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التاسع والثالثون
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التقريــــر السنــــوي 2019



5 التقريـــر السنــوي ٢٠١٩التقريـــر السنــوي 4٢٠١٩

 حضرة صاحب الجاللة
الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعّظم
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 صاحب السمو الملكي
األمير حسين بن عبداهلل الثاني المعّظم

ولي العهد
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اعضاء مجلس اإلدارة

السيد / جمال محمد فريز - رئيس مجلس اإلدارة 
ممثاًل عن شركة تمكين للتأجير التمويلي  

السيد/ مهند زهير احمد بوكه - نائب رئيس مجلس اإلدارة
ممثاًل عن شركة تمكين للتأجير التمويلي  

السيد/ طارق محمد نزيه محمد ممدوح سكجها - عضو
ممثاًل عن شركة تمكين للتأجير التمويلي  

السيدة / ريما عبداهلل سعيد الظاهر - عضو
ممثلًة عن صندوق اإلستثمار للجامعة األردنية 

السيد / ناصر عواد محمد الخالدي - عضو

المدير العام

السيد زيد محمود حاج قول اعتبارا من تاريخ 2019/11/17

السيد إياد محمد جرار لغاية 2019/12/6

مدقق الحسابات

 )PWC( شركة برايس واترهاوس كوبرز

المستشار القانوني

المحامي "محمد علي" وليد حمداهلل الحياصات  

أعضاء مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

باســمي وبإســم أعضــاء مجلــس اإلدارة يســرني الترحيــب بكــم فــي إجتمــاع الهيئــة العامــة التاســع والثالثــون وتقديــم 
التقريــر الســنوي عــن نشــاط الشــركة ونتائــج أعمالهــا عــن العــام 2019.

تأسســت الشــركة عــام 1983 وهــي أول شــركة رائــدة فــي التمويــل وتعتبــر حاليــا مــن أكبــر الشــركات فــي هــذا المجــال 
، وقــد اســتمرت الشــركة فــي تحقيــق أهدافهــا وصــوال إلــى أفضــل النتائــج الممكنــة ، حيــث حققــت الشــركة أرباحــً 
صافيــة بعــد الضريبــة والمخصصــات فــي نهايــة عــام 2019 مبلــغ 2،966،315 دينــار مقارنــة ب 3٫107٫972 دينــار فــي نهايــة 
عــام 2018 ، ،  كمــا بلغــت اجمالــي الموجــودات 54٫075٫876 دينــار فــي نهايــة عــام 2019 مقارنــة بـــ 48٫327٫222 دينــار فــي 
نهايــة عــام 2018 وبنســبة نمــو  12%  و بلــغ صافــي حقــوق المســاهمين  30٫246٫811 دينــار فــي نهايــة عــام 2019 مقارنــة بـــ 
27٫271٫217 دينــار فــي نهايــة عــام 2018 بزيــادة نســبتها 11% ، وبلــغ العائــد علــى رأس المــال كمــا فــي نهايــة عــام 2019 مــا 

نســبته 18 % مقارنــة ب 18٫8%  فــي نهايــة عــام 2018.

حضرات السادة المساهمين ،
التزمــت الشــركة بتعليمــات حوكمــة الشــركات وتــم تطبيقهــا  بالشــركة ، وكــون الشــركة تابعــة للبنــك االســتثماري 
فقــد قامــت الشــركة ايضــً   بتطبيــق تعليمــات البنــك المركــزي حــول احتســاب المخصصــات حســب المعيــار الدولــي 

)IFRS9()9( للتقاريــر الماليــة رقــم
ــرة  ــطة والصغي ــاريع المتوس ــا المش ــة واهمه ــات مختلف ــى قطاع ــام 2019 عل ــالل ع ــا خ ــي عمله ــركة ف ــزت الش  ورك

ــوي . ــاع الحي ــذا القط ــوق به ــات الس ــي احتياج )SMEs( لتلب
ــن  ــا لتتمك ــة دوري ــاتها اإلئتماني ــة سياس ــدة ومراجع ــواق جدي ــن أس ــث ع ــور والبح ــة التط ــركة بمواكب ــوم الش ــا تق كم
مــن تقديــم خدمــات مناســبه  لعمالئهــا ، وجــذب عمــالء جــدد وكذلــك تقديــم خدمــات جديــدة ومنتجــات متنوعــة 

إضافــة إلــى ســهولة وســرعة إنجــاز المعامــالت 

وفــي الختــام إســمحوا لــي بــأن أتوجــه بالشــكر إلــى زميلتــي  و زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة والســيد/ المديــر العــام 
وكافــة موظفــي الشــركة علــى الجهــد المبــذول للوصــول إلــى هــذه النتائــج ويتقــدم مجلــس اإلدارة إلــى حضراتكــم 

بالتوصيــات التاليــة:
1- قراءة وقائع محضر اإلجتماع العادي السابق للهيئة العامة.

2- مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة والمصادقة عليها.
3- سماع تقرير المدقق الخارجي المستقل للشركة عن السنة المالية 2019.

4- مناقشــة الميزانيــة العموميــة وحســاب األربــاح والخســائر وحســاب التوزيــع للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2019/12/31 
والمصادقــة عليهمــا. 

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن سنة 2019.
6- إنتخاب مدقق خارجي مستقل للشركة للسنة المالية 2020.

ــى أن  ــا عل ــاق صالحيته ــي نط ــل ف ــا يدخ ــال مم ــدول األعم ــي ج ــا ف ــة إدراجه ــة العام ــرح الهيئ ــرى تقت ــور أخ ــة أم 7- أي
ــاع. ــي اإلجتم ــة ف ــهم الممثل ــن األس ــن 10% م ــل ع ــا ال يق ــون م ــاهمين  يمثل ــن المس ــدد م ــة ع ــراح بموافق ــرن اإلقت يقت

واهلل ولي التوفيق،،،

جمال محمد فريز
      رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة
1- وصف ألنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافية وحجم اإلستثمار الرأسمالي وعدد الموظفين

أ( أنشطة الشركة الرئيسية
 

تتلخــص أنشــطة الشــركة بالتمويــل بمختلــف انواعــه ولجميــع فئــات المجتمــع ،  االفــراد و المشــاريع الصغيــرة 
والمتوســطة ، واصــدار البطاقــات االئتمانيــة ، وكذلــك التمويــل وفــق الشــريعة االســالمية باالضافــة الــى ممارســة 
اعمــال التأجيــر التمويلــي مــن خــالل شــركة التســهيالت األردنيــة للتأجيــر التمويلــي المملوكــة بالكامــل للشــركة. 

ب( أماكن الشركة الجغرافية بالمملكة األردنية الهاشمية وعدد الموظفين في كل منها

عدد الموظفينالهاتفالعنوانالتوزيع الجغرافي

اإلدارة العامة
شــارع عبدالحميــد شــرف ، بنايــة رقــم 52 ، 

الشميســاني منطقــة 
06/ 567172049

56717205 /06يقع بنفس مبنى اإلدارة العامةالفرع الرئيسي

المبيعات الخارجية/ 

دابوق

) المواصفــات  الديــن المعانــي  شــارع خيــر 

والمقاييــس(  حــي الرحمانيــة  ، بنايــة رقــم 41 

ــوق ــة داب ، منطق

06/ 53738376

فرع المدينة 

الرياضية

بالقــرب مــن المدينــة الرياضيــة ، مقابــل صــرح 

الشــهيد
06/ 51588164

47356665 /06مقابل قرية الطيباتفرع الوحدات

فرع  المنطقة الحرة 

الزرقاء

 - الحــرة  المنطقــة  حــدود  ضمــن  يقــع 

ــاد ــك االتح ــرب بن ــيارات ق ــاحة الس ــاء س الزرق
05/ 38261834

72559594 /02يقع قرب دوار القبةفرع إربد

فرع العقبة
يقــع فــي بنايــة الملكيــة األردنيــة ، مقابــل 

مستشــفى األميــرة هيــا
03/ 20422254

81عدد موظفي شركة التسهيالت التجارية اإلجمالي

ج( حجم اإلستثمار الرأسمالي

بلــغ حجــم اإلســتثمار الرأســمالي مبلــغ   30٫246٫811 دينــار منهــا مبلــغ 16٫500٫000 دينار رأس المــال المدفوع ومبلــغ 3٫707٫940 
دينــار احتياطــي اجبــاري    ومبلــغ 10٫022٫260 دينــار أربــاح مــدورة ومبلــغ 16٫611 دينــار احتياطــي تقييم موجــودات مالية.

 
2-  وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها

ــدودة  ــؤولية مح ــركة ذات مس ــي ش ــل وه ــي( بالكام ــر التمويل ــة للتأجي ــهيالت األردني ــركة التس ــركة ) ش ــك الش تمتل
تأسســت بتاريــخ 2010/5/5  ويبلــغ رأســمالها 2 مليــون ديناراردنــي مدفــوع بالكامــل )100%( ، و تمــارس الشــركة أعمــال 

ــد. ــف واح ــركة موظ ــي الش ــل ف ــي ، ويعم ــر التمويل التأجي
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3. بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ذوي 
السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم

أعضاء مجلس اإلدارة
السيد / جمال محمد فريز - رئيس مجلس اإلدارة ممثل شركة تمكين للتأجير التمويلي

تاريخ 
العضوية

تاريخ عضوية 
الممثل

تاريخ 
المؤهالت العلميةالجنسيةالميالد

بكالوريوس ادارة 1980أردني2016/9/222016/9/221958/9/20

الخبرات 
العملية

2011-  لتاريخه : مدير عام شركة تمكين للتأجير التمويلي ) عضو مجموعة البنك االستثماري(.
1982-2011 عمل  في القطاع المصرفي .

رئيس مجلس ادارة جمعية االعمال األردنية االوروبية )جيبا(.
رئيس مجلس ادارة مركز هيا الثقافي.
عضو مجلس ادارة غرفة تجارة األردن.

عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان / أمين الصندوق.
عضو مجلس ادارة شبكة الميثاق العالمي.

عضو مجلس ادارة صندوق الحج.
رئيس فخري لالتحاد العربي للمتداولين في االسواق المالية.

السيد / مهند زهير بوكه - نائب رئيس مجلس اإلدارة ممثل شركة تمكين للتأجير التمويلي

تاريخ 
العضوية

تاريخ عضوية 
الممثل

تاريخ 
المؤهالت العلميةالجنسيةالميالد

بكالوريوس في علوم االقتصاد 2000أردني2016/9/222016/9/221975/6/19

الخبرات 
العملية

2012- لتاريخه: مساعد مدير عام/ ادارة الخدمات المصرفية التجارية
2011-2012 مدير دائرة الشركات الكبرى - بنك  HSBC / األردن

2010-2011 مدير دائرة الشركات التجاريه - بنك HSBC رام اهلل / فلسطين 
2009-2011 مدير دائرة المدفوعات العالميه وادارة النقد - بنك HSBC / األردن 

2007-2008 مساعد نائب رئيس االعمال التجاريه - Washington Mutual Bank / كاليفورنيا 
2006-2007 مساعد نائب رئيس االعمال التجاريه - Wachovia Bank N.A / كاليفورنيا 

2005-2006 مساعد نائب رئيس االعمال التجاريه - Wells Fargo Bank / كاليفورنيا 
2003-2005 محلل اول للشركات الصغرى والمتوسطه - Wells Fargo Bank / كاليفورنيا 

السيد/ طارق محمد نزيه محمد سكجها - عضو مجلس اإلدارة ممثل شركة تمكين للتأجير التمويلي

تاريخ 
العضوية

تاريخ عضوية 
الممثل

تاريخ 
المؤهالت العلميةالجنسيةالميالد

ماجستير ادارة اعمال 2002أردني2016/9/222016/9/221977/6/16

الخبرات 
العملية

2011 - لتاريخه: مساعد مدير عام / ادارة الخدمات المصرفية لالفراد لدى البنك االستثماري
2008  -  2011  مديــر تطويــر منتجــات - البطاقــات االئتمانيــة - مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لالفــراد 

لــدى البنــك العربي
2006 - 2008 مدير مبيعات القروض الشخصية والبطاقات االئتمانية لدى بنك ستاندرد تشارترد

2005 - 2006 مستشار لدى شركة Nextmove األردن

السيدة ريما عبداهلل سعيد الظاهر - عضو مجلس اإلدارة ممثلة صندوق االستثمار للجامعة األردنية

تاريخ 
العضوية

تاريخ عضوية 
الممثل

تاريخ 
المؤهالت العلميةالجنسيةالميالد

بكالوريوس محاسبةأردنية2016/9/222018/1/31974/7/10

الخبرات 
العملية

2017 لتاريخه قائم بأعمال  مدير وحدة الصناديق المالية لدى الجامعة األردنية  
2014-2017 مدير الدائرة المالية لدى الجامعة األردنية

2011-2014 قائم بأعمال مدير الدائرة المالية لدى الجامعة األردنية
2006-2011 رئيسة شعبة المحاسبة  لدى الجامعة األردنية

1997 - 2006 محاسبه  لدى  الجامعة األردنية

السيد / ناصر عواد محمد الخالدي - عضو مجلس اإلدارة .

تاريخ 
تاريخ تاريخ العضويةالعضوية

المؤهالت العلميةالجنسيةالميالد

بكالوريوس هندسة كهرباءاردني2018/5/222018/5/221966/10/21

الخبرات 
العملية

2013- 2018 مدير تنفيذي - شركة البحر الميت لالستثمارات السياحية والعقارية
2007-2013 مدير تنفيذي - شركة األردن دبي لالمالك

2002-2007 مدير تنفيذي - شركة األردن لتطوير المشاريع السياحية
1998-2002 مدير تنفيذي - شركة ابو جابر لالستثمار

1996-1998 مدير دائرة - الشركة األردنية للخدمات )زين(
1995-1996 مدير - شركة جلوبال ون

IBM – GBM  - 1993-1995 خبير شبكات
1989-1993 ضابط في سالح الجو الملكي
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ب – اإلدارة العليا التنفيذية
السيد / زيد محمود حاج قول - المدير العام

المؤهالت العلميةالجنسيةتاريخ الميالدتاريخ التعيين

ماجستير تمويل  أردني2019/11/171974/9/7

الخبرات 
العملية

2019 - لتاريخه : مدير عام لدى شركة التسهيالت التجارية األردنية.
2014 - 2019 : مدير تنفيذي - شركة MVA الدولية - البحرين. 

2008 - 2014 : نائب الرئيس إدارة الخدمات المصرفية لدى البنك العربي - البحرين.
2006 - 2008 : مدير إدارة الخدمات المصرفية لألفراد لدى بنك ستاندرد تشارترد - قطر

2002 - 2006 :  مدير المنتجات لدى بنك ستاندرد تشارترد - األردن
1997 - 2002 : مدير مبيعات لدى بنك HSBC - األردن

السيد / إياد محمد فهمي جرار - المير العام لغاية 2019/12/6

المؤهالت العلميةالجنسيةتاريخ الميالدتاريخ التعيين

بكالوريوس إقتصاد 1993 أردني2014/11/21971/11/16

الخبرات 
العملية

2014 - 2019 : مدير عام لدى شركة التسهيالت التجارية األردنية.
2008 - 2014 : مدير تنفيذي - دائرة الخدمات المصرفية لألفراد لدى بنك األردن.

2007 - 2008 : مديــر منطقــة وســط عمــان وشــمالها - إدارة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد لــدى البنــك 
العربي.

1997 -  2007 :  نائــب الرئيــس - دائــرة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد / مديــر منطقة الشــارقة واإلمارات 
الشــمالية لــدى بنــك المشــرق بدولة اإلمــارات العربيــة المتحدة.

السيد / زياد حسين حسني صالح – المدير اإلداري وامين سر مجلس اإلدارة

المؤهالت العلميةالجنسيةتاريخ الميالدتاريخ التعيين

بكالوريوس إدارة أعمالأردني1984/1/211962/1/21

الخبرات 
العملية

1984 - لتاريخه : مدير إداري لدى شركة التسهيالت التجارية األردنية.
1981 - 1983 : محاسب لدى المؤسسة اإلستهالكية العسكرية.

السيد / محمد الفي محمد عبداللطيف – مدير إدارة االئتمان والدراسات

المؤهالت العلميةالجنسيةتاريخ الميالدتاريخ التعيين

بكالوريوس نظم معلومات ادارية 2008أردني2016/9/41987/1/29

الخبرات 
العملية

2016-: مدير ادارة االئتمان والدراسات لدى شركة التسهيالت التجارية األردنية.
2015 - 2016 : مدير منتجات لدى بنك األردن.

2012 - 2015 : مشرف تطوير منتجات لدى بنك األردن
2008 - 2012 : موظف تطوير منتجات لدى بنك األردن

 

السيد / معاذ احمد محمد العناسوه – مدير الفروع والمبيعات

المؤهالت العلميةالجنسيةتاريخ الميالدتاريخ التعيين

ماجستير استثمار وتمويل 2009أردني2016/9/181984/12/12

الخبرات 
العملية

2016 – لتاريخه : مدير الفروع والمبيعات لدى شركة التسهيالت التجارية األردنية.
2010 – 2016 : مدير مركز مبيعات لدى شركة ميت اليف.

2006-2010 : مسؤول أول مبيعات وخدمات  لدى بنك األردن.

