريبتالمنعقد ا  جتماعها  مجلس اإلدارة في  وافق

 31ا في دينار كم 311ر926 المبلغإجمالي  بح ليص 202ر640 بمبلغ في إطار خطة حوافز ر ورئيس الدائرة القانونية األستثما

ها خالل  ن ويتم تسديدن المشموليفأة السنوية للموظفيد المكايبتحد وعةجمالم. تقوم ينار(د 109ر286 :2019) 2020ألول اكانون 

 سنوات. 3رة فت
 

حيث قامت  دينار( 83ر238 :2019) 2020كانون األول  31كما في دينار  245ر487لغ لة تبافآت المؤجالية للمك يمة الحن القإ

 .٪ 9ر5الغ لبض واارقتباستخدام معدل سعر اال  لمجموعةا
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 جاريقد اع التزام (12)
 

 31في ية نتهالم ة السنل ال عليها خكة والحر د اإليجارالتزامات عقو و  األصول استخدام  لحق  الدفترية ة قيمناه الاديوضح الجدول 
 :2020 كانون األول

 
د التزامات عقو 

  اإليجار 
 

 
   رنا دي

   
 2020  ي ن الثا   ون كان   1ا في  كم   82ر 768

 ت كا هال ت س ا   -
 ل تكاليف التموي   4ر 358

 تخدام األصول خصم على حق اس   (9ر 921) 
 (10إيضاح  التغير على فوائد مستحقة الدفع )   655

 فعات د   (77ر 860) 

 2020  ن األول كانو   31في  كما    -

 
م تــ  .ردينــا 241ر395 ةاليــ يمــة اجمبقســنوات  3لمدة  مكاتب  ايجار دعق اتفاقيةيع بتوق 2018باط ش 5بتاريخ  المجموعةقامت  -

دفعــة ربــع  11يسدد االيجار علــى  .٪ 9ر5 والتي تبلغ األردن  عر فائدة اإلقراض في سمعدل قد االيجار بدة على ع ائالف ساب احت
بلغت  .دينار( 87ر779: 2019) دينار 72ر848 تبلغ لسنةامل المبالغ المدفوعة خالل اان ك. 2018أيار  1من داء ة ابتسنوي

بب بســ هــذا و ، ار(دينــ  17ر556: 2019ر )دينــا 16ر233 مبلغ ةللشرك نةلسخالل ا ؤجرلمب اتبالمكة لقمتعلاية الخدم مالرسو 
 المــؤجر مقــداره بالمكتــب على خصم يتعلــق  المجموعةحصلت فقد  2020 ن أغالقات خالل سنةجائحة كورونا وما فرضته م

 ر.ؤجالم ب مكتللمية الرسوم الخدب يتعلقنار دي 1ر984لغ مبخصم بدينار و  9ر921
 
 
 ةإداري فاريمص (13)

 
ن األول كانو  31

2020 
 ون األولكان 31 

 2019 
 ــــاريند  نــــاردي 
    

 خرىرواتب ومنافع أ
 

 1ر143ر274
 942ر389 

 398ر346  954ر110 ب مهنيةأتعا
 150ر008  29ر649 مصاريف سفر 

 51ر334  62ر177 الضمان االجتماعيي ف المجموعةة مساهم
 70ر012  63ر400 (3ح إيضا)  ألصولا استخدامق ك ح الستها

 36ر295  51ر925 إعالنمصاريف دعاية و 
 35ر581  43ر863 (4إيضاح ) ت متلكات ومعدام استهالك
 17ر556  16ر233 أجرالمست  ة بالمكتب قدمية متعلخرسوم 

 15ر944  7ر158 مكتبيةم لوازقرطاسية و 
 -  24ر780 دارة اإل مجلس   ت أعضاءمكافآ
 7ر500  7ر500 قيق التدة جنأعضاء لت مكافآ

 13ر470  17ر349 اشتراكات 
 9ر444  2ر364 تدريب مصاريف
 6ر574  2ر446 سيارات  مصاريف

 4ر322  4ر062 ف هواتف  مصاري
 2ر033  6ر107 كوميةح رسوم

 1ر791  1ر890 ماء وكهرباء 
 1ر598  2ر390 بنكيةعموالت 

 300  - مصاريف تصميم
 128  270 مات غرا
 61  133 بريد

 15ر602  34ر249 أخرى

 1ر780ر288  2ر475ر329 
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 لمخاطرإدارة ا (14)
 

 ئتمانمخاطر اال
 

 .المجموعةجاه ماتهم تالتزان الوفاء بع  ينين واألطراف األخرىخلف أو عجز المدعن ت تنجمي قد التر مخاطمخاطر االئتمان هي ال
 

 .  رائدة رفيةمص ت ؤسسام  ل معخالل التعام ن م وذلك ان االئتم اطرمخ من  د الح إلى  المجموعة تسعى 
 

 ةمخاطر السيول
 

مخاطر   قها، وان إدارةي تواريخ استحقاتها فزاماة التأديلتزم على توفير التمويل الال المجموعةولة في عدم قدرة تتمثل مخاطر السي

توفر التمويل  لتأكد من با المجموعةتقوم  طره المخا هذية من الوق ول ا،في لمواجهة التزاماتهفاظ على النقد الكاحلب اللسيولة تتطا

 عند الحاجة.  زم من البنوكالال
 

اق  ية لالستحقالفترة المتبقاألول على أساس انون ك 31في  كما( خصومةيع المطلوبات المالية )غير مالجدول أدناه توز يلخص

 ة الحالية:سعار الفائدة السوقيأي و التعاقد

 

 أقل من 

 علمجمو ا  رهش 12

 دينــار  اردينــ 

    -2020 ون األولانك 31

 53ر102  53ر102 نة  ذمم دائ

 306ر902  306ر902 أخرى ارصدة دائنة

 360ر004  360ر004 المجموع
 

    -2019ول ن األكانو 31

 49ر770  49ر770 ئنة  ذمم دا

 160ر698  160ر698 ىأخرارصدة دائنة 

 210ر468  210ر468 المجموع
 

 عمالت ال خاطر  م
 

ابت مع الدوالر  ينار مربوط بسعر ثيكي. إن سعر صرف الدلدوالر األمرالدينار األردني واب هي  جموعةلم امعظم تعامالت إن 

 . ةهامتتعرض لمخاطر عمالت  ال المجموعةك، فان تبعا لذل   ر(.دينالكل ر والد 0ر709األمريكي )
 

 خاطر أسعار الفائدة م
 

لية بسبب تقبلية لألدوات الماالنقدية المسعادلة أو التدفقات ة الالقيم في ت نتج عن التقلباي تاطر التمخ هي ال دةئطر أسعار الفاإن مخا

   .في أسعار الفائدة التغيرات 
 

 .الودائعمثل  ية لوبات مالمط و الموجودات  تالكهاام بسبب  الفائدةسعار طر أمخا لضة عرم المجموعةان 
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، على  لسنة واحدة المجموعةائدة على ربح الفار أسع ة في رضالتغيرات المفتير في تأث حدالمو  ل شام ية بيان الدخل الاستتمثل حس

 :تةى ثابع العوامل األخرى جميء عل، مع اإلبقا2020 نون األولكا 31العائم في  لمالية ذات المعدل أساس األصول ا

 

 لى الخسارة  ثير ع التأ  دة رتفاع نسبة الفائا 

 ر دينا  طة اساس  نق 

2020-    

    -لة العم

 126ر610  100 دينار  

    

 لى الخسارة  التأثير ع   تدني نسبة الفائدة  

 دينار   اساس  نقطة  

    -عملة ال

 (126ر610)  (100)   اريند

 

 ى الخسارة  التأثير عل  نسبة الفائدة تفاع ار 

 نار يد  اساس  نقطة  

2019-    

    -ة ملالع

 45ر208  100 دينار  

    

 لخسارة  ى اير علأثالت   دةسبة الفائتدني ن 

 دينار   نقطة اساس   

    -العملة 

 (45ر208)  (100) ار  يند

 

 

 ية للألدوات الما  قيمة العادلة ال (15)

 

 الية. ملوبات الالمالية والمطة في الموجودات األدوات المالي تتمثل

 

  ن خرى. تتكون المطلوبات المالية ماألدينة لمرصدة األعض ادى البنوك، وب ق ولو ندصلا قد في ة من النت الماليداتتكون الموجو 

 .  لدائنة األخرىبعض األرصدة اار و مطلوبات عقد االيج

 

 .ت ه األدواالدفترية لهذ جوهري عن القيمةال تختلف بشكل  ماليةت الاالعادلة لألدو إن القيمة 
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 مال الإدارة رأس   (16)

 