السيد /  خالد محمد محمود ابو الرب – مساعد المدير المالي

المؤهالت العلميةالجنسيةتاريخ الميالدتاريخ التعيين

بكالوريوس محاسبهأردني2004/10/171977/8/22

الخبرات 
العملية

2004 – لتاريخه : مساعد مدير مالي لدى شركة التسهيالت التجارية األردنية.
2003 – 2004 : محاسب لدى مؤسسة الميادين للمقاوالت.

2002-2003 : محاسب لدى  الشركة العربية للصناعات الكهربائية.
2001-2002 : محاسب لدى مؤسسة القوة للخدمات الهندسية.

4- كبار مالكي األسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد األسهم المملوكة لكل منهم ونسبة اإلمتالك 
مقارنة مع السنة السابقة )من يملكون 5% فأكثر ( 

االسم
2018/12/312019/12/31

الحصةعدد األسهمالحصةعدد األسهم

95٫3 %93٫515,723,641 %15,430,385شركة تمكين للتأجير التمويلي

5.الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها وأسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي وكذلك 
حصتها من األسواق الخارجية

ــالمية  ــريعة االس ــق الش ــل وف ــى التموي ــة ال ــاري باالضاف ــل التج ــام التموي ــالل نظ ــن خ ــا م ــركة خدماته ــدم الش - تق
ــام. ــاء الع ــرة االفت ــن دائ ــازة م ــى اج ــركة عل ــت الش ــث حصل حي

،  وتمويــل االفــراد وكذلــك العقــارات وقطــاع  المشــاريع الصغيــرة  - قامــت الشــركة بتمويــل شــراء المركبــات 
.)  SMEs  ( والمتوســطة 

- تقــدم الشــركة خدماتهــا مــن خــالل نظــام التأجيــر التمويلــي عــن طريــق شــركة التســهيالت األردنيــة للتأجيــر 
التمويلــي المملوكــة بالكامــل لشــركة التســهيالت التجاريــة األردنيــة.

- ان قطــاع شــركات التمويــل فــي األردن يعتبــر احــد القطاعــات الهامــة حيــث أنهــا تعتبــر مكملــة لنشــاط البنــوك مــن 
خــالل تقديــم حلــول تمويليــة  لعمالئهــا تراعــي خصوصيتهــم ومتطلباتهــم .

6. درجة إعتماد الشركة في عملها على موردين محددين و/أو عمالء رئيسيين ) محليًا وخارجيًا (

إن الشــركة ال تعتمــد فــي عملهــا علــى مورديــن محدديــن و/ أو عمــالء رئيســيين )محليــً وخارجيــً( يشــكلون 10% فأكثــر 
مــن اجمالــي المشــتريات و/أو المبيعــات وإنمــا تقــوم الشــركة بالتعامــل مــع جميــع الفئــات.

7. الحماية الحكومية أو اإلمتيازات التي تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين واألنظمة أو 
غيرها
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ــازات تتمتــع بهــا الشــركة أو أي مــن منتجاتهــا بموجــب القوانيــن  واالنظمــة أو  - ال يوجــد أي حمايــة حكوميــة أو امتي
غيرهــا . 

- ال يوجد اي  براءات اختراع أو حقوق امتياز حصلت عليها الشركة.

8. القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها التي لها أثر مادي على عمل الشركة أو 
منتجاتها أو قدرتها التنافسية

ــركة أو  ــل الش ــى  عم ــادي عل ــر م ــا أث ــا له ــة أو غيره ــات الدولي ــة أو المنظم ــن الحكوم ــادرة ع ــرارات ص ــد اي ق - ال يوج
ــية  ــا التنافس ــا أو قدرته منتجاته

- ال ينطبق على عمل الشركة معايير الجودة الدولية.

9. الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها

بلــغ عــدد موظفــي الشــركة فــي نهايــة عــام 2019 )81( موظفــا مقارنــة ب )85( موظفــا فــي نهايــة عــام 2018 ، ويتــم 
تعييــن الموظفيــن حســب النظــام الداخلــي لتنظيــم العمــل بنــاء علــى الشــواغر وحاجــة العمــل.
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ب. فئات ومؤهالت الموظفين 

عدد الموظفينالفئةالمؤهل العلمي

4كادرماجستير

62كادربكالوريوس

5كادردبلوم

1كادردبلوم بدون شامل

3كادرالثانوية العامة

5خدماتالثانوية العامة

1خدماتدون الثانوية العامة

81المجموع

ت. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة التي تم عقدها خالل عام 2019

عدد اسم الدورةالتسلسل
الموظفين

1Advanced MS Excel 20074

2Banks System13

3HR Analytics2

4Train the Trainer3

العمليات المصرفية الشاملة تطبيقات 5
1قانونية

6برنامج التدريب الشامل للموظفين الجدد6

29المجموع

10. المخاطر التي تتعرض الشركة لها.

ال يوجد مخاطر من الممكن ان تتعرض الشركة لها خالل السنة المالية القادمة ولها تأثير مادي عليها.

11. اإلنجازات التي حققتها الشركة واألحداث الهامة التي مرت عليها خالل السنة المالية
 

- قام مجلس اإلدارة بعقد سبعة اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل العام 2019.
-  تعيين مدير عام جديد للشركة

- تطبيق سياسات واجراءات الحوكمة.

  

 فيما يلي محفظة التسهيالت باالجمالي خالل االربعة سنوات الماضية:
   

محفظة التسهيالت باإلجمالي مع األرباح )باأللف(السنة

201652٫161

201755٫963

201855٫728

201961٫605

         

             
فيما يلي تفصيل عام لموجودات الشركة خالل االربعة سنوات الماضية بااللف دينار:

2016201720182019البيان

محفظة التسهيالت – 
37,91942,13542,68945,728صافي

737663647633المحفظة اإلستثمارية

2,3733,6124,9917,715أصول أخرى

41,05246,41048,32754,076مجموع الموجودات

  



21 التقريـــر السنــوي ٢٠١٩التقريـــر السنــوي 20٢٠١٩

فيما يلي جدول بحجم الديون و نسبة الديون لحقوق الملكية لألربعة سنوات الماضية:

الديون / حقوق الملكيةحقوق الملكية )باأللف(الديون )باأللف(السنة

201617,91421,862%82

201719,82924,940%80

201819,10527,271%70

201920,22930,247%67

فيما يلي جدول يبين حقوق المساهمين وصافي ربح السنة و حصة السهم منها لالربعة سنوات الماضية:

السنة
حقوق 

المساهمين 
)باأللف(

األرباح بعد الضريبة 
والمخصصات 

)باأللف(

العائد على حقوق 
المساهمين

العائد على 
السهم

201621,8622,120%9٫70٫128

201724,9403,078%12,30٫187

201827,2713,108%11,40٫188

201930,2472,966%9,80٫180

  
ــاط  ــن نش ــل ضم ــة وال تدخ ــنة المالي ــالل الس ــت خ ــررة حدث ــر متك ــة غي ــات ذات طبيع ــي لعملي ــر المال 12. األث

ــي ــركة الرئيس الش

ال يوجــد أي أثــر مالــي لعمليــات ذات طبيعــة غيــر متكــررة حدثــت خــالل الســنة الماليــة وال تدخل ضمن النشــاط الرئيســي 
للشركة.

13. السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر المحققة واألرباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين وأسعار األوراق 
المالية خالل الخمس سنوات السابقة

20152016201720182019السنة
األرباح الصافية قبل الضريبة والمخصصات 

)باأللف( دينار
4,0343,9223,6213,8544,675

األرباح بعد الضريبة والمخصصات )باأللف( 
دينار

2,2782,1203,0783,1082,966

----1,650األرباح الموزعة )باأللف( دينار
21,39221,86224,94027,27130,247صافي حقوق المساهمين )باأللف( دينار

1٫3801٫0501٫1001٫0600٫980سعر السهم )دينار(

14. تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية.

النسبةالمؤشراتالرقم

2%نسبة دوران السهم1

5,5%العائد على اإلستثمار2

9,8%العائد إلى حقوق المساهمين3

18%العائد إلى رأس المال المدفوع4
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15. التطورات والخطة المستقبلية للشركة وتوقعات مجلس اإلدارة

ــرق  ــركة بالط ــن للش ــد ممك ــر عائ ــق أكب ــا لتحقي ــاط لديه ــم النش ــادة حج ــع وزي ــر وتنوي ــركة لتطوي ــعى إدارة الش تس
التاليــة:

- اإلستحواذ على حصة أكبر في السوق المحلي.
.)SMEs ( االستمرار بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة -

- تنويع منتجات الشركة من خالل ادخال منتجات جديدة بهدف الوصول ألكبر شريحة من المجتمع األردني. 
- االستمرار في تنمية الكوادر البشرية عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة.

16. أتعاب التدقيق

 بلغــت أتعــاب مدقــق الحســابات )شــركة PWC( مبلــغ  17٫690  دينــارا )ســبعة عشــرة الفــا وســتمائة وتســعون دينــارا( 
شــاماًل الضريبــة.

17. بيان بعدد األوراق المالية المسجلة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص السلطة التنفيذية وأقاربهم 
والشركات المسيطر عليها من قبلهم مقارنة مع السنة السابقة

أعضاء مجلس اإلدارة

الجنسيةالصفةإسم عضو مجلس اإلدارة
عدد األسهم

2018/12/312019/12/31

السيد / جمال محمد فريز فريز
السيد / مهند زهير احمد بوكه

السيد / طارق محمد نزيه سكجها
ممثلين عن / شركة تمكين للتأجير التمويلي

رئيس المجلس
نائب الرئيس

عضو

األردن
األردن
األردن

2٫200
0000
0000

15٫430٫385

2٫200
0000
0000

15٫723٫641

السيدة / ريما عبداهلل سعيد الظاهر ممثلًة 
عن / صندوق اإلستثمار للجامعة األردنية

األردنعضو
األردن

000000
77,000

000000
77,000

00000010,000األردنعضوالسيد ناصر عواد محمد الخالدي

اإلدارة العليا

الجنسيةالصفةاإلسم
عدد األسهم

2018/12/312019/12/31

------------األردنمدير عامالسيد زيد محمود حاج قول
------------األردنمدير عام لغاية 2019/12/6 السيد / إياد محمد فهمي جرار

مدير إداري وامين سر السيد / زياد حسين حسني صالح
5,5005,500األردنمجلس اإلدارة

------------األردنمدير الفروع والمبيعاتالسيد / معاذ احمد العناسوه
------------األردنمساعد مدير ماليالسيد / خالد محمد محمود ابو الرب

السيد / محمد الفي محمد  عبد 
اللطيف

مدير إدارة االئتمان 
------------األردنوالدراسات

اقارب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا التنفيذية
- ال يوجد أية أسهم مسجلة بأسماء أقارب أعضاء مجلس اإلدارة وأسماء أقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية.

- ال يوجــد أيــة أســهم مســجلة بإســم شــركات مســيطر عليهــا مــن قبــل أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا 
لتنفيذية  ا

18. المزايا والمكافـأت ومصاريف التنقل والسفر لكل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة 
العليا ذوو السلطة التنفيذية خالل عام 2019

مجلس اإلدارة

الصفةإسم عضو مجلس اإلدارة

نفقات السفر 
والتنقل

لحضور إجتماعات 
المجلس

المجموعمكافأة

السيد / جمال محمد فريز
ممثال عن/ شركة تمكين للتأجير التمويلي

رئيس 
000000000 0المجلس

السيد / مهند زهير بوكه
ممثال عن / شركة تمكين للتأجير التمويلي

نائب 
000000000الرئيس

السيد / طارق محمد نزيه سكجها 
000000000عضوممثال عن / شركة تمكين للتأجير التمويلي

السيدة / ريما عبداهلل سعيد الظاهر
ممثلًة عن / صندوق اإلستثمار للجامعة 

األردنية 
000000000عضو

000000000عضوالسيد / ناصر عواد محمد الخالدي

اإلدارة العليا

تاريخ اإلسم
المجموعالمكافاتالرواتبالوظيفةالتعيين

11٫93100011٫931مدير عام2019/11/17السيد زيد محمود حاج قول

السيد / إياد محمد فهمي جرار 
لغاية 2019/12/6

170٫69845،000215٫698مدير عام2014/11/2

مدير إداري 1984/1/21السيد / زياد حسين حسني صالح
وامين سر 

مجلس اإلدارة

32٫9291،00033٫929

السيد / خالد محمد محمود ابو 
الرب

مساعد مدير 2004/10/17
مالي

28٫9301،50030٫430

مدير الفروع 2016/9/18السيد / معاذ احمد العناسوه
والمبيعات

39٫8813،75043٫631

السيد / محمد الفي محمد عبد 
اللطيف

مدير ادارة  2016/9/4
االئتمان 

والدراسات

34٫8586،00040٫858

319,22757,250376,477اإلجمالي
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19. التبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية

ال يوجد تبرعات ومنح دفعتها الشركة خالل السنة المالية

20. العقود والمشاريع واإلرتباطات التي عقدتها الشركة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو مع 
رئيس أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم

ال يوجــد أي عقــود أو مشــاريع أو ارتباطــات عقدتهــا الشــركة مــع الشــركة التابعــة أو الشــقيقة أو الحليفــة أو مــع  رئيس 
أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المديــر العــام أو أي موظــف فــي الشــركة أو أقاربهــم.

21. مساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي

لم تساهم الشركة هذه السنة في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي.

22. قواعد حوكمة الشركات

تلتــزم الشــركة بتطبيــق القواعــد االرشــادية لدليــل حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة  ومنهــا علــى ســبيل الذكــر 
ال الحصــر:

1. االفصاح عن االمور الجوهرية التي تحدث في الشركة.
2. االفصاح عن عدد اجتماعات مجلس اإلدارة في التقرير السنوي.

3. اعداد تقرير حوكمة الشركات وتضمينه للتقرير السنوي

23. تقرير حوكمة الشركات 

1. المعلومات المتعلقة بتطبيق تعليمات وقواعد الحوكمة
ــة٫ و  ــا التنظيمي ــية و قواعده ــة المؤسس ــادئ الحاكمي ــاد بمب ــة لالسترش ــة األردني ــهيالت التجاري ــركة التس ــعى ش تس
تطويــر تلــك القواعــد و السياســات و االنظمــة التــي تحكمهــا ، حســب تعليمــات هيئــة االوراق الماليــة والجهــات الرقابيــة 
االخــرى ، و بمــا يوفــر اعلــى معاييــر الشــفافية و االفصــاح ، و شــركة التســهيالت التجاريــة تعمــل علــى تطبيــق تعليمــات 
ــا  ــة بم ــات الحوكم ــد و سياس ــح قواع ــوال الن تصب ــع  وص ــتويات اداء ارف ــق مس ــل تحقي ــن اج ــا م ــا و روح ــة نص الحوكم
تتضمنــه مــن تأكيــد علــى الشــفافية و المســاءلة و العدالــة و تحقيــق مصالــح المســاهمين و حمايتهــم الــى جانــب 

غيرهــم مــن اصحــاب المصالــح االخــرى ، نهجــا مســتداما لهــا و علــى كافــة المســتويات االداريــة فيهــا.
ــة  ــة متخصص ــى جه ــتعرض عل ــة و س ــات الحوكم ــب تعليم ــة حس ــات واالنظم ــداد السياس ــركة باع ــت الش ــا قام كم

ــة . ــات الحوكم ــب تعليم ــا حس ــان صحته لضم

2. اعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقيلين خالل عام 2019

تنفيذي/ غير الصفةإسم العضو
تنفيذي

مستقل/ غير 
مستقل

السيد / جمال محمد فريز
ممثال عن/ شركة تمكين للتأجير التمويلي

رئيس 
المجلس

غير مستقلغير تنفيذي

السيد / مهند زهير بوكه
ممثال عن / شركة تمكين للتأجير التمويلي

غير مستقلغير تنفيذينائب الرئيس

السيد / طارق محمد نزيه سكجها 
ممثال عن / شركة تمكين للتأجير التمويلي

غير مستقلغير تنفيذيعضو

السيدة / ريما عبداهلل سعيد الظاهر
ممثال عن / صندوق اإلستثمار للجامعة األردنية 

مستقلغير تنفيذيعضو

مستقلغير تنفيذيعضوالسيد / ناصر عواد محمد الخالدي

3. اإلدارة التنفيذية

المنصبتاريخ التعييناألسم

مدير عام2014/11/2السيد / إياد محمد فهمي جرار لغاية 2019/12/6

مدير عام2019/11/17السيد زيد محمود رمضان حاج قول

مدير إداري1984/1/21السيد / زياد حسين حسني صالح

مساعد مدير مالي2004/10/17السيد / خالد محمد محمود ابو الرب

مدير الفروع والمبيعات2016/9/18السيد / معاذ احمد العناسوه

مدير االئتمان والدراسات2016/9/4السيد / محمد الفي محمد عبداللطيف

4. عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة  في الشركات المساهمة  

الشركة التي يشغل عضوية فيهااسم العضو

شركة االسواق الحرة األردنيةالسيد / مهند زهير بوكه

شركة االجنحة الملكيةالسيد / ناصر عواد محمد الخالدي

5. ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة
السيد عامر عبدالقادر بيدس

6. اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
1. لجنة التدقيق

2. لجنة الترشيحات والمكافأت
3. اللجنة التنفيذية

4. لجنة الحوكمة
5. لجنة المخاطر
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7. اعضاء لجنة التدقيق ومؤهالتهم وخبراتهم 

المؤهل الصفةاألسم
الخبرات المالية والمحاسبيةالعلمي

السيدة ريما عبداهلل سعيد 
الظاهر

رئيس 
اللجنة

بكالوريوس 
محاسبه

· 1997-2006  محاسبه الجامعة األردنية	
· المحاســبة 	 شــعبة  رئيســة   2011-2006

األردنيــة الجامعــة 
· الجامعــة 	 الماليــة  الدائــرة  مديــر   2017-2011

األردنيــة
· وحــدة 	 مديــر  مســاعد  بأعمــال  قائــم 

لتاريخــه    2017 منــذ  الماليــة  الصناديــق 
األردنيــة. الجامعــة 

بكالوريوس ادارةعضوالسيد جمال محمد فريز

* مدير عام شركة تمكين للتأجير التمويلي ) 
عضو مجموعة البنك االستثماري(.

*عمل  في القطاع المصرفي .
*رئيس مجلس ادارة جمعية االعمال األردنية 

االوروبية )جيبا(.
*رئيس مجلس ادارة مركز هيا الثقافي.
*عضو مجلس ادارة غرفة تجارة األردن.

*عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان / أمين 
الصندوق.

* عضو مجلس ادارة شبكة الميثاق العالمي.
* عضو مجلس ادارة صندوق الحج.

* عضو مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل. 
* رئيس فخري لالتحاد العربي للمتداولين في 

االسواق المالية.

بكالوريوس عضوالسيد ناصر عواد محمد الخالدي
هندسة كهرباء

· 2013 لتاريخه مدير تنفيذي شركة البحر 	
الميت لالستثمارات السياحية والعقارية

· 2007-2013 مدير تنفيذي شركة األردن دبي 	
لالمالك

· 2002-2007 مدير تنفيذي شركة األردن 	
لتطوير المشاريع السياحية

· 1998-2002 مدير تنفيذي شركة ابو جابر 	
لالستثمار

· 1996-1998 مدير دائرة شركة زين	
· 1995-1996 مدير عام شركة جلوبال ون	
· 	GBM-IBM 1993-1995 خبير شبكات
· 1989-1993 ضابط - سالح الجو الملكي	

8. أعضاء اللجان األخرى

· لجنة الحوكمة	
السيد ناصر عواد الخالدي – رئيس اللجنةأ( 
السيد مهند زهير بوكه - عضوب( 
السيدة ريما عبداهلل سعيد الظاهر – عضوج( 

· لجنة المخاطر	
  السيد ناصر عواد الخالدي – رئيس اللجنةأ( 
السيد مهند زهير بوكه - عضوب( 
السيد طارق محمد نزيه سكجها – عضوج( 

· لجنة الترشيحات والمكافأت	
السيد ناصر عواد الخالدي – رئيس اللجنةأ( 

السيد جمال محمد فريز - عضوب( 
السيدة ريما عبداهلل سعيد الظاهر – عضوج( 

· اللجنة التنفيذية	
السيد جمال محمد فريز – رئيس اللجنةأ( 
السيد مهند زهير بوكه - عضوب( 
السيد طارق محمد نزيه سكجها – عضوج( 

9. عدد اجتماعات كل لجنة و الحاضرين

عدد اسم اللجنة
الحضوراالجتماعات

جميع اعضاء اللجنة حضروا جميع االجتماعات4لجنة التدقيق

جميع االعضاء حضروا االجتماعين2لجنة الحوكمة

3لجنة المخاطر
االجتماع االول حضر جميع االعضاء واالجتماع 

الثاني تغيب السيد مهند بوكه واالجتماع 
الثالث حضر جميع االعضاء

جميع اعضاء اللجنة حضروا جميع االجتماعات3لجنة الترشيحات والمكافأت

10. عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي: ) اجتماع واحد(

11. عدد اجتماعات مجلس اإلدارة والحاضرين كما يلي:

الحضوررقم االجتماع

جميع اعضاء المجلس 2019/1

جميع اعضاء المجلس باستثناء السيدة ريما الظاهر2019/2

جميع اعضاء المجلس 2019/3

جميع اعضاء المجلس باستثناء السيد مهند بوكه2019/4

جميع اعضاء المجلس 2019/5

جميع اعضاء المجلس 2019/6

جميع اعضاء المجلس 2019/7

              جمال محمد فريز                                                                                                                                   

رئيس مجلس اإلدارة
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اإلقرارات

1. يقــر مجلــس إدارة الشــركة بأنــه ال يوجــد أي امــور جوهريــة قــد تؤثــر علــى اســتمرارية الشــركة خــالل الســنة الماليــة 
ــة )2020(. المقبل

2. يقر مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة

3. نقر نحن الموقعين أدناه بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير.

جمال فريز زيد محمود حاج قول            خالد ابو الرب     
مساعد المدير المالي                                    المدير العام          رئيس مجلس اإلدارة  

شركة التسهيالت التجارية األردنية
)شركة مساهمة عامة محدودة(

القوائم الماليــة الموحدة

31 كانون االول 2019
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شركة التسهيالت التجارية األردنية
)شركة مساهمة عامة محدودة(

القوائم الماليـــة الموحدة

31 كانـون األول 2019

صفحـــة

31تقريـرمدقق الحسابات المستقل

35قائمة المركز المالي الموحدة

36قائمة الدخل الشامل الموحدة

37قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

38قائمة التدفقـات النقديــة الموحدة

39 - 69اإليضاحـات حـول القوائم المالية الموحدة

تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى مساهمي شركة التسهيالت التجارية األردنية المساهمة العامة المحدودة

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

الــرأي

ــي لشــركة  ــة المركــز المال ــة مــن كافــة النواحــي الجوهري ــم الماليــة الموحــدة تظهــر بصــورة عادل ــا، إن القوائ فــي رأين
التســهيالت التجاريــة األردنيــة )“الشــركة”( وشــركتها التابعــة )الحقــً “المجموعــة”( كمــا فــي 31 كانــون األول 2019، وأدائهــا 

المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة. 

نطاق التدقيق

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة للشركة والتي تشمل ما يلي:

• قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 كانون األول 2019،
• قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ،

• قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ،
• قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ،

• إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة التي تشمل ملخصً للسياسات المحاسبية الهامة.

أساس الرأي

لقــد قمنــا بعمليــة التدقيــق وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. إن مســؤولياتنا وفقــً لهــذه المعاييــر مبينــة فــي فقــرة 
»مســؤوليات المدقــق فيمــا يتعلــق بتدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة” مــن هــذا التقريــر.

نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسً لرأينا. 

االستقاللية

إننــا مســتقلون عــن المجموعــة وفقــً لقواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبين المهنييــن الصــادرة عــن مجلــس معاييــر 
الســلوك األخالقــي الدوليــة للمحاســبين، وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــً لتلــك القواعــد.

منهجيتنا في التدقيق

نظرة عامة 

مخصص تدني ذمم التقسيط المستحقة ومتأخرة السداد وعقود التأجير التمويلي أمور التدقيق الهامة

كجــزء مــن تخطيطنــا لعمليــة التدقيــق، قمنــا بتحديــد األهميــة النســبية وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي 
القوائــم الماليــة الموحــدة. علــى وجــه التحديــد، أخذنــا بعيــن االعتبــار المجــاالت التــي قامــت بهــا االدارة باجتهــادات 
األحــداث  افتراضــات وأخــذ  التــي تضمنــت عمــل  الهامــة  المحاســبية  بالتقديــرات  المتعلقــة  الحــاالت  حكميــة، مثــل 
المســتقبلية، التــي بطبيعتهــا غيــر مؤكــدة، بعيــن االعتبــار. وكمــا هــو الحــال فــي كافــة عمليــات التدقيــق التــي نقــوم 
بهــا، فقــد أخذنــا بعيــن االعتبــار مخاطــر تجــاوز اإلدارة ألنظمــة الرقابــة الداخليــة، والتــي تتضمــن، إضافــة الــى أمــور أخــرى، 

مراعــاة مــا إذا كان هنــاك دليــل علــى تحيــز يشــير إلــى خطــر وجــود أخطــاء جوهريــة ناتجــة عــن احتيــال.

قمنــا بتصميــم نطــاق التدقيــق لتنفيــذ إجــراءات كافيــة تمكننــا مــن إبــداء رأي حــول القوائــم الماليــة الموحــدة ككل، 
آخذيــن بعيــن االعتبــار هيكليــة المجموعــة والعمليــات المحاســبية والضوابــط وقطــاع أعمــال المجموعــة.



33 التقريـــر السنــوي ٢٠١٩التقريـــر السنــوي 32٢٠١٩

أمور التدقيق الهامة

أمــور التدقيــق الهامــة هــي األمــور التــي اعتبــرت، وفقــً لحكمنــا وتقديرنــا المهنــي، األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للقوائــم 
الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة. تــم أخــذ هــذه األمــور بعيــن االعتبــار فــي ســياق تدقيقنــا للقوائــم الماليــة ككل وفــي 

تكويــن رأينــا حولهــا، إال أننــا ال نبــدي رأيــً منفصــاًل حــول هــذه األمــور.

كيف قمنا باإلستجابة ألمور التدقيق الهامةأمور التدقيق الهامة

مخصص تدني ذمم تقسيط مستحقة 

ومتأخرة السداد وعقود التأجير التمويلي

كمــا هــو مبيــن في السياســة المحاســبية رقــم )-2
2( و)10-2( واإليضــاح رقــم )4( “التقديــرات واألحــكام 
بتحديــد  اإلدارة  تقــوم  األهميــة”،  المحاســبية ذات 
ــتحقة  ــيط مس ــم تقس ــي ذم ــص تدن ــة مخص قيم

ــي  ــر التمويل ــود التأجي ــداد وعق ــرة الس ومتأخ

بإتبــاع السياســة المحاســبية رقــم )2-2( و )2-10(، 
حيــث قامــت المجموعــة بتطبيــق متطلبــات المعيار 
الدولــي رقــم )9( »األدوات الماليــة« منــذ بدايــة عــام 
النظــرة  نمــوذج  اســتخدام  يتطلــب  والــذي   2019
المســتقبلية )الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة( وكمــا 
هــو مبيــن باإليضــاح رقــم )2-2(. قامــت المجموعــة 
بقيــد أثــر تطبيــق المعيــار علــى األرصــدة االفتتاحيــة 
لألربــاح المــدورة كمــا فــي أول كانــون الثانــي 2018 
عوضــً عــن إعــادة اصــدار القوائــم الماليــة الموحــدة 
للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2019. إن أثــر 
ــم )2-2(  ــاح رق ــي ايض ــل ف ــح بالكام ــق موض التطبي

ــدة. ــة الموح ــم المالي ــول القوائ ح

ــا  ــات فإنه ــرات والفرضي ــذة التقدي ــة ه ــرًا ألهمي نظ
ــى  ــؤدي ال ــد ت ــي ق ــة الت ــر الهام ــد المخاط ــر أح تعتب
خطــأ جوهري فــي القوائــم المالية الموحــدة والتي 
ــات  ــرات والفرضي ــة التقدي ــدم دق ــن ع ــأ م ــد تنش ق

ــص. ــة المخص ــد قيم ــتخدمة لتحدي المس

حــول   )7( رقــم  اإليضــاح  فــي  مبيــن  هــو  كمــا 
القوائــم الماليــة الموحــدة، قامــت اإلدارة بتقديــر 
قيمــة مخصــص تدنــي لذمــم تقســيط مســتحقة 
التمويلــي  التأجيــر  وعقــود  الســداد  ومتأخــرة 
ــتثمار  ــي اس ــغ اجمال ــا بل ــار، كم ــغ 5٫081٫874 دين بمبل
التأجيرالتمويلــي وذمــم  المجموعــة فــي عقــود 
مــا  أي  دينــار،   42٫689٫465 مبلــغ  بالتقســيط  البيــع 
نســبته 88% مــن إجمالــي موجــودات المجموعــة، 

األول 2019. 31 كانــون  كمــا فــي 

االدارة  تقديــر  معقوليــة  لتقييــم  التاليــة  اإلجــراءات  بإتبــاع  قمنــا 
الســداد  لمخصــص تدنــي ذمــم تقســيط مســتحقة والمتأخــرة 

التمويلــي: التأجيــر  وعقــود 

· التأجيــر 	 وعقــود  التقســيط  ذمــم  محفظــة  لطبيعــة  فهــم 
التمويلــي.

· تصنيــف 	 كيفيــة  لتحديــد  المتبعــة  اإلدارة  منهجيــة  تقييــم 
المديــن وطريقــة تقديــر القيمــة الحاليــة القابلــة لالســترداد مــن 
الضمانــات لصالــح المجموعــة عنــد بيعهــا، والتدفقــات النقديــة 

المتوقعــة.
· المخصــص 	 قيمــة  لتحديــد  المتبعــة  اإلدارة  منهجيــة  تقييــم 

كمــا فــي 31 كانــون األول 2019، ومقارنتهــا مــع متطلبــات المعيــار 
ــم )9(. ــي رق الدول

· ــد 	 ــي تحدي ــة ف ــل المجموع ــن قب ــة م ــات المتبع ــم الفرضي تقيي
المخاطــر  فــي  مؤثــرة  زيــادة  وجــود  الــى  المؤديــة  العوامــل 
االئتمانيــة وإدراج التعرضــات االئتمانيــة ضمــن المراحــل المختلفــة.

· ــم 	 ــل تقيي ــن أج ــن م ــن المتخصصي ــا الداخلي ــتعانة بخبرائن االس
ــة : ــب التالي الجوان

سياســة . 1 وضــع  فــي  المســتخدم  المفاهيمــي  اإلطــار 
ســياق  فــي  المجموعــة  لــدى  القيمــة  فــي  االنخفــاض 
التزامهــا بمتطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 

.9
منهجيــة نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعة والحســابات . 2

المســتخدمة فــي احتســاب احتماليــة التعثــر والخســارة 
الناتجــة عــن التعثــر والتعــرض الناتــج عــن التعثــر لفئــات 

األدوات الماليــة لــدى المجموعــة.
معقوليــة االفتراضــات المســتخدمة عنــد إعــداد إطــار عمــل . 3

النمــوذج بمــا فــي ذلــك االفتراضــات المســتخدمة لتقييــم 
فــي  الجوهريــة  والزيــادة  المســتقبلية  الســيناريوهات 

ــان. ــر االئتم مخاط
· ــارة 	 ــوذج الخس ــق نم ــي تطبي ــتخدمة ف ــات المس ــة الفرضي مقارن

ــم )9(. ــي رق ــار الدول ــات المعي ــع متطلب ــتقبلية )ECL( م المس
· ــترداد 	 ــة لالس ــة القابل ــرات اإلدارة للقيم ــن تقدي ــة م ــة عين مراجع

عنــد بيــع األصــل لتقييــم معقوليتهــا.
· فحــص بعــض إجــراءات وأنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة ذات 	

العالقــة المتبعــة مــن قبــل االدارة،
· قمنــا بالتأكــد مــن اكتمــال المعلومــات المتعلقــة باحتســاب 	

نمــوذج الخســارة المســتقبلية.
· إعــادة احتســاب مخصــص تدنــي ذمــم تقســيط مســتحقة 	

مــن  لعينــة  التمويلــي  التأجيــر  وعقــود  الســداد  والمتأخــرة 
العمــالء وفقــً لسياســات المجموعــة الداخليــة ذات العالقــة 

.)9( رقــم  الدوليــة  الماليــة  التقاريــر  ومعيــار 
· ــة اإلفصــاح حــول مخصــص تدنــي ذمــم تقســيط 	 تقييــم كفاي

ــي. ــر التمويل ــود التأجي ــداد وعق ــرة الس ــتحقة والمتأخ مس

المعلومات األخرى 

إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. تتضمــن المعلومــات األخــرى جميــع المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي 
للشــركة للعــام 2018 بإســتثناء القوائــم الماليــة وتقريــر مدقــق الحســابات.

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى، ونحن ال ولن نبدي أي استنتاج توكيدي حولها. 

فــي ســياق تدقيقنــا للقوائــم الماليــة الموحــدة، تتمثــل مســؤوليتنا فــي قــراءة المعلومــات األخــرى، ومــن خــالل ذلــك، 
تحديــد مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة جوهريــً مــع القوائــم الماليــة الموحــدة أو مــع المعرفــة التــي 

ــة. حصلنــا عليهــا أثنــاء عمليــة التدقيــق أو تبــدو بأنهــا تحتــوي أخطــاء جوهري

ــالغ عنهــا  ــا اإلب ــة يتوجــب علين ــا بهــا وال يوجــد أخطــاء جوهري ــم تزويدن لقــد اّطلعنــا علــى المعلومــات االخــرى التــي ت
الولئــك المكلفيــن بالحوكمــة.

مسؤوليات اإلدارة واولئك المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييرالدوليــة للتقاريــر الماليــة 
ــو مــن األخطــاء  ــم ماليــة موحــدة تخل ــً لغــرض إعــداد قوائ ــراه اإلدارة ضروري ــة داخلــي ت ــى توفيــر نظــام رقاب ، إضافــة إل

الجوهريــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ.

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة، تكــون اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة 
مســتمرة واإلفصــاح، حيثمــا تطلــب األمــر، عــن األمــور المتعلقــة باالســتمرارية واســتخدام األســاس المحاســبي للمنشــأة 
المســتمرة إال إذا كانــت اإلدارة تنــوي تصفيــة المجموعــة أو وقــف عملياتهــا، أو ليــس لديهــا بديــل واقعــي ســوى القيــام 

بذلــك. 