مة بشكل يدعم نشاط المحافظة على نسب رأس مال مالئ من  بالتأكد لمجموعةا سمال علق بإدارة رأيت امفي ي سالرئي ثل الهدفيتم

 الملكية. ويعظم حقوق  المجموعة

 

  المجموعةهذا ولم تقم  ات ظروف العمل.ا في ضوء تغيرزمة عليهء التعديالت الالوإجرا مال لة هيكلة رأس ابإدار المجموعةم تقو 

 لسابقة.وا الحالية الفترةس المال خالل  رأ بهيكلة متعلقةراءات الجواإل فها وسياساتهاداأه لى ع  تعديالت جراء أي بإ

 

كمة  لخسائر المترا وا رأس المالحساب على  زيادة عات فود ال المدفوعل في رأس الممثرأس المال تت المتضمنة في هيكلةإن البنود 

 . دينار( 4ر449ر306 :2019) 2020 لو ألاكانون  31 في دينار كما  12ر278ر784والبالغ مجموعها 

 

ً  2020تشرين الثاني  5بتاريخ  مجموعةلهيئة العامة للدت اقع  قد المصرح   المجموعةمال جبه رفع رأسو م تقرر باجتماعاً غير عاديا

  عة و جمملادارة بالطلب من مساهمي اإلويض مجلس سهم وتف/ون دينارئة مليم بح يصم لسه/به من سبعة ماليين ومائة ألف دينار

كدفعات  10ر142ر727، هذا وقد تم تحويل مبلغ عن مجلس اإلدارةرار يصدر جب قبمو كتتب بها ير المغ  األسهمد ية وتسدتغطيب

 .2020األول كانون  31ا في كم لمالرفع رأس ا إجراءات استكمال  الشركة بصدد وما زالت  ،رأس المال حساب زيادة على 

 

 

 ق تطبينافذة ال غير ة ليودر المالية ال اري معايير التق  (17)

 

لقوائم المالية مدرجة أدناه، وستقوم بعد حتى تاريخ اافذة لنا رت الصادرة وغيلتفسيرات الجديدة والتعديالاو الدولية ة المالير إن المعايي

 مي:لزاالتطبيق االتاريخ  من يالت ابتداءً عدبتطبيق هذه الت المجموعة

 

 لتأمين  ود اقع (17معيار التقارير المالية الدولي رقم )

ً المعيار نموذجيقدم  ير   لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. ويحل هذا المعيار محل معيار التقارشامالً  ا

 ينمأار على جميع أنواع عقود التأمين )مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التعقود التأمين. ينطبق المعي –( 4المالية الدولي رقم )

ر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي ن النظدوادة التأمين( اشرة وعقود إع المب

 لرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط. للمعيار يتضمن استخدام طريقة امشاركة. ان اإلطار العام تحمل خاصية ال 

 

، مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة ان المنشأة طبقت  مقارنةالمع ارقام  2023انون الثاني ك 1 ن م ارسيتم تطبيق هذا المعيار اعتبا

ار التقارير المالية الدولي رقم  ( قبل أو مع تطبيق معي15رقم ) التقارير المالية الدولي  ( ومعيار9معيار التقارير المالية الدولي رقم )

(17 .) 

 

 قابل غير المتداولة اولة ممتدالمطلوبات التصنيف (: 1م )ي رقلدولا تعديالت على معيار المحاسبة 

من معيار  (76( الى )69بإصدار تعديالت على فقرات ) 2020كانون الثاني  خالل لمحاسبيةللمعايير ا المجلس الدولي  قام

 التعديالت:هذه  ضح و ت( لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة. 1)المحاسبة الدولي رقم 

  ،ويةل التسأجيعريف الحق لتت  -

 ، لقوائم الماليةالحق لتأجيل التسوية يجب ان يكون موجود عند تاريخ اعداد ا -

 ،  ارسة حقها في التأجيلان التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة مم -

 ال تؤثر شروطعند اذ  ملكيةقوق حة ادالمطلوبات القابلة للتحويل في حد ذاتها أ كانت المشتقات المتضمنة في  وفي حال -

    .   ت على تصنيفهامطلوباال

 

 .2023كانون الثاني  1من سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتباراً 
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 ( 3لية الدولي رقم )ديالت على معيار التقارير الماتع -إشارة الى اإلطار المفاهيمي 

( اندماج  3الدولي رقم )لية ر الماريى معيار التقاار تعديالت علبإصد 2020خالل أيار لمحاسبية للمعايير االمجلس الدولي  قام