إن أولئك المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات المدقق فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة الموحــدة ككل تخلــو مــن األخطــاء 
الجوهريــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال أوخطــأ، وإصــدار تقريــر المدقــق الــذي يتضمــن رأينــا. يعتبرالتأكيــد المعقــول 
مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، لكنــه ال يضمــن أن تكشــف عمليــة التدقيــق، التــي تتــم وفقــً لمعاييرالتدقيــق الدوليــة، 
دائمــً عــن األخطــاء الجوهريــة عنــد وجودهــا. يمكــن أن تنشــأ األخطــاء عــن إحتيــال أوخطــأ، وتعتبــر جوهريــة إذا كانــت 
منفــردة أو مجتمعــة تؤثــر بشــكل معقــول علــى القــرارات اإلقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون بنــاًء علــى هــذه 

القوائــم الماليــة الموحــدة. 

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق التــي تتــم وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، نقــوم بممارســة االجتهــاد المهنــي والحفــاظ 
علــى الشــك المهنــي فــي جميــع مراحــل التدقيــق.  كذلــك فإننــا نقــوم بمــا يلــي:

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة، ســواء كانــت ناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ، 
وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات تدقيــق تتناســب مــع تلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتوفــر 
أساســً لرأينــا. يعتبــر خطــر عــدم اكتشــاف األخطــاء الجوهريــة الناتجــة عــن إحتيــال أعلــى مــن تلــك الناتجــة عــن خطــأ، 

حيــث قــد ينطــوي اإلحتيــال علــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمــد أو تحريــف أو تجــاوز للرقابــة الداخليــة. 

الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة للشــركة ذات الصلــة بعمليــة التدقيــق بهــدف تصميــم إجراءات تدقيق مناســبة 
ّــة فــي المجموعة حســب الظــروف، وليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابة الداخليـ

تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات العالقــة 
التــي قامــت بهــا اإلدارة. 

ــا إذا  ــى اســتنتاج حــول مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لألســاس المحاســبي للمنشــأة المســتمرة، وفــي م التوصــل إل
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ــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا، متعلقــة بأحــداث أو ظــروف قــد  كانــت هنــاك شــكوك جوهريــة، بنــاًء علــى أدل
ــة، فيتوجــب  تشــكك فــي قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة. إذا اســتنتجنا وجــود شــكوك جوهري
علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرالمدقــق إلــى اإلفصاحــات ذات العالقــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة، أو تعديــل رأينــا إذا 
كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة. تســتند إســتنتاجاتنا إلــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا لغايــة تاريــخ تقريــر 

المدقــق. ولكــن يمكــن ألحــداث أو ظــروف مســتقبلية أن تــؤدي بالمجموعــة إلــى وقــف أعمالهــا كمنشــأة مســتمرة.

تقييــم العــرض الشــامل للقوائــم الماليــة الموحــدة وبنيتهــا ومحتواهــا، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت 
القوائــم الماليــة الموحــدة تعكــس المعامــالت واألحــداث بطريقــة تحقــق عرضــً عــادالً.

الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة والمتعلقــة بالمعلومــات الماليــة الخاصــة بالمنشــآت أو أنشــطة االعمــال 
فــي المجموعــة البــداء رأي حــول القوائــم الماليــة الموحــدة. نحــن مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف والتنفيــذ لعمليــة 

تدقيــق المجموعــة، ونبقــى وحدنــا مســؤولين عــن تقريرنــا.

إننــا نتواصــل مــع أولئــك المكلفيــن بالحوكمــة حــول عــدة أمــور، مــن بينهــا نطــاق وتوقيــت التدقيــق المخطــط لهمــا 
ومالحظــات التدقيــق الهامــة، بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور هامــة فــي الرقابــة الداخليــة نقــوم بتحديدهــا خــالل عمليــة 

التدقيــق. 

كمــا نقــوم بتزويــد أولئــك المكلفيــن بالحوكمــة بمــا يؤكــد إمتثالنــا للمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة باالســتقاللية، 
وإبالغهــم عــن جميــع العالقــات واألمــور األخــرى التــي مــن المعقــول أن يعتقــد بأنهــا تؤثــر علــى اســتقالليتنا، واإلجــراءات 

الوقائيــة ذات العالقــة حيثمــا تتطلــب ذلــك. 

مــن ضمــن األمــور التــي تــم إبالغهــا ألولئــك المكلفيــن بالحوكمــة، نقــوم بتحديــد األمــور األكثــر أهميــة فــي تدقيــق 
القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة والتــي تمثــل أمــور التدقيــق الهامــة. كمــا نقــوم بذكــر هــذه األمــور فــي تقريــر 
المدقــق، مــا لــم تحظــر القوانيــن أو األنظمــة اإلفصــاح العلنــي عــن هــذه األمــور، أو عندمــا نحــدد فــي حــاالت نــادرة جــدًا أنــه 
ال ينبغــي االفصــاح عــن هــذه المســائل ضمــن تقريرنــا ألنــه مــن المعقــول التوقــع أن تفــوق األثــار الســلبية لذلــك منافــع 

المصلحــة العامــة المتحققــة عــن ذلــك اإلفصــاح.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

تحتفــظ الشــركة بســجالت محاســبية منظمــة بصــورة أصوليــة، وتتفــق مــن كافــة النواحــي الجوهريــة مــع القوائــم 
الماليــة الموحــدة المرفقــة ونوصــي الهيئــة العامــة بالمصادقــة عليهــا.

بالنيابة عن برايس وترهاوس كوبرز »األردن« ذ.م.م

حازم صبابا
إجازة رقم )802(

عمان - المملكة األردنية الهاشمية
5 شباط 2020

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 كانون األول 2019

20192018إيضـاح
دينــاردينــار

الموجودات
5445٫070504٫291النقد في الصندوق ولدى البنوك

ــل  ــة الدخ ــالل قائم ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــودات مالي موج
ــامل 6211٫775202٫496الش

745٫728٫17042٫689٫465موجودات مالية بالكلفة المطفأة
161٫781254٫837أرصدة مدينة أخرى

-869٫626حق استخدام أصول مسأجرة
8421٫200444٫600استثمارات عقارية - بالصافي

3٫948٫1862٫129٫530موجودات مستملكة لقاء ديون هالكة
9266٫447287٫690ممتلكات ومعدات

1074٫50867٫998موجودات غير ملموسة
161٫949٫1131٫746٫315موجودات ضريبية مؤجلة

54٫075٫87648٫327٫222مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين 
المطلوبات

114٫592٫3751٫878٫338بنوك دائنة
1213٫082٫21614٫731٫185قروض

133٫000٫0003٫000٫000أسناد قرض 
-829٫527التزامات مقابل عقود تأجير تشغيلي

14833٫721624٫395مطلوبات أخرى
15291٫10437٫548مخصصات أخرى

161٫200٫122784٫539مخصص ضريبة الدخل
23٫826٫06521٫056٫005مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين
116٫500٫00016٫500٫000رأس المال المكتتب به والمدفوع

173٫707٫9403٫292٫986احتياطي قانوني
16٫6117٫332احتياطي تقييم موجودات المالية بالصافي

10٫022٫2607٫470٫899األرباح المدورة
30٫246٫81127٫271٫217مجموع حقوق المساهمين

54٫075٫87648٫327٫222مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 27 جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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قائمة الدخــــل الشامل الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2019

20192018إيضـاح
دينــاردينــار

إيرادات وعموالت من التمويالت التجارية 
6٫951٫7456٫674٫433  والمرابحة والتأجير التمويلي

181٫177٫6621٫032٫519إيرادات تشغيلية أخرى
8٫129٫4077٫706٫952مجموع اإليرادات

)1٫354٫892()1٫342٫267(19رواتب وأجور ومنافع الموظفين
)845٫890()559٫180(20مصاريف إدارية

)107٫339()278٫811(24٫10٫9إستهالكات واطفاءات 
)مخصص( المردود من خسائر إئتمانيه متوقعه 

24٫972)249٫624(7للموجودات المالية بالكلفة المطفأة

)1٫593٫328()1٫377٫091(21مصاريف التمويل  
)3٫876٫477()3٫806٫973(مجموع المصاريف

4٫322٫4343٫830٫475الدخل من األنشطة التشغيلية 
ارباح توزيعات نقديه من موجودات مالية بالقيمه العادله 

-6٫917من خالل قائمة الدخل الشامل

96٫35248٫317ايرادات أخرى
)4٫535()276٫154(مصروف مخصصات متنوعة

4٫149٫5493٫874٫257الربح للسنة قبل ضريبة الدخل
)766٫285()1٫183٫234(16مصروف ضريبة الدخل 

2٫966٫3153٫107٫972الربح للسنة

بنود الدخل الشامل األخر:
صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية 

9٫2797٫332  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

2٫975٫5943٫115٫304إجمالي الدخل الشامل للسنة

حصة السهم األساسية والمخفضة من الربح
230٫1800٫188للسنة العائد إلى مساهمي الشركة )دينار/ سهم(
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قائمة التدفقات النقديـة الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2019

20192018
دينــاردينــار

األنشطة التشغيلية
4٫149٫5493٫874٫257ربح السنة قبل ضريبة الدخل

التعديالت:
302٫211130٫739استهالكات واطفاءات

توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
-)6٫917(الدخل الشامل

7٫783-خسائر بيع ممتلكات ومعدات 
)4٫179()25٫928(أرباح بيع موجودات  مستملكة لقاء ديون هالكة

)مخصص( المردود من خسائر إئتمانيه متوقعه للموجودات المالية 
)24٫972(249٫624بالكلفة المطفأة
1٫377٫0911٫593٫328مصاريف التمويل

6٫045٫6305٫576٫956
التغيـّرات في بنود رأس المال العامل:

)2٫405٫872()3٫265٫447(موجودات مالية بالكلفة المطفأة
159٫283)96٫964(أرصدة مدينة أخرى 

--موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
8٫44433٫980مطلوبات أخرى

)33٫672(253٫556مخصصات أخرى
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية قبل

2٫945٫2193٫330٫675مصاريف التمويل وضريبة الدخل المدفوعة
)1٫465٫969()1٫176٫209(مصاريف التمويل المدفوعة

)1٫068٫716()970٫449(ضريبة الدخل المدفوعة
798٫561795٫990صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)192٫257()84٫560(شراء ممتلكات ومعدات

)16٫345()29٫611(شراء موجودات غير ملموسة 
)83٫622()1٫945٫677(إضافات  لموجودات مستملكة لقاء ديون هالكة

130٫067218٫722المتحصل من بيع موجودات مستملكة لقاء ديون هالكة
141٫640المتحصل من بيع  ممتلكات ومعدات

توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة 
-6٫917الدخل الشامل

)71٫862()1٫922٫850(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)2٫614٫157()1٫648٫969(قروض بنكية

)847٫762(2٫714٫037بنوك دائنة
3٫000٫000-اسناد قرض

)461٫919(1٫065٫068صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التمويلية

262٫209)59٫221(صافي التغير في النقد وما في حكمه
504٫291242٫082النقد وما في حكمه كما في أول كانون الثاني

445٫070504٫291النقد وما في حكمه كما في 31 كانون االول

عمليات غير نقدية
1٫945٫677845٫184المحول من ذمم مدينة الى موجودات مستملكة لقاء ديون هالكة

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 كانون األول 2019

)1( معلومات عامة

تأسســت شــركة التســهيالت التجاريــة األردنيــة )الشــركة( بموجــب قانــون الشــركات رقــم )13( لســنة 1964 كشــركة 
ــه والمدفــوع16٫500٫000  مســاهمة عامــة أردنيــة تحــت رقــم )179( بتاريــخ 13 آذار 1983 ويبلــغ رأســمال الشــركة المكتتــب ب
دينــار/ ســهم وبواقــع دينــار واحــد لــكل ســهم. إن مقــر الشــركة الرئيســي يقــع في عمــان - المملكة األردنية الهاشــمية 

وعنوانهــا الشميســاني . 

إن القوائم المالية الموحدة للمجموعة للســنة المنتهية في 31 كانون األول 2019 تشــمل الشــركة وشــركة التســهيالت 
األردنية للتأجير التمويلي ذ.م.م )يشــار لهما بالمجموعة(.

ومن أهم غايات الشركة األم وشركتها التابعة: 

- ان تنشــئ وتؤســس مكاتــب ووكاالت ومحــالت لتنفيــذ غاياتهــا التــي أسســت مــن أجلهــا وفقــً للقوانيــن واألنظمــة 
داخــل المملكــة وخارجهــا.

- أن تقتــرض مــن البنــوك والمؤسســات الماليــة األمــوال الضروريــة الشــغالها ألمــور تتعلــق بهــا وأن تقــوم برهــن 
كضمانــة. امالكهــا 

- ادارة واصــدار البطاقــات االئتمانيــة والبطاقــات المدفوعــة مســبقً وبمــا يخــدم عمــل الشــركة علــى أن تتــم مــن خــالل 
البنــك االســتثماري.

- منح القروض والتمويل المباشر للخدمات والسلع المعمرة واالستهالكية.
- تمويل العقارات بكافة اشكال التمويل بما في ذلك التاجير التمويلي.

- اصدار الكفاالت واالعتمادات البنكية باسم الشركة لصالح عمالء من خالل البنوك.
- تمويل وإدارة المشاريع.

- القيام بأعمال التأجير التمويلي.
- تشتري وتمتلك وتبيع وتؤجر وتستأجر وترتهن وترهن األموال المنقولة وغير المنقولة لتنفيذ غايات الشركة.

- الحصول على التمويل عن طريق طرح السندات وتقديم الضمانات الالزمة لها.
- اســتثمار موجــودات الشــركة فــي الودائــع والســندات الحكوميــة بمختلــف الســبل والوســائل واالشــكال المتاحــة 

ــه االنظمــة والقوانيــن المطبقــة فــي المملكــة. داخــل حــدود المملكــة فــي حــدود مــا تســمح ب
- تمويل المركبات والدراسة الجامعية والرحالت العائلية السياحية.

- القيام بأعمال التأجير التمويلي وفق أحكام الشريعة االسالمية.
- منح القروض بكافة انواعها وفق أحكام الشريعة االسالمية.

إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية.

تنتمي الشركة لمجموعة البنك االستثماري، حيث يتم توحيد قوائمها المالية مع القوائم المالية الموحدة للبنك.

تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2020/1/28

)2( ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

فيمــا يلــي أهــم السياســات المحاســبية المتبعــة مــن قبــل الشــركة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة. يتــم 
تطبيــق هــذه السياســات بشــكل منتظــم علــى جميــع الســنوات المعروضــة، مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك.

2-1 أسس اإلعداد

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة لشــركة التســهيالت التجاريــة األردنيــة المســاهمة العامــة المحــدودة وفقــا لمعاييــر 
التقاريــر الماليــة الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والتفســيرات الصــادرة عــن لجنــة تفســيرات 

التقاريــر الماليــة الدوليــة المنبثقــة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة. تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 27 جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة وتقرأ معها
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إن الدينار األردني هو عملة عرض القوائم المالية الموحدة والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــا لمبــدأ الكلفــة التاريخيــة باســتثناء الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن 
خــالل قائمــة الدخــل الشــامل والتــي تظهــر بالقيمــة العادلــة كمــا بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة.

إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة متماثلــة مــع السياســات المحاســبية التــي تــم 
اتباعهــا فــي القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2018 باســتثناء مــا هــو وارد فــي إيضــاح رقــم 2-2.

2-2 التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات

المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة والتــي صــدرت وتــم تطبيقهــا مــن قبــل الشــركة فــي الســنة الماليــة التــي 
تبــدأ فــي أول كانــون الثانــي 2019

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، »عقود اإليجار« 

ــى  ــون الثانــي 2016، هــذا وقــد أدى المعيــار إل ــي رقــم 16 خــالل كان ــر الماليــة الدول طبيعــة التغييــر: صــدر معيــار التقاري
االعتــراف بجميــع عقــود اإليجــار بقائمــة المركــز المالــي، حيــث تــم إزالــة التمييــز بيــن عقــود اإليجــار التشــغيلي والتمويلــي. 
بموجــب هــذا المعيــار، تــم االعتــراف باألصــل )الحــق فــي اســتخدام البنــد المؤجــر( وااللتــزام المالــي مقابــل دفعــات االيجــار، 
باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل ومنخفضــة القيمــة وعقــود اإلمتيــاز الخاصــة باإلستكشــاف والتعديــن والتنقيــب 

واإلســتخراج. فيمــا يتعلــق بمحاســبة المؤجريــن فإنــه ال يوجــد تغييــر ملحــوظ عليهــا.

ــي 2019. هــذا وقــد قامــت  ــون الثان ــخ إلزاميــة التطبيــق: الزامــي للســنوات الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد أول كان تاري
المجموعــة بتطبيــق نهــج االنتقــال المبســط بحيــث لــم يتــم اعــادة بيــان المبالــغ المقارنــة للســنة الســابقة وأخــذ األثــر 

بشــكل مســتقبلي.

األثر: أثر المعيار بشكل رئيسي على محاسبة عقود اإليجار التشغيلية للمجموعة.