داد وعرض القوائم المالية إشارة الى اإلطار المفاهيمي. تحل هذه التعديالت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلع  -األعمال 

هري جو دون تغيير  2018در في اذار ذي صلوا ة ومع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالي 1989ي صدر في عام والذ

 طلبات اإلطار المفاهيمي. ى متعل

 

  "اليوم  ية ظهور أرباح أو خسائر( لتجنب إمكان3كما أضاف المجلس استثناء لمبدأ االعتراف بمعيار التقارير المالية الدولي رقم )

سير ة تفير لجنفست أو  (37رقم )حاسبة الدولي الم  رياعمللمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن نطاق  (Day 2)الثاني" 

 .  ( في حال تم تكبدها بشكل منفصل21معايير التقارير المالية الدولية رقم )

 

 ( لألصول المحتملة التي لن تتأثر 3المالية الدولي رقم ) ات الحالية على معيار التقاريرفي الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيه

 الية. لمعرض القوائم اهيمي إلعداد و لمفاار اطباستبدال اإل

 

  يجب تطبيق التعديالت 

 

 أثر جوهري على لتعديالت المتوقع أن يكون لمن غير. 2022كانون الثاني  1اعتباراً من  بأثر مستقبلي سيتم تطبيق هذه التعديالت 

 .  للمجموعة الموحدة م الماليةالقوائ

 

 ( 16معيار المحاسبة الدولي رقم ) ت علىيالتعد - المعني  قبل االستخدامبيع لا  نمالممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل 

( الممتلكات  16) بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 2020خالل أيار  لمحاسبيةللمعايير ا قام المجلس الدولي 

عدات  ت والماللممتلكات واآلتخفيض كلفة ا ت من اشئنمع قبل االستخدام المعني والذي يمنع الالت والمعدات: المتحصل من البيواآل

بقيمة المبالغ المتحصلة من بيع منتج تم انتاجه في الفترة خالل إحضار األصل إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزمة للعمل بالطريقة  

انتاجها في  منتجات وتكلفةه الذه عينشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من باإلدارة. وفقا لذلك يجب على الممقصودة التي تحددها ال

 رباح أو الخسائر. مة االائق

 

بدء واآلالت والمعدات والتي تم ال ممتلكات العلى بنود  2022كانون الثاني  1سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتباراً من 

 ة األولى. للمر ت اليي السنة المالية التي تطبق فيها التعدداية أول فترة مالية تم عرضها فباستخدامها في ب

 

 .  للمجموعة الموحدة القوائم المالية أثر جوهري على  للتعديالت  ن يكون أ المتوقع ن غيرم

 

 ( 37م ) تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رق -كلفة التزامات العقود   –العقود الخاسرة 

د تي تحدوال( 37لي رقم )المحاسبة الدو يار عم ى ل، بإصدار تعديالت ع 2020خالل أيار  لمحاسبيةللمعايير االمجلس الدولي  قام

 خسارة.   التكاليف التي يجب على المنشأة ان تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما اذ كان العقد الخاسر او سينتج عنه

 

التكاليف   ال من ك من أو الخدمات تتض البضائعرة". ان التكاليف المباشرة المتعلقة بعقود بيع فة المباشتطبق التعديالت طريقة "التكل

 عة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر.  الموز ليفضافية والتكااإل

 

خر بموجب  الطرف اال يتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى ال تتعلق المصاريف االدارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك 

 شروط العقد.  

 

تي لم يتم الوفاء بجميع شروطها كما  قود الالعلتعديالت على . تطبق هذه ا2022 ي نثاكانون ال 1سيتم تطبيق التعديالت اعتباراً من 

 في بداية السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.  

 

 .  للمجموعة الموحدة قوائم الماليةال ري على أثر جوه المتوقع أن يكون للتعديالت من غير
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 االعتراف بالمطلوبات المالية  لغاءإل ’٪ 10’اختبار   – دوات المالية ( األ9)م معيار التقارير المالية الدولي رق 

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية  2020-2018تحسينات على معالجة معايير التقارير المالية الدولية لألعوام من الكجزء من 

تقييم ما إذا  ر عند بابعين االعت وعةالمجمتأخذها التي  مسو يوضح التعديل الر. (9دياًل على معيار التقارير المالية الدولي رقم )تع

المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط المطلوبات المالية األصلية. تشمل هذه الرسوم  كانت شروط

لمقترض أو لمة من قبل االمست و أ أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم المدفوعة فوعةفقط تلك المد

 عن اآلخر. نيابة رضالمق

 

التي تطبق فيها   السنة الماليةبتطبيق التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية  المجموعةتقوم 

 لتعديل. ا عةالمجمو 

 

  مبكربالتطبيق ال لسماحا مع، 2022كانون الثاني  1هذه التعديالت اعتباراً من سيتم تطبيق 

 

 .للمجموعة الموحدة القوائم المالية أثر جوهري على ن يكون للتعديالت توقع ألماغيرمن 

 

 IBORالمرحلة الثانية من إعادة تشكيل  

، تتضمن عدًدا من اإلعفاءات 2021كانون الثاني  1بح سارية المفعول في التي ستص IBORالمرحلة الثانية من إعادة تشكيل 

 إلى معدل العائد الخالي من المخاطر.  IBORقال األداة المالية من اإلعفاءات عند انتتطبق اإلضافية. ت صاحات فاإلو 

 

المعيار كخيار عملي وللتسهيل ان يتم   تطلب التعديل على ، التغيرات على التدفقات النقدية الناتجة عن تغير سعر الفائدة المرجعي 

، بالنسبة لألداة المالية، يتم االنتقال من السعر  بشرط أنه لمتغيرة.ائدة افي سعر الف تغيرات  عن  اعتبار هذه التغيرات كأنها ناتجة

 IBORتشكيل إعادة توفر المرحلة الثانية من  .على أساس معادل اقتصاديًامعدل العائد الخالي من المخاطر إلى  IBOR القياسي 

دل العائد الخالي من  معئدة الحالي بسعر الفا تبدال معيارعند اس اررباالستم مجموعةللإعفاءات مؤقتة تسمح لعالقات التحوط 

 تعديل تعيينات التحوط ووثائق التحوط. المجموعةتتطلب اإلعفاءات من  المخاطر.

 

، وإعادة تعريف وصف أداة التحوط و / عدل العائد الخالي من المخاطرم يتضمن ذلك إعادة تعريف المخاطر المحوطة لإلشارة إلى 

وتعديل طريقة تقييم فعالية التحوط. يجب إجراء تحديثات على الي من المخاطر العائد الخمعدل  ارة إلىط عليه لإلشالمحو  دبنلأو ا

أن   مجموعةللة لتقييم فعالية التحوط بأثر رجعي، يجوز بالنسب .وثائق التحوط بحلول نهاية السنة المالية التي يتم فيها إعادة التشكيل 

 لتراكمية إلى الصفر. عادلة اتغيير القيمة ال حدا إلعادة  وط على حت ل يختار على أساس ك

 

تحديد سعر فائدة كعنصر مخاطر محوط غير محدد تعاقديًا للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند  مجموعةلليجوز 

و معيار محدد يتم ل المثال، هلى سبيع ، لعليه، بشرط أن يكون عنصر مخاطر سعر الفائدة قابالً للتحديد بشكل منفص المحوط

تضمنت اإلعفاءات المعدالت الخالية من المخاطر  المالية.  مه على نطاق واسع في السوق لتسعير القروض والمشتقات تخدااس

  بالً ال، بشرط أن يتوقع البنك بشكل معقول أن يصبح المعدل الخال من المخاطر قالجوهرية والتي لم يتم تحديدها كمقياس من قب

 شهًرا.  24فصل خالل ديد بشكل منللتح

 

 

 المجموعة على  (19-فيد كو)  أثر تفشي فايروس كورونا (18)

 

رافق ذلك من قيود وما مختلفة ال الألعمعلى االقتصاد العالمي وقطاعات ا (19-كوفيدثير فيروس كورونا )في ظل استمرار تأ

 يةعلى االستمرار المجموعة قييم قدرةت كجزء من لوباء ا ثيرتأيل لاد تحلدأع بإلدارة فقد قامت ا األردنيةكومة الحءات فرضتها وإجرا

 الصلة خاطر ذات لمثار الناتجة عن الوباء تقييم لتحليل االتضمن  .ماليةائم القو رة حتى تاريخ الوفات المتام المعلومباستخد

 . 16رقم ار ى معية علدرت الصايالدعمن الت المجموعةانتفاع و  2020م لعاخالل ا المجموعة مارات استث :متضمنةوال

 