ــي رقــم )17( وقيــدت  ــار المحاســبي الدول ــر تشــغيلي وفقــً للمعي ــج ســابقً كعقــود تأجي ــت تعال إن عقــود اإليجــار كان
كمصــروف إيجــار للفتــرة ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة.

يتــم اإلعتــراف باإليجــارات باعتبارهــا موجــودات حــق االســتخدام وااللتزامــات المقابلــة فــي التاريــخ الــذي تكــون فيــه 
ــع كل دفعــة مــن دفعــات اإليجــار بيــن االلتــزام وتكلفــة  الموجــودات المؤجــرة متاحــة الســتخدام المجموعــة. يتــم توزي
التمويــل، يتــم تحميــل تكلفــة التمويــل علــى الربــح أو الخســارة علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار وذلــك للحصــول علــى 
ــات لــكل فتــرة. يحتســب االطفــاء علــى  معــدل دوري ثابــت للفائــدة المســتحقة علــى الرصيــد المتبقــي مــن المطلوب
ــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل أو مــدة عقــد االيجــار، أيهمــا أقصــر، بطريقــة القســط  موجــودات حــق االســتخدام عل

ــت. الثاب

تقــاس الموجــودات والمطلوبــات الناتجــة مــن اإليجــار علــى أســاس القيمــة الحاليــة، تتضمــن موجــودات اإليجــار صافــي 
القيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار التاليــة:

- دفعات ثابتة )تشمل الدفعات الثابتة من حيث الجوهر(، ناقصً أي حوافز إيجار مستحقة.
- دفعات إيجار متغيرة بناء على المؤشر أو المعدل.

- المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية.
- سعر الممارسة لخيار الشراء في حال كان المستأجر متأكدًا إلى حد معقول من ممارسة هذا الخيار.

- دفعات عن غرامات فسخ اإليجار، إذا كانت شروط اإليجار تشير إلى استخدام المستأجر هذا الخيار.

تقــاس إلتزامــات عقــود اإليجــار التشــغيلية بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار المتبقيــة، حيــث ُتخصــم دفعــات اإليجــار 
باســتخدام معــدل الفائــدة المــدرج فــي عقــد اإليجــار. ٕوإذا تعــذر تحديــد هــذا المعــدل، ُيســتخدم معــدل االقتــراض 
اإلضافــي للمســتأجر، وهــو المعــدل الــذي يتعيــن علــى المســتأجر دفعــه القتــراض األمــوال الالزمــة للحصــول علــى أصــل 

ذي قيمــة مماثلــة فــي بيئــة اقتصاديــة مماثلــة بشــروط وأحــكام مماثلــة.

يقاس حق استخدام األصل بالتكلفة التي تشمل التالي:
- مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار.

- أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصً أي حوافز إيجار مستلمة.
- أي تكاليف أولية مباشرة.

- تكاليف التصليحات إلعادة األصل المستأجر لحالته قبل االستئجار.

يتــم االعتــراف بالدفعــات المرتبطــة بعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل والموجــودات ذات القيمــة المنخفضــة علــى أســاس 
القســط الثابــت كمصاريــف فــي الربــح أوالخســارة. عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل هــي عقــود إيجــار لمــدة 12 شــهرا أو أقــل.

ــر مســتقبلي اعتبــارا مــن أول كانــون الثانــي  ــر الماليــة رقــم 16 بأث ــي للتقاري قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدول
2019 ولــم تقــم المجموعــة بإعــادة إصــدار القوائــم الماليــة لعــام 2018 بموجــب األحــكام االنتقاليــة المحــددة فــي المعيــار.

إن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 كما في 1 كانون الثاني 2019 )الزيادة / )النقص(( هو كما يلي:

1 كانون الثاني
2019

دينــار

قائمة المركز المالي الموحدة
الموجودات

1٫241٫943حقوق االستخدام
1٫241٫943مجموع الموجودات

المطلوبات
1٫241٫943التزام عقود اإليجار

1٫241٫943مجموع المطلوبات

التأثير على قائمة الدخل الموحدة )الزيادة / )النقص(( للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2019 هو كما يلي:

31 كانون اول
2019

دينــار

قائمة الدخل الموحدة
)149٫921(مصروف إطفاء  

187٫841مصروف اإليجار      
37٫920إجمالي الربح
)66٫016(فوائد مدينة

)28٫096(خسارة من العمليات

التعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9، »األدوات الماليــة« - يســمح التعديــل بقيــاس المزيــد مــن 
الموجــودات بالتكلفــة المطفــأة بوتيــرة أكبــر مقارنــة باإلصــدار الســابق للمعيــار الدولــي للتقاريــر المالية رقم 9، وبشــكل 
خــاص بعــض الموجــودات الماليــة المدفوعــة مســبقا. يؤكــد التعديــل أيضــا علــى أن التعديــالت فــي المطلوبــات الماليــة 

ســيؤدي إلــى االعتــراف الفــوري بالربــح أو الخســارة.



43 التقريـــر السنــوي ٢٠١٩التقريـــر السنــوي 42٢٠١٩

التفســير رقــم 23 الصــادر عــن لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة، »الشــكوك حــول معالجــات ضريبــة 
الدخــل« - يوضــح التفســير تحديــد الربــح الخاضــع للضريبــة )الخســارة الضريبيــة( واألســس الضريبيــة والمزايــا الضريبيــة 
غيــر المســتخدمة ومعــدالت الضريبــة عندمــا يكــون هنــاك عــدم يقيــن حــول معالجــات ضريبــة الدخــل بموجــب المعيــار 

المحاســبي الدولــي رقــم 12. ويراعــي التفســير علــى وجــه التحديــد:
ما إذا كان ينبغي النظر في المعالجات الضريبية بشكل جماعي.

افتراضات السلطات الضريبية.
تحديــد الربــح الضريبــي )الخســارة الضريبيــة( واألســس الضريبيــة والخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة ومعــدالت 

ــة. الضريب
تأثير التغيرات في الحقائق والظروف.

ال توجــد معاييــر أخــرى غيــر نافــذة والتــي يتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر مــادي علــى المجموعــة فــي فتــرات التقاريــر الحاليــة 
أو المســتقبلية، وعلــى المعامــالت المســتقبلية المتوقعــة.

2-3 أسس توحيد القوائم المالية 

تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة الشــركة والشــركة التابعــة لهــا والمملوكــة بالكامــل والخاضعــة لســيطرتها 
وتتحقــق الســيطرة عندمــا تكــون الشــركة قــادرة علــى إدارة األنشــطة الرئيســية للشــركات التابعــة وعندمــا تكــون 
ــد،  ــرة الناتجــة مــن اســتثمارها فــي الشــركة التابعــة أو يكــون لهــا حقــوق فــي هــذه العوائ ــد المتغي معرضــة للعوائ
ويكــون قــادرة علــى التأثيــر علــى هــذه العوائــد مــن خــالل ســلطتها فــي الشــركة التابعــة. ويتــم اســتبعاد المعامــالت 

واألرصــدة واإليــرادات والمصروفــات بيــن الشــركة والشــركة التابعــة.

تمتلك الشركة كما في 31 كانون األول 2019 الشركة التابعة التالية: 

رأس المال 
المصرح به

رأس المال 
المدفوع

نسبة 
ملكية 
الشركة

طبيعة 
نشاط 

الشركة

مركز 
تاريخ التملكالتسجيل

%ديناردينار
شركة التسهيالت األردنية 

تأجير 2٫000٫0002٫000٫000100للتأجير التمويلي ذ.م.م
2010عمان تمويلي

يتــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة التابعــة لنفــس الســنة الماليــة للشــركة بإســتخدام نفس السياســات المحاســبية 
المســتخدمة مــن قبــل الشــركة. وفــي حــال كانــت السياســات المحاســبية المتبعــة مــن قبــل الشــركة التابعــة مختلفــة 
يتــم إجــراء التعديــالت الالزمــة علــى القوائــم الماليــة للشــركة التابعــة لتتوافــق مــع السياســات المحاســبية المســتخدمة 

مــن قبــل الشــركة.

يتــم توحيــد القوائــم الماليــة للشــركة التابعــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة مــن تاريــخ تملكهــا وهــو التاريــخ الــذي يجــري 
فيــه فعليــً انتقــال الســيطرة للشــركة علــى الشــركة التابعــة ويتــم التوقــف عــن توحيدهــا عندمــا تفقــد الشــركة هــذه 

السيطرة.

2-4 ترجمة العمالت األجنبية

)أ( العملة التشغيلية وعملة عرض القوائم المالية

يتــم تقييــم البنــود الظاهــرة فـــي القوائــم الماليــة الموحــدة باســتخدام عملــة البيئــة االقتصاديــة الرئيســية التــي 
تمــارس الشــركة نشــاطاتها مــن خاللهــا )»العملــة التشــغيلية«(. إن عملــة عــرض هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة هــي 

ــذي ُيعتبــر العملــة التشــغيلية وعملــة عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة. الدينــار األردنــي وال

)ب( العمليات واألرصدة

يتــم تحويــل المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة إلــى الدينــار األردنــي بســعر التحويــل الســائد عنــد إجــراء العمليــة، 
ويتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالعمــالت األجنبيــة فــي نهايــة الســنة الماليــة إلــى الدينــار األردنــي 
باألســعار الســائدة فــي نهايــة الســنة، وتــدرج أربــاح وخســائر التحويــل الناجمــة عــن ذلــك ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة.

2-5 ممتلكات ومعدات

يتــم تســجيل الممتلــكات والمعــدات بسعـــر الكلفـــة التاريخيـــة ناقــص االســتهالكات المتراكمــة. تشــمل الكلفــة 
التاريخيــة المصاريــف المتعلقـــة باقتنـــاء هـــذه الممتلــكات والمعــدات.

يتــم تضميــن التكاليــف الالحقــة لقيمــة الموجــودات أو احتســابها علــى أنهــا موجــودات منفصلــة بطريقــة مناســبة، 
فقــط عندمــا يكــون هنــاك احتمــال تدفــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية للشــركة مــن تلــك الموجــودات ويكــون مــن 
الممكــن قيــاس كلفــة ذلــك األصــل بطريقــة موثــوق بهــا. يتــم شــطب القيمــة الدفترية للبند المســتبدل. يتم تســجيل 

جميــع مصاريــف التصليحــات والصيانــة األخــرى عنــد تكبدهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت لتوزيع الكلفة على العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات.

تبلغ األعمار اإلنتاجية الرئيسية المستخدمة لهذا الغرض كما يلي:

العمر اإلنتاجي
)سنــوات(

5األثاث ومفروشات
3-5أجهزة وآالت مكتبية وحاسوب

5ديكورات
7سيارات

يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي للموجودات، وتعديلها إن لزم، عند نهاية كل فترة مالية.

ــه يتــم  عندمــا يقــل المبلــغ الممكــن اســترداده مــن أي مــن الممتلــكات والمعــدات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة فإن
تخفيــض قيمتهــا إلــى القيمــة الممكــن اســتردادها وتســجل قيمــة التدنــي فــي قائمــة الدخــل.

ــة  ــى الفــرق بيــن القيمــة الدفتري ــاد إل ــاح أو الخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد الممتلــكات والمعــدات باالستنـ تحــّدد االرب
وعائداتهــا ويتــم تســجيلها فــي قائمــة الدخــل.

2-6 الموجودات غير الملموسة

تقيــد الموجــودات غيــر الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــالل االندمــاج بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الحصــول 
عليهــا. أمــا الموجــودات غيــر الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــالل طريقــة أخــرى غيــر االندمــاج فيتــم 

تســجيلها بالكلفــة.

يتــم تصنيــف الموجــودات غيــر الملموســة علــى اســاس كــون عمرهــا الزمنــي لفتــرة محــددة أو لفتــرة غيــر محــددة. 
ويتــم اطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر زمنــي محــدد خــالل هــذا العمــر ويتــم قيــد اإلطفــاء فــي قائمــة 
الدخــل الموحــدة. امــا الموجــودات غيــر الملموســة التــي عمرهــا الزمنــي غيــر محــدد فيتــم مراجعــة التدنــي فــي قيمتهــا 

بتاريــخ القوائــم الماليــة ويتــم تســجيل اي تدنــي فــي قيمتهــا فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

ال يتــم رســملة الموجــودات غيــر الملموســة الناتجــة عــن أعمــال الشــركة ويتــم تســجيلها فــي قائمــة الدخــل الموحــدة 
فــي نفــس الفتــرة.

يتــم مراجعــة أيــة مؤشــرات علــى تدنــي قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة. كذلــك 
يتــم مراجعــة تقديــر العمــر الزمنــي لتلــك الموجــودات ويتــم إجــراء أيــة تعديــالت علــى الفتــرات الالحقــة.

أنظمــة وبرامــج الحاســب اآللــي: يتــم إطفاؤهــا باســتخدام طريقــة القســط الثابــت خــالل فتــرة ال تزيــد عــن أربــع ســنوات 
مــن تاريــخ الشــراء.

2-7 التدني في قيمة الموجودات غير المالية

يتــم مراجعــة الموجــودات الخاضعــة لالســتهالك واإلطفــاء لكــي يتــم تحديــد خســارة التدنــي فــي قيمتهــا عندمــا تشــير 
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ّــرات فــي الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة قــد ال تكــون قابلــة لالســترداد. يتــم احتســاب خســارة  األحــداث أو التغيـ
التدنــي فــي القيمــة بمقــدار المبلــغ الــذي تتجــاوز بــه القيمــة الدفتريــة للموجــودات عــن القيمــة الممكــن اســتردادها. 
والقيمــة الممكــن اســتردادها هــي القيمــة العادلــة للموجــودات بعــد تنزيــل تكاليــف البيــع والقيمــة مــن االســتخدام 
أيهمــا أعلــى. وألغــراض تقييــم تدنــي القيمــة، يتــم تجميــع الموجــودات فــي أدنــى المســتويات التــي يوجــد لهــا تدفقــات 
ــة يمكــن تحديدهــا بشــكل منفصــل )وحــدات توليــد النقــد(. يتــم مراجعــة الموجــودات غيــر الماليــة باســتثناء  نقدي

الشــهرة التــي تعرضــت لتدنــي فــي قيمتهــا الحتمــال عكــس انخفــاض القيمــة بتاريــخ كل تقريــر.

2-8 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

تمثل هذه الموجودات المالية االستثمارات في أدوات الملكية بغرض االحتفاظ بها على المدى الطويل.

يتــم اثبــات هــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة مضافــً إليهــا مصاريــف االقتنــاء عنــد الشــراء ويعــاد تقييمهــا الحقــً 
بالقيمــة العادلـــة، ويظهــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة وضمــن حقــوق الملكيــة 
الموحــدة بمــا فيهــا التغيــر فــي القيمــة العادلــة الناتــج عــن فروقــات تحويــل بنــود الموجــودات غيــر النقديــة بالعمــالت 
األجنبيــة، وفــي حــال بيــع هــذه الموجــودات أوجــزء منهــا يتــم أخــذ األربــاح أوالخســائر الناتجــة عــن ذلــك فــي قائمــة 
الدخــل الشــامل الموحــدة وضمــن حقــوق الملكيــة الموحــدة ويتــم تحويــل رصيــد احتياطــي تقييــم الموجــودات الماليــة 

المباعــة مباشــرة إلــى األربــاح والخســائر المــدورة وليــس مــن خــالل قائمــة الدخــل الموحــدة.

ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني.

يتم قيد األرباح الموزعة في قائمة الدخل الموحدة.

2-9 موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

هــي الموجــودات الماليــة التــي تهــدف إدارة الشــركة وفقــً لنمــوذج أعمالهــا االحتفــاظ بهــا لتحصيــل التدفقــات النقديــة 
التعاقديــة والتــي تتمثــل بالدفعــات مــن أصــل الديــن والفائــدة علــى رصيــد الديــن القائــم.

يتــم إثبــات الموجــودات الماليــة عنــد الشــراء بالتكلفــة مضافــً إليهــا مصاريــف االقتنــاء، وتطفــأ العــالوة / الخصــم 
باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة، قيــدًا علــى أو لحســاب الفائــدة، وينــزل أيــة مخصصــات ناتجــة عــن التدنــي فــي 
قيمتهــا يــؤدي إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد األصــل أو جــزء منـــه فــي قائمــة الدخــل وتظهــر الحقــً بالتكلفــة المطفــأة 

بعــد تخفيضهــا بخســائر التدنــي.

يمثــل مبلــغ التدنــي فــي قيمــة الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة الفــرق بيــن القيمــة المثبتــة فــي الســجالت 
والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة المخصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي األصلــي.

2-10 التدني في قيمة الموجودات المالية

تقــوم الشــركة بمراجعــة القيــم المثبتــة فــي الســجالت للموجــودات الماليــة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة 
لتحديــد فيمــا إذا كانــت هنالــك مؤشــرات موضوعيــة تــدل علــى تدنــي فــي قيمتهــا إفراديــً أو علــى شــكل مجموعــة، 
وفــي حالــة وجــود مثــل هــذه المؤشــرات فإنــه يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد مــن أجــل تحديــد خســارة التدنــي. 

ووفقــً لمتطلبــات المعيــار الدولــي رقــم )9(.

يتم تحديد مبلغ التدني كما يلي:

تدنــي قيمــة الموجــودات الماليــة التــي تظهــر بالتكلفــة المطفــأة: يمثــل الفــرق بيــن القيمــة المثبتــة فــي الســجالت 
ــدة الفعلــي األصلــي. ــة المتوقعــة مخصومــة بســعر الفائ والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقدي

يتــم قيــد التدنــي فــي القيمــة فــي قائمــة الدخــل كمــا يتــم قيــد أي وفــر فــي الفتــرة الالحقــة نتيجــة التدنــي الســابق 
ألدوات الديــن فــي قائمــة الدخــل وألدوات حقــوق الملكيــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل.

2-11 النقد وما في حكمه

يتكـون النقـد وما في حكمه مـن النقـد فـي الصنـدوق والودائع تحـت الطلـب لدى البنـوك بحيث ال يتجـاوز استحقاقهـا 
األصلـي الثالثـة أشهـر أو أقـل.

2-12 ذمم تجارية دائنة

تمثــل الذمــم التجاريــة الدائنــة التزامــات علــى الشــركة مقابــل شــراء بضائــع أو خدمــات ضمــن النشــاط االعتيــادي 
للشــركة. يتــم تصنيــف الذمــم التجاريــة الدائنــة كمطلوبــات متداولــة إذا كانــت مســتحقة الدفــع خــالل ســنة واحــدة أو 

ــة إذا كانــت مســتحقة الدفــع خــالل أكثــر مــن ســنة. ــات غيــر متداول أقــل، وكمطلوب

يتــم االعتــراف األولــي بالذمــم التجاريــة الدائنــة بالقيمـــة العادلـــة ومـــن ثـــم تــدرج بالكلفــة المطفـــأة باستخـــدام طريقـــة 
الفائــدة الفعليــة.

2-13 االستثمار في عقود التأجير التمويلي

بموجــب عقــد التأجيــر يحــول المؤجــر مقابــل دفعــات إلــى المســتأجر حــق االنتفــاع بأصــل لمــدة محــدودة مــن الوقــت 
ــى المســتأجر. ــل الملكيــة إل تنتهــي بتحوي

يتــم تصنيــف جميــع عقــود التأجيــر فــي القوائــم الماليــة كتأجيــر تمويلــي عندمــا يتــم نقــل جميــع المخاطــر والمنافــع 
المترتبــة عنهــا للمســتأجر. تظهــر االســتثمارات فــي عقــود التأجيــر التمويلــي بصافــي القيمــة الحاليــة لدفعــات التأجيــر 
التمويلــي بعــد تنزيــل مخصــص خســائر أئتمانيــه متوقعــه للموجــودات الماليــة بالكلفــة المطفــأة )إن وجــد(. تظهــر 
جميــع التكاليــف المباشــرة لعقــود التأجيــر التمويلــي ضمــن صافــي القيمــة الحاليــة لالســتثمارات فــي عقــود التأجيــر 

التمويلــي.

يتــم تقســيم دفعــات التأجيــر التمويلــي بيــن إيــرادات عقــود التأجيــر وأصــل المبلــغ المدفــوع بحيــث يظهــر اإليــراد 
كعائــد ثابــت علــى االســتثمار فــي عقــود التأجيــر التمويلــي.

2-14 تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف

يتم تحقق إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
يتم االعتراف بالمصاريف على أساس االستحقاق.

2-15 ضريبة الدخل

تمثل مصاريف الضرائب مبالغ الضريبة المستحقة والضرائب المؤجلة

تحســب مصاريــف الضرائــب المســتحقة علــى أســاس األربــاح الخاضعــة للضريبــة، وتختلــف األربــاح الخاضعــة للضريبــة عن 
األربــاح المعلنــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة الن األربــاح المعلنــة تشــمل إيــرادات غيــر خاضعــة للضريبــة أو مصاريــف 
غيــر قابلــة للتنزيــل فــي الســنة الماليــة وإنمــا فــي ســنوات الحقــة أو الخســائر المتراكمــة المقبولــة ضريبيــا أو ليســت 

خاضعــة او مقبولــة التنزيــل ألغــراض ضريبيــة.

تحســب الضرائب بموجب النسب الضريبية المقررة بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات.

إن الضرائــب المؤجلــة هــي الضرائــب المتوقــع دفعهــا أو اســتردادها نتيجــة الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة بيــن قيمــة 
الموجــودات أو المطلوبــات فــي القوائــم الماليــة والقيمــة التــي يتــم احتســاب الربــح الضريبــي علــى أساســها. يتــم 
احتســاب الضرائــب المؤجلــة باســتخدام طريقــة االلتــزام بالمركــز المالــي وتحتســب الضرائــب المؤجلــة وفقــا للنســب 

الضريبيــة التــي يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية االلتــزام الضريبــي أو تحقيــق الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة.

يتــم مراجعــة رصيــد الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم تخفيضها 
فــي حالــة توقــع عــدم امكانيــة االســتفادة مــن تلــك الموجــودات الضريبيــة جزئيــً أو كليــً أو عنــد تســديد االلتــزام 

الضريبــي.

2-16 مخصصات

ُتحتســب المخصصــات عندمــا يترتــب علــى المجموعــة التــزام )قانونــي أو ضمنــي( حالــي نتيجــة لحــدٍث ســابق، ويكــون 
مــن المحتمــل أن يقتضــي األمــر خــروج مــوارد تمثــل منافــع اقتصاديــة لتســوية االلتــزام، ويكــون باإلمــكان وضــع تقديــر 

موثــوق لمبلــغ االلتــزام.

تمثــل القيمــة المعتــرف بهــا كمخصــص أفضــل تقديــر للمقابــل المطلــوب لتســوية االلتــزام الحالــي بتاريــخ التقريــر مــع 
األخــذ بعيــن االعتبــار المخاطــر وحــاالت عــدم اليقيــن المحيطــة بااللتــزام. عندمــا يتــم قيــاس مخصــص مــا باســتخدام 
التدفقــات النقديــة المقــدرة لتســوية االلتــزام الحالــي، فــإن قيمتــه الدفتريــة تمثــل القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات 

النقديــة.
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فــي حــال اقتضــى األمــر خــروج بعــض أو كافــة المنافــع االقتصاديــة لتســوية مخصــص يتوقــع اســترداده مــن الغيــر، يتــم 
االعتــراف بالذمــة المدينــة كأصــل إذا كان مــن المؤكــد تقريبــً اســترداد الذمــة ويكــون باإلمــكان قيــاس الذمــة المدينــة 

بشــكل موثــوق.

2-17 منافع الموظفين

بخصــوص خطــط المنافــع محــددة المشــاركة فــإن الشــركة تقــوم بدفــع مشــاركات بشــكل إجبــاري لصنــدوق تأميــن 
ـُـدار مــن قبــل مؤسســة حكوميــة )مؤسســة الضمــان االجتماعــي(. ال يترتــب علــى الشــركة أي التزامــات  التقاعــد والمـ

أخــرى عنــد دفــع مشــاركتها ويتــم إدراج هــذه المشــاركات كمصــروف الضمــان االجتماعــي عنــد اســتحقاقها.

2-18 عقارات آلت ملكيتها للشركة وفاًء لديون مستحقة 

تظهــر العقــارات التــي آلــت ملكيتهــا للشــركة فــي قائمــة المركــز المالــي ضمــن بنــد » موجــودات مســتملكة لقــاء ديــون 
مســتحقة “ وذلــك بالقيمــة التــي آلــت بهــا للشــركة أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل، ويعــاد تقييمهــا بالقيمــة العادلــة 
بشــكل إفــرادي، ويتــم قيــد أي تدنــي فــي قيمتهــا كخســارة فــي قائمــة الدخــل وال يتــم قيــد الزيــادة كإيــراد. يتــم قيــد 

الزيــادة الالحقــة فــي قائمــة الدخــل إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة التدنــي الــذي تــم االعتــراف بــه ســابق0ً

2-19 االستثمارات العقارية 

االســتثمار العقــاري هــو عقــار يتــم اقتنــاؤه امــا لكســب ايــرادات ايجاريــة او للزيــادة فــي قيمتــه او كالهمــا ولكــن ليــس 
بهــدف بيعــه مــن خــالل نشــاطات المجموعــة االعتياديــة، واليســتخدم فــي االنتــاج او توريــد البضائــع او الخدمــات او 
ــة فــي  ــي بالكلفــة، ويتــم االفصــاح عــن قيمتهــا العادل ــة بشــكل اول ــة. يتــم اظهــار االســتثمارات العقاري ألغــراض اداري
ــا مــن قبــل خبيــر عقــاري  ــات الماليــة الموحــدة والتــي يتــم اعــادة تقديرهــا كل ســنتين افرادي االيضاحــات حــول البيان

مســتقل بنــاء علــى األســعار الســوقية لتلــك العقــارات ضمــن ســوق عقــاري نشــط.

2-20 القروض 

يعتـــرف بالقـــروض فـــي البدايـــة علـــى أســـاس القيمـــة العادلـــة، صافيـــة بعـــد خصــم التكاليــف المتكبــدة مــن العمليــة، 
ومـــن ثـــّم تـــدرج القـــروض بالكلفـــة المطفـــأة. يتـــم إقـــرار أيـــة فروقـــات مـــا بيـــن القيـــم المستلمـــة )صافيـــة بعـــد حســـم 
تكاليف العمليـــة( وقيـــم الســـداد فـــي قائمة الدخل الشامل خـــالل مهلـــة القـــروض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

2-20 إيجارات

ــى 5  تقــوم المجموعــة بإســتئجار عــدة فــروع. وعــادة مــا تكــون عقــود اإليجــار لفتــرات محــددة تتــراوح مــن 12 شــهًرا إل
ســنوات، ولكــن قــد يكــون لهــا خيــارات تمديــد. يتــم التفــاوض علــى شــروط اإليجــار علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة 

ويتضمــن ذلــك مجموعــة واســعة مــن الشــروط واألحــكام المختلفــة.

حتــى الســنة الماليــة 2018، كانــت عقــود إيجــار الفــروع تصنــف كعقــود إيجــار تشــغيلي. وكان يتــم تحميــل الدفعــات 
التــي يتــم أداؤهــا بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلي )صافيــة مــن أي فائــدة مســتلمة مــن المؤّجــر( علــى بيــان الربــح أو 

الخســارة بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

اعتبــارًا مــن 1 كانــون الثانــي 2019، يتــم االعتــراف باإليجــارات بنــاًء علــى موجــودات حــق االســتخدام وااللتزامــات المقابلــة 
فــي التاريــخ الــذي تكــون فيــه الموجــودات المؤجــرة متاحــة الســتخدام المجموعــة. يتــم توزيــع كل دفعــة مــن دفعــات 
ــح أو الخســارة علــى مــدى فتــرة عقــد  ــل علــى الرب ــل. يتــم تحميــل تكلفــة التموي اإليجــار بيــن االلتــزام وتكلفــة التموي
اإليجــار وذلــك للحصــول علــى معــدل دوري ثابــت للفائــدة المســتحقة علــى الرصيــد المتبقــي مــن االلتــزام لــكل فتــرة. 
ويحتســب االســتهالك علــى موجــودات حــق االســتخدام علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لألصــل أو مــدة عقــد االيجــار، أيهمــا 

أقصــر، بطريقــة القســط الثابــت.

2-21 األدوات الماليـة

االعتـراف المبدئـي والقياس:

ُيعتــرف بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة لشــركة عندمــا تصبــح الشــركة طرًفــا 

فــي األحــكام التعاقديــة لــألداة ويتــم االعتــراف بالقــروض والســلف للعمــالء حــال قيدهــا الــى حســاب العمــالء. 

ُتقــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة مبدئيــً بالقيمــة العـــادلة، وتضــاف تكاليــف المعامــالت التـــي تعود مباشــرة إلى 
االستحـــواذ أو إصـــدار موجــودات ومطلوبــات ماليــة إلــى القيمــة العادلــة للموجــوات الماليــة أو المطلوبــات الماليـــة ، أو 
خصمهــا منهــا ، حســب الضــرورة ، عنــد االعتـــراف المبدئـــي ، كمــا ُتثبــت تكاليــف المعاملــة المتعلقــة مباشــرة باقتنــاء 
موجــودات ماليــة أو مطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة األربــاح أو الخســائر مباشــرة فــي قائمــة األربــاح أو 

الخســائر.

إذا كان ســعر المعاملــة يختلــف عــن القيمــة العادلــة عنــد اإلعتــراف األولــي ، فــإن الشــركة تعالــج هــذا الفــرق علــى النحــو 
التالي:

إذا تــم إثبــات القيمــة العادلــة بســعر محــدد فــي ســوق نشــط لموجــودات أو مطلوبــات متماثلــة أو بنــاًء علــى أســلوب 
تقييــم يســتخدم فقــط مدخــالت يمكــن مالحظتهــا فــي الســوق ، فإنهــا تعتــرف بالفــرق فــي الربــح أو الخســارة عنــد 

اإلعتــراف األولــي )أي ربــح أو خســارة اليــوم األول( ؛

فــي جميــع الحــاالت األخــرى ، ُتعــدل القيمــة العادلــة لتتماشــى مــع ســعر المعاملــة )أي أنــه ســيتم تأجيــل ربــح أو خســارة 
اليــوم األول مــن خــالل تضمينــه / تضمينهــا فــي القيمــة الدفتريــة األوليــة لألصــل أو اإللتــزام(.

ــاح أو الخســائر علــى أســاس منطقــي،  ــح أو الخســارة المؤجلــة إلــى قائمــة األرب بعــد اإلعتــراف األولــي ، ســيتم اخــذ الرب
فقــط إلــى الحــد الــذي ينشــأ فيــه عــن تغييــر فــي عامــل )بمــا فــي ذلــك الوقــت( يأخــذه المشــاركون فــي الســوق بعيــن 

االعتبــار عنــد تســعير األصــل أو اإللتــزام  او عنــد الغــاء االعتــراف مــن تلــك االداه .
اإلعتراف المبدئي

يتــم اإلعتــراف بكافــة الموجــودات الماليــة بتاريــخ المتاجــرة عندمــا يكــون شــراء أو بيــع أصــل مالــي بموجــب عقــد تتطلــب 
شــروطه تســليم األصــل المالــي ضمــن اطــار زمنــي محــدد مــن قبــل الســوق المعنــي، ويتــم قياســه مبدئيــً بالقيمــة 
ــة فــي قائمــة  ــة باســتثناء تلــك الموجــودات الماليــة المصنفــة بالقيمــة العادل ــى تكاليــف المعامل ــة باإلضافــة إل العادل
األربــاح أو الخســائر . يتــم االعتــراف بتكاليــف المعاملــة المتعلقــة مباشــرة بإســتحواذ الموجــودات الماليــة المصنفــة 

بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة.

القياس الالحق

ــر الماليــة  يتطلــب قيــاس جميــع الموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا والتــي تقــع ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي للتقاري
رقــم )9( الحقــً بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة علــى أســاس نمــوذج أعمــال المنشــأة إلدارة الموجــودات الماليــة 

ــد:  ــة للموجــودات الماليــة . وعلــى وجــه التحدي ــة التعاقدي وخصائــص التدفقــات النقدي

ادوات التمويــل المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج األعمــال الــذي يهــدف إلــى تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة، والتــي 
يكــون لهــا تدفقــات نقديــة تعاقديــة تكــون فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم ، ويتــم 

قياســها الحقــا بالتكلفــة المطفــأة ؛

أدوات التمويــل المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال الــذي يهــدف إلــى كاًل مــن تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة 
ــة تكــون هــي فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة  ــة تعاقدي وبيــع أدوات الديــن ، والتــي يكــون لهــا تدفقــات نقدي

علــى المبلــغ األصلــي القائــم ، ويتــم قياســها الحقــً بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر؛

يتــم قيــاس جميــع أدوات التمويــل األخــرى )مثــل أدوات الديــن المــدارة علــى أســاس القيمــة العادلــة ، أو المحتفــظ بهــا 
للبيــع( واإلســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة الحقــً بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة األربــاح أو الخســائر.

ومــع ذلــك ، يمكــن للشــركة أن تقــوم باختيــار/ تحديــد غيــر القابــل لإللغــاء بعــد االعتــراف األولــي باألصــل المالــي علــى 
أســاس كل أصــل علــى حــدى كمــا يلــي :

يمكــن للشــركة القيــام باالختيــار بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء إدراج التغييــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة لالســتثمار 
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فــي حقــوق الملكيــة غيــر المحتفــظ بهــا للتــداول أو االســتبدال المحتمــل المعتــرف بــه مــن قبــل المشــتري ضمــن 
ــر الماليــة رقــم )3( ، فــي الدخــل الشــامل اآلخــر؛ و  ــي للتقاري ــار الدول إندمــاج األعمــال التــي ينطبــق عليهــا المعي

يمكــن للشــركة تحديــد بشــكل غيــر قابــل لاللغــاء أدوات التمويــل التــي تســتوفي معاييــر التكلفــة المطفــأة أو القيمــة 
العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر كمــا تــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن قائمــة األربــاح أو الخســائر إذا كان ذلــك 

يقــوم بإلغــاء أو يخفــض بشــكل كبيــر عــدم التطابــق فــي المحاســبة )المشــار إليهــا بخيــار القيمــة العادلــة(.

بالنســبة لألصــل الــذي يتــم تصنيفــه وقياســه بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، 
فــإن شــروطه التعاقديــة ينبغــي أن تــؤدي إلــى التدفقــات النقديــة التــي هــي فقــط مدفوعــات أصــل الديــن والفائــدة 

علــى المبلــغ األصلــي القائــم .

تخضــع أدوات الديــن التــي يتــم قياســها الحقــً بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر 
الختبــار التدنــي .

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

تقــوم الشــركة باإلعتــراف بمخصصــات خســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى األدوات الماليــة التاليــة التــي لــم يتــم قياســها 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة األربــاح أو الخســائر :

األرصدة لدى البنوك 

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة.

ال يتم إثبات خسارة إئتمانية متوقعة في ادوات حقوق الملكية .

باســتثناء الموجــودات الماليــة المشــتراة أو الناشــئة ذات القيمــة اإلئتمانيــة المنخفضــة )والتــي تــم أخذهــا باإلعتبــار 
ــاه( ، يجــب قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة مــن خــالل مخصــص خســارة بمبلــغ يعــادل : بشــكل منفصــل أدن

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة )12( شــهًرا ، أي العمــر الزمنــي للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن تلــك 
األحــداث االفتراضيــة علــى األدوات الماليــة التــي يمكــن تحقيقهــا فــي غضــون )12( شــهًرا بعــد تاريــخ اإلبــالغ، ويشــار إليهــا 

بالمرحلــة األولــى؛ أو

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة )12( شــهًرا ، أي العمــر الزمنــي للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن جميــع 
األحــداث االفتراضيــة المحتملــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة والمشــار إليهــا فــي المرحلــة الثانيــة والمرحلــة الثالثــة.

يتوجــب قيــد مخصــص للخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى الحيــاة لــألداة الماليــة إذا زادت مخاطــر االئتمــان علــى 
تلــك األداة الماليــة بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي. وبخصــوص جميــع األدوات الماليــة األخــرى ، تقــاس الخســارة 

اإلئتمانيــة المتوقعــة بمبلــغ يعــادل الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة  لمــدة )12( شــهًرا. 

تعتبــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة تقديــًرا مرجًحــا محتمــًلا للقيمــة الحاليــة لخســائر االئتمــان . يتم قياس هــذه القيمة 
علــى أنهــا القيمــة الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للبنــك بموجــب العقــد والتدفقــات النقديــة التــي 
يتوقــع البنــك اســتالمها والتــي تنشــأ مــن ترجيــح عــدة ســيناريوهات اقتصاديــة مســتقبلية ، مخصومــة وفقــا لســعر 

الفائــدة الفعــال ألصــل.

2-22 القيمة العادلة

إن أســعار اإلغــالق )شــراء موجــودات / بيــع مطلوبــات( بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة فــي أســواق نشــطة تمثــل 
القيمــة العادلــة لــألدوات والمشــتقات الماليــة التــي لهــا أســعار ســوقية، فــي حــال عــدم توفــر أســعار معلنــة أو عــدم 
وجــود تــداول نشــط لبعــض األدوات والمشــتقات الماليــة أو عــدم نشــاط الســوق يتــم تقديــر قيمتهــا العادلــة بعــدة 

طــرق منهــا:

مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير.

تحليــل التدفقــات النقديــة المســتقبلية وخصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة بنســبة مســتخدمة فــي أداة ماليــة 
مشــابهة لهــا.

يتــم تقييــم الموجــودات والمطلوبــات الماليــة طويلــة األمــد والتــي ال يســتحق عليهــا فوائــد بموجــب خصــم التدفقــات 
النقديــة وبموجــب ســعر الفائــدة الفعالــة، ويتــم إطفــاء الخصــم /العــالوة ضمــن إيــرادات الفوائــد المقبوضــة / المدفوعــة 

فــي قائمــة الدخــل.

تهــدف طــرق التقييــم إلــى الحصــول علــى قيمــة عادلــة تعكــس توقعــات الســوق وتأخــذ باإلعتبــار العوامــل الســوقية 
وأيــة مخاطــر أو منافــع متوقعــة عنــد تقديــر قيمــة األدوات الماليــة، وفــي حــال وجــود أدوات ماليــة يتعــذر قيــاس قيمتهــا 

العادلــة بشــكل يعتمــد عليــه يتــم إظهارهــا بالتكلفــة بعــد تنزيــل أي تدنــي فــي قيمتهــا.

2-23 فئات األدوات المالية

20192018
دينــاردينــار

الموجودات حسب قائمة المركز المالي 

القروض والذمم المدينة
45٫728٫17042٫689٫465موجودات مالية بالكلفة المطفأة

211٫775202٫496موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
161٫781254٫837أرصدة مدينة أخرى

445٫070504٫291نقد في الصندوق ولدى البنوك
46٫546٫79643٫651٫089

المطلوبات حسب قائمة المركز المالي 

مطلوبات مالية بالكلفة المطفأة
4٫592٫3751٫878٫338بنوك دائنة

13٫082٫21614٫731٫185قروض
3٫000٫0003٫000٫000اسناد قرض

833٫721624٫395مطلوبات أخرى
291٫10437٫548مخصصات اخرى

21٫799٫41620٫271٫466

)3( إدارة المخاطـر الماليـة

3-1 عوامل المخاطر المالية

ــات  تتعــرض الشــركة لبعــض المخاطــر الماليــة المختلفــة نتيجــة لنشــاطاتها، وتتضمــن هــذه المخاطــر تأثيــر التقلبـ
فــي الســوق )مخاطــر تحويــل العمــالت ومخاطــر أســعار الفائــدة للتدفقــات النقديــة والقيمــة العادلــة( ومخاطــر الســيولة 
ومخاطــر االئتمــان. يركــز برنامــج إدارة المخاطــر اإلجماليــة للشــركة علـــى تخفيــض التأثيــر الســلبي المحتمــل علـــى 

النتائــج الماليـــة للشــركة إلــى الحــد األدنــى.

تقع المسؤولية الكاملة عن إعداد ومراقبة إدارة المخاطر على عاتق إدارة الشركة.

إن سياســات إدارة الشــركة للمخاطــر معــدة لتحديــد وتحليــل المخاطــر التــي تواجههــا الشــركة ولوضــع ضوابــط 
وحــدود مالئمــة لمــدى التعــرض لتلــك المخاطــر ومــن ثــم مراقبتهــا لضمــان عــدم تجــاوز الحــدود الموضوعــة.
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يتــم مراجعــة سياســات وأنظمــة إدارة المخاطــر بصــورة دوريــة لتعكــس التغيرات الحاصلة في ظروف الســوق وأنشــطة 
الشــركة. تهــدف إدارة الشــركة مــن خــالل التدريــب والمعاييــر واالجــراءات التــي تضعهــا اإلدارة إلــى تطويــر بيئــة رقابيــة 

بنــاءة ومنظمــة بحيــث يتفهــم كل موظــف دوره والواجبــات الموكلــة اليــه.

تقــوم لجنــة التدقيــق فــي الشــركة بمراقبــة أداء اإلدارة فــي مراقبــة مــدى االلتــزام بسياســات واجــراءات الشــركة فــي 
إدارة المخاطــر كمــا تقــوم بمراجعــة مــدى كفايــة إطــار إدارة المخاطــر فيمــا يتعلــق بالمخاطــر التــي تواجــه الشــركة. 
يقــوم قســم التدقيــق الداخلــي بمســاعدة لجنــة التدقيــق فــي الشــركة فــي عمليــة المراقبــة. ويتولــى قســم التدقيــق 
ــة والمخصصــة إلجــراءات وضوابــط إدارة المخاطــر بحيــث يتــم إبــالغ النتائــج الــى  الداخلــي عمليــات المراجعــة االعتيادي

لجنــة التدقيــق.

) أ ( مخاطـر السـوق

إن مخاطــر الســوق هــي المخاطــر التــي تنشــأ مــن التغيــرات فــي أســعار الســوق كأســعار صــرف العمــالت األجنبيــة 
وأســعار المرابحــة وأســعار أدوات الملكيــة والتــي تؤثــر فــي أربــاح الشــركة أو فــي قيمــة األدوات الماليــة لــدى الشــركة.

إن الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق هــو الســيطرة علــى مــدى تعــرض الشــركة لمخاطــر الســوق فــي حــدود مقبولــة 
إضافــة الــى تعظيــم العائــد.

- مخاطـر تحويـل العمـالت
جميع تعامالت الشركة بالدينار األردني لذلك فهي غير معرضة لمخاطر تحويل العمالت.

- مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة.

ــدة  ــدة متغيــرة، أمــا مخاطــر أســعار الفائ ــة مــن االقتــراض بأســعار فائ ــدة للتدفقــات النقدي تنشــأ مخاطــر أســعار الفائ
للقيمــة العادلــة تنشــأ مــن االقتــراض بأســعار فائــدة ثابتــة. ان جميــع القــروض التــي حصلــت عليهــا الشــركة ذات فائــدة 

ثابتــة ومتغيــرة كل ســتة اشــهر)إيضاح 13(.

)ب( مخاطر السيولة

تعرف مخاطر السيولة بأنها مخاطر تعرض الشركة الى صعوبات في الوفاء بالتزاماتها.

تقــوم الشــركة بــاداراة مخاطــر الســيولة عــن طريــق توفيــر النقــد الــالزم وذلــك عــن طريــق اقتــراض وعــن طريــق 
العمــالء. مــن  المســتحقة  لألقســاط  النقديــة  التدفقــات  بمتابعــة  أيضــا  الشــركة  تقــوم  االئتمانيــة.  التســهيالت 

إن الجــدول أدنــاه المطلوبــات الماليــة للشــركة )غيــر مخصومــة( إلــى فئــات معينــة كمــا بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي 
بنــاًء علــى تاريــخ االســتحقاق للفتــرات المتبقيــة.

أقل من سنة
 واحـــدة

أكثـر من
 سنـــة

ديناردينار
كما في 31 كانـون األول 2019

-4٫902٫360بنوك دائنة
7٫209٫5186٫755٫748قروض

-3٫052٫500اسناد قرض
-733٫721مطلوبات أخرى

-291٫104مخصصات أخرى 

كما في 31 كانـون األول 2018
-2٫020٫433بنوك دائنة

8٫131٫9327٫630٫437قروض
-3٫019٫125اسناد قروض

-624٫395مطلوبات أخرى
-37٫548مخصصات أخرى 

)ج( مخاطر االئتمان

تمثــل مخاطــر اإلئتمــان مخاطــر تعــرض الشــركة لخســارة ماليــة جــراء عــدم وفــاء العميــل أو الطــرف المتعامــل مــع 
الشــركة بــأداة ماليــة بإلتزاماتــه التعاقديــة وتنتــج هــذه المخاطــر بشــكل رئيســي مــن ذمــم التقســيط.

ال يوجــد لــدى الشــركة تركيــزات هامــة للمخاطــر االئتمانيــة. تنحصــر الموجــودات الماليــة التــي تخضــع لمخاطــر االئتمــان 
فــي االســتثمار فــي عقــود التأجيــر التمويلــي والنقــد لــدى البنــوك.

يتــم منــح القــروض وعقــود التأجيــر التمويلــي بعــد تقييــم المــالءة الماليــة للعمــالء. كمــا يتــم تقييــم الوضــع االئتمانــي 
للعمــالء بإســتمرار.

تتعامل الشركة فقط مع المؤسسات المالية التي تتمتع بمالءة ائتمانية عالية. 

3-2 إدارة مخاطر رأس المال

ّــة. يتــم احتســاب هــذه النســبة بتقســيم صافــي  تقــوم الشــركة بمراقبــة رأس المــال مــن خــالل مراقبــة نســبة المديونيــ
الديــون علــى مجمــوع رأس المــال، ويتــم احتســاب صافــي الديــون مــن خــالل حصــر مجمــوع القــروض والتــي تتضمــن 
ّــن فــي قائمــة المركــز  القــروض والبنــوك الدائنــة، والتــي ينــزل منهــا النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك، كمــا هــو مبيــ
ّــن  ّــة مــع صافــي الديــون، كمــا هــو مبيـ المالــي. أمــا مجمــوع رأس المــال فيتــم احتســابه مــن خــالل إضافــة حقــوق الملكيـ

فــي قائمــة المركــز المالــي.

بلغت نسبة المديونيــّة كما يلي:

20192018

دينــاردينــار

20٫674٫59119٫609٫523 مجموع القروض

 )504٫291( )445٫070(ينزل نقد في الصندوق ولدى البنوك

19٫105٫232 20٫229٫521 صافي الديون

ـّة 27٫271٫217 30٫246٫811 صافي حقوق الملكيـ

50٫476٫33246٫376٫449مجموع رأس المال 

41%40%نسبة المديونيــّة

3-3 القيمة العادلة

تقارب القيمة الدفترية لالستثمار في عقود التأجير قيمتها العادلة.
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)4( التقديرات واألحكام المحاسبية ذات األهمية

إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وتطبيــق السياســات المحاســبية يتطلــب مــن إدارة الشــركة القيــام بتقديــرات 
واجتهــادات تؤثــر فــي مبالــغ الموجــودات والمطلوبــات الماليــة واحتياطــي تقييــم موجــودات ماليــة - بالصافــي وكذلــك 
اإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتملــة. كمــا أن هــذه التقديــرات واالجتهــادات تؤثــر فــي اإليــرادات والمصاريــف والمخصصــات 
وكذلــك فــي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة التــي تظهــر ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل. وبشــكل خــاص يتطلــب مــن 
إدارة الشــركة إصــدار أحــكام واجتهــادات هامــة لتقديــر مبالــغ التدفقــات النقديــة المســتقبلية وأوقاتهــا. إن التقديــرات 
ــر وعــدم التيقــن وإن  ــة مــن التقدي المذكــورة مبنيــة بالضــرورة علــى فرضيــات وعوامــل متعــددة لهــا درجــات متفاوت
النتائــج الفعليــة قــد تختلــف عــن التقديــرات وذلــك نتيجــة التغيــرات الناجمــة عــن أوضــاع وظــروف تلــك التقديــرات فــي 

المســتقبل.

)أ( مخصص قضايا

يتــم تكويــن مخصــص لقــاء القضايــا المقامــة ضــد الشــركة اعتمــادًا علــى دراســة قانونيــة معــدة مــن قبــل مستشــاري 
الشــركة والتــي بموجبهــا يتــم تحديــد المخاطــر المحتمـــل حدوثهــا فــي المســتقبل، ويعــاد النظــر فــي تلــك الدراســات 

بشكـل دوري.

)ب( مخصص خسائر أئتمانيه متوقعه للموجودات المالية بالكلفة المطفأة 

يتــم تكويــن مخصــص لقــاء الموجــودات الماليــة بالكلفــة المطفــأة اعتمــادًا علــى أســس وفرضيــات معتمــدة مــن قبــل 
إدارة الشــركة لتقديــر المخصــص الواجــب تكوينــه بموجــب متطلبــات المعيــار الدولــي رقــم )9(

)ج( مخصص تدني استثمارات عقارية مستملكة

ــن  ــة حديثــة ومعتمــدة مــن قبــل مقدري ــي قيمــة العقــارات المســتملكة اعتمــاًدا علــى تقييمــات عقاري يتــم قيــد تدن
ــي بشــكل دوري. ــك التدن ــي، ويعــاد النظــر فــي ذل ــات احتســاب التدن ــن لغاي معتمدي

)د( التدني في قيمة الموجودات المالية

تقــوم اإلدارة بمراجعــة دوريــة للموجــودات الماليــة لتقديــر أيــة تدنــي فــي قيمتهــا ويتــم أخــذ هــذا التدنــي فــي قائمــة 
الدخــل للســنة وتقــوم اإلدارة بتقديــر التدنــي فــي القيمــة العادلــة عنــد بلــوغ أســعار الســوق حــدًا معينــً يعتبــر مؤشــرًا 

لتحديــد خســارة التدنــي، وبمــا ال يتعــارض مــع تعليمــات الســلطات الرقابيــة والمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

تعتقد اإلدارة أن التقديرات المعتمدة في إعداد القوائم المالية الموحدة مناسبة ومعقولة

)5( النقد في الصندوق ولدى البنوك

20192018
دينــاردينــار

148٫363 206٫109نقد في الصندوق
355٫928 238٫961حسابات جارية لدى البنوك

445٫070 504٫291

)6( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

20192018
دينــاردينــار

خارج المملكة
211٫775202٫496أسهم شركات غير مدرجة*

يمثــل هــذا البنــد االســتثمار فــي شــركة الســور للتمويــل والتأجيــر )ذات المســؤولية المحــدودة - الكويــت ( بعــدد 
أســهم 500٫000 ســهم بنســبة مســاهمة 0٫1% حيــث بلغــت توزيعــات االربــاح النقديــة المســتلمة علــى الموجــودات الماليــة 
اعــاله 6٫917 دينــار خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2019 مقابــل صفــر دينــار للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون 

األول 2018 .

)7( موجودات مالية بالكلفة المطفأة

20192018
دينــاردينــار

40٫862٫39635٫086٫480ذمم تقسيط )أ(
4٫784٫6967٫430٫312ذمم عقود تأجير تمويلي )ب(

81٫078172٫673قروض ممنوحة للعمالء  - البطاقات االئتمانية
45٫728٫17042٫689٫465

)أ( ذمم التقسيط

تمثــل ذمــم التقســيط األقســاط المترتبــة علــى عمــالء الشــركة مــن عمليــات التمويــل التجاريــة والمرابحــة للســيارات 
والعقــارات حيــث تشــمل هــذه األقســاط أصــل التمويــالت إضافــة إلــى مبالــغ االيــراد المحتســب علــى هــذه التمويــالت، إن 

أرصــدة ذمــم التقســيط كمــا يلــي:

20192018
دينــاردينــار

19٫205٫28622٫593٫474تستحق خالل أقل من عام
28٫288٫53023٫729٫731تستحق خالل أكثر من عام وأقل من خمسة سنوات

8٫207٫574163٫586تستحق خالل أكثر من خمسة سنوات 
55٫701٫39046٫486٫791

)4٫718٫911()5٫028٫093(مخصص التدني في عقود التسهيالت
)5٫674٫225()8٫596٫022(ايرادات عقود الستهيالت غير المكتسبة
)1٫007٫175()1٫214٫879(ايرادات معلقة ضمن اقساط مستحقة

40٫862٫39635٫086٫480

إن التوزيع القطاعي لذمم التقسيط هو كما يلي:

20192018
دينــاردينــار

2٫860٫7103٫714٫353عقارات
27٫056٫16230٫007٫579شركات

25٫784٫51812٫764٫859قروض وكمبياالت
55٫701٫39046٫486٫791اجمالي ذمم التقسيط

)4٫718٫911()5٫028٫093(مخصص خسائر إئتمانيه متوقعه في عقود التسهيالت
)5٫674٫225()8٫596٫022(ايرادات عقود الستهيالت غير المكتسبة
)1٫007٫175( )1٫214٫879(ايرادات معلقة ضمن اقساط مستحقة
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40٫862٫39635٫086٫480صافي االستثمار في ذمم التقسيط

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص خسائر أئتمانية ذمم تقسيط مستحقة ومتأخرة السداد خالل السنة: 

20192018
دينــاردينــار

4٫718٫9114٫336٫871الرصيد في بداية السنة 
988٫172-أثر تطبيق معيار التقارير المالية رقم )9(

)116٫616(328٫841المحرر خالل السنة
)489٫516()19٫659(شطب ديون خالل السنة*

5٫028٫0934٫718٫911الرصيد في نهاية السنة

فيما يلي جدول يبين أعمار ذمم التقسيط: 

20192018

ذمم تقسيط 
مستحقة 

ومتأخرة

إجمالي رصيد 
الدين

ذمم تقسيط 
مستحقة 

ومتأخرة

إجمالي رصيد 
الدين

دينــاردينــاردينــاردينــار

26٫689٫644-36٫962٫210-ذمم تقسيط غير مستحقة 

1227٫7853٫440٫452415٫9067٫186٫587 - 3 شهر 

4118٫047571٫928308٫7881٫505٫821 - 6 شهر 

7273٫491815٫367187٫491621٫976 - 9 شهر 

10235٫863474٫750157٫136412٫413 - 12 شهر 

3٫143٫2774٫840٫6612٫876٫1914٫396٫126أكثر من 12 شهر 

3٫998٫46347٫105٫3683٫945٫51240٫812٫567

تتضمــن أرصــدة ذمــم تقســيط الحســابات المرفــوع بهــا قضايــا مــن قبــل المجموعــة علــى العمــالء لتحصيــل المبالــغ 
غيــر المســددة والمســتحقة عليهــم كمــا يلــي: 

20192018

إجمالي رصيد 
الدين

ذمم تقسيط 
مستحقة 

ومتأخرة

إجمالي رصيد 
الدين

ذمم تقسيط 
مستحقة 

ومتأخرة
دينــاردينــاردينــاردينــار

8٫821٫9935٫160٫7927٫741٫2073٫402٫436أرصدة عمالء - قضايا

- بنــاًء علــى قــرار مجلــس إدارة الشــركة تــم شــطب مبلــغ  19٫659  دينــار خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 
2019 )2018 : 489٫516 دينــار( مــن مخصــص الديــون وشــطب مبلــغ   99٫583  دينــار مــن االيــرادات المعلقــة مقابــل 98٫962 

كمــا فــي 31 كانــون األول 2018 .

تفاصيل مخصص تدني الذمم بعد إضافة أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9(: 

31 كانون اول 312018 كانون اول 2019

دينــاردينــار

713٫736644٫404المرحلة األولى

267٫410379٫941المرحلة الثانية

4٫046٫9473٫694٫566المرحلة الثالثة

5٫028٫0934٫718٫911المجموع

ب. ذمم عقود تأجير تمويلي

تقــوم المجموعــة بمنــح تمويــالت عقــارات لعمالئهــا مــن خــالل عقــود تأجيــر تنتهــي بالتمليــك، حيــث يبلــغ متوســط 
آجــال هــذه العقــود 5 ســنوات.

20192018

دينــاردينــار

3٫729٫1625٫377٫381عقارات

52٫66884٫655شركات

2٫040٫8813٫606٫642قروض

5٫822٫7119٫068٫678اجمالي االستثمار في عقود التاجير التمويلي

مخصص خسائر إئتمانيه متوقعه في ذمم عقود التأجير 
)362٫963()283٫747(التمويلي

)1٫192٫000()652٫386(ايرادات عقود التاجير التمويلي غير المكتسبة

)83٫403()101٫882(ايرادات معلقة ضمن اقساط مستحقة

4٫784٫6967٫430٫312صافي االستثمار في عقود التاجير التمويلي

يبيــن الجــدول التالــي فتــرات اســتحقاق ذمــم عقــود التأجيــر التمويلــي بالصافــي قبــل تنزيــل إيــرادات التمويــل المؤجلــة 
خالل الســنة: 

20192018

دينــاردينــار

3٫563٫4174٫796٫366تستحق خالل أقل من عام 

2٫125٫3904٫041٫050تستحق خالل أكثر من عام وأقل من خمسة أعوام 

133٫904231٫262تستحق خالل أكثر من خمسة أعوام

5٫822٫7119٫068٫678

)362٫963()283٫747(مخصص خسائر إئتمانيه متوقعه في ذمم عقود التأجير التمويلي
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)1٫192٫000()652٫386(ايرادات عقود التاجير التمويلي غير المكتسبة

)83٫403()101٫882(ايرادات معلقة ضمن اقساط مستحقة

4٫784٫6967٫430٫312
فيمــا يلــي ملخــص الحركــة علــى مخصــص خســائر إئتمانيــه متوقعــه فــي ذمــم عقــود تأجيــر تمويلــي مســتحقة 

ومتأخــرة الســداد خــالل الســنة:
20192018

دينــاردينــار

362٫963228٫259الرصيد في بداية السنة
43٫059-أثر تطبيق معيار التقارير المالية رقم )9(

91٫645)79٫216()المحرر( المضاف خالل السنة  
283٫747362٫963الرصيد في نهاية السنة

تفاصيل مخصص خسائر أئتمانيه متوقعه في ذمم عقود التأجير التمويلي.

31 كانون اول 312018 كانون اول 2019

دينــاردينــار

45٫72266٫057المرحلة األولى

12٫98533٫212المرحلة الثانية

225٫040263٫694المرحلة الثالثة

283٫747362٫963المجموع

فيما يلي جدول يبين أعمار ذمم عقود التأجير التمويلي:

20192018
ذمم تقسيط 

مستحقة 
ومتأخرة

إجمالي رصيد 
الدين

ذمم تقسيط 
مستحقة 

ومتأخرة

إجمالي رصيد 
الدين

دينــاردينــاردينــاردينــار

ذمم تأجير تمويلي غير 
5٫873٫580-3٫989٫556-مستحقة

132٫245603٫33644٫9021٫190٫535 - 3 شهر
411٫28468٫26625٫799215٫452 - 6 شهر
724٫208126٫8805٫70528٫782 - 9 شهر
1029٫23490٫3328٫36438٫102 - 12 شهر

166٫234291٫955138٫290530٫227أكثر من 12 شهر
263٫2055٫170٫325223٫0607٫876٫678

تتضمــن أرصــدة ذمــم تقســيط الحســابات المرفــوع بهــا قضايــا مــن قبــل المجموعــة علــى العمــالء لتحصيــل المبالــغ 
غيــر المســددة والمســتحقة عليهــم كمــا يلــي: 

31 كانون األول 312018 كانون األول 2019

إجمالي رصيد 
الدين

ذمم تقسيط 
مستحقة 

ومتأخرة

إجمالي رصيد 
الدين

ذمم تقسيط 
مستحقة 

ومتأخرة
دينــاردينــاردينــاردينــار

803٫447243٫675832٫862164٫586أرصدة عمالء - قضايا

** إن جــزءًا مــن ضمانــات ذمــم التقســيط وعقــود التأجيــر التمويلــي وقيمتهــا 7٫888٫753 دينــار )كمبيــاالت( كمــا فــي                  
31 كانــون االول 2019 مقابــل 7٫655٫029 دينــار )كمبيــاالت( للعــام 2018 مودعــة كضمانــات مقابــل أرصــدة القــروض والبنــوك 

الدائنــة الممنوحــة للشــركة.

الحركة على مخصص خسائر أئتمانيه متوقعه :

2019
الشركات 

المتوسطة 
والصغيرة

المجموعقروض عقاريةاألفراد

دينــاردينــاردينــاردينــار

829٫7323٫755٫269496٫8735٫081٫874رصيد بداية السنة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة 
1٫294٫494578٫49062٫3691٫935٫353خالل السنة

)Repaid/derecognized( المسدد)1٫685٫729()211٫181()1٫119٫826()354٫722(

)72٫259()6٫156(12٫672)78٫775(ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

20٫160)3٫177(6٫94116٫396ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

9٫33452٫100)29٫069(71٫835ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

)19٫659()2٫411()16٫476()772(الديون المعدومة

1٫768٫7333٫197٫456345٫6515٫311٫840إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

2018
الشركات 

المتوسطة 
والصغيرة

المجموعقروض عقاريةاألفراد

دينــاردينــاردينــاردينــار

751٫3303٫243٫712570٫0884٫565٫130رصيد بداية السنة

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل 
715٫5991٫857٫364185٫1382٫758٫101السنة

)Repaid/derecognized( المسدد)1٫751٫841()157٫641()1٫336٫952()257٫248(

)32٫816()1٫314()23٫584()7٫918(ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

23٫644)119(2٫20221٫561ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

5٫7162٫0231٫4339٫172ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

)489٫516()100٫712()8٫855()379٫949(الديون المعدومة
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829٫7323٫755٫269496٫8735٫081٫874إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

)8( استثمارات عقارية - بالصافي

20192018
دينــاردينــار

585٫000585٫000مباني مقامة على اراضي *
)140٫400()163٫800(االستهالك المتراكم

421٫200444٫600

ــك بنــاًء  ــح الشــركة وذل *يمثــل هــذا البنــد تخصيــص 24 وحــدة ســكنية مــن مشــروع مدينــة المجــد الســكنية لصال
ــأن الشــركة اســتملكت الشــقق وأصــدرت  ــة الدوليــة، علمــً ب علــى االتفــاق المبــرم مــع المطــور شــركة تعميــر العقاري
ســندات تســجيل باســمها. وقــد بلغــت القيمــة العادلــة لالســتثمارات العقاريــة مــن قبــل مخمــن معتمــد 593٫465 دينــار 

بموجــب آخــر تقييــم عقــاري متوفــر لــدى الشــركة بتاريــخ 31 اذار 2018.

)9( ممتلكات ومعدات

أثاث 
ومفروشات

اجهزة وأآلت 
مكتبية 

وحاسوب
سياراتديكورات

مشاريع
 تحت 
التنفيذ

المجموع

دينـاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــار
2019

الكلفة
63٫293821٫680  237٫952324٫82984٫500 111٫106 أول كانون الثاني 2019

84٫560  15٫880 -12٫559  55٫525 596  إضافات
 -    )79٫173(- -    79٫173  -    تحويالت

 )5٫910( -   - -   )4٫995()915( استبعادات
900٫330 -   84٫500 31110٫787367٫655337٫388 كانون األول 2019

اإلستهالك المتراكم
533٫990-188٫102203٫11059٫285 83٫493 أول كانون الثاني 2019

105٫789-10٫87039٫15043٫83911٫940 مصروف االستهالك
 )5٫896(- -    -   )4٫988()908( ما يخص االستبعادات

 633٫883 -3193٫452222٫261246٫94871٫222 كانون األول 2019
صافي القيمة الدفترية 
 266٫447-17٫335145٫39490٫44013٫278في 31 كانون األول 2019

* تتضمــن الممتلــكات والمعــدات مبلــغ 620٫028  دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2019 وذلــك قيمــة موجــودات مســتهلكة 
بالكامــل مقابــل مبلــغ 611٫487 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2018.

أثاث 
ومفروشات

اجهزة وأآلت 
مكتبية 

وحاسوب
سياراتديكورات

مشاريع
 تحت 
التنفيذ

المجموع

دينـاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــار
2018

الكلفة
98٫970208٫021308٫47684٫5002٫637702٫604أول كانون الثاني 2018

47٫009192٫257-14٫54142٫43188٫276إضافات
13٫64716٫284-2٫637--تحويالت

)89٫465(--)74٫560()12٫500()2٫405(استبعادات
31111٫106237٫952324٫82984٫50063٫293821٫680 كانون األول 2018

اإلستهالك المتراكم
532٫025-74٫049177٫485233٫88146٫610أول كانون الثاني 2018

88٫388-11٫84622٫03741٫83012٫675مصروف االستهالك
)86٫423(--)72٫601()11٫420()2٫402(ما يخص االستبعادات

533٫990-3183٫493188٫102203٫11059٫285 كانون األول 2018
صافي القيمة الدفترية 
27٫61349٫850121٫71925٫21563٫293287٫690في 31 كانون األول 2018

)10( موجودات غير ملموسة

إن الحركــة الحاصلــة علــى الموجــودات غيــر الملموســة )برامــج الحاســوب والموقــع االلكترونــي( خــالل الســنة هــي كمــا 
يلــي:

برامج الحاسوب 
والموقع 
االلكتروني

مشاريع تحت 
المجموعالتنفيذ

دينــاردينــاردينــار
2019

الكلفة 
20٫624323٫843 303٫219الرصيد في أول كانون الثاني 2019

29٫611 4٫538 25٫073االضافات 
- )20٫623(20٫623تحويالت

 353٫454 348٫9154٫539الرصيد في 31 كانون األول 2019

االطفاء المتراكم
255٫845-255٫845 الرصيد في أول كانون الثاني 2019

23٫101- 23٫101 االطفاء للسنة
278٫946-278٫946الرصيد في 31 كانون األول 2019

69٫9694٫53974٫508صافي القيمة الدفترية 2019

برامج الحاسوب 
والموقع 
االلكتروني

مشاريع تحت 
المجموعالتنفيذ

دينــاردينــاردينــار
2018

الكلفة 
280٫98849٫174330٫162الرصيد في أول كانون الثاني 2018
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4٫53111٫81416٫345االضافات 
)22٫664()22٫664(-استبعادات

-)17٫700(17٫700تحويالت
303٫21920٫624323٫843الرصيد في 31 كانون األول 2018

االطفاء المتراكم
236٫894-236٫894الرصيد في أول كانون الثاني 2018

18٫951-18٫951االطفاء للسنة
255٫845-255٫845الرصيد في 31 كانون األول 2018

47٫37420٫62467٫998صافي القيمة الدفترية 2018

)11( بنوك دائنة

إن التســهيالت الممنوحــة للشــركة علــى شــكل جــاري مديــن وهــي بضمــان تجييــر كمبيــاالت بنســبة 120% مــن ســقف 
الجــاري مديــن وجــاري مديــن مقابــل كتــاب تطميــن وبنســبة فائــدة تتــراوح بيــن 6٫5 % - 7% إن الهــدف الرئيســي مــن 

هــذه التســهيالت هــو تمويــل نشــاط الشــركة . تســتحق جميــع هــذه التســهيالت خــالل عــام. 

)12( قروض

20192018
دينــاردينــار

6٫753٫6467٫599٫935قروض تستحق الدفع خالل عام 
6٫328٫5707٫131٫250قروض تستحق الدفع خالل اكثر من عام 

13٫082٫21614٫731٫185

* إن الجدول المبين أدناه يبين القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية لتمويل نشاط الشركة:

سقف تاريخ االستحقاقنوع التسهيالت
التسهيالت

رصيد
2019

رصيد
2018

دينــاردينــاردينــار

4٫000٫0003٫302٫4672٫655٫247تشرين أالول-2022قرض متجدد 
4٫000٫0001٫٫445٫5201٫764٫528تشرين ثاني-2021قرض متجدد  

3٫000٫0001٫529٫270871٫157أيلول -2023قرض دوار  
369٫181-1٫000٫000ايلول-2020قرض متجدد  
2٫029٫494-1٫500٫000تشرين ثاني-2020قرض متجدد
1٫000٫000353٫084705٫842كانون االول-2021قرض متجدد
2٫000٫0001٫292٫9531٫555٫298تشرين الثاني-2022قرض متجدد
2٫000٫0001٫915٫3021٫944٫438تشرين األول-2023قرض متجدد
-1٫000٫000974٫820تشرين ثاني-2022قرض متجدد

2٫268٫8002٫268٫8002٫836٫000تشرين األول-2021قرض
13٫082٫21614٫731٫185

إن جميــع هــذه القــروض بالدينــار األردنــي وهــي ممنوحــة بضمــان كمبيــاالت بنســبة 120% الــى 130% مــن رصيــد القــروض 
المســتغلة أو كتــب تطميــن.

تتراوح نسبة الفائدة على القروض أعاله  بين 6٫5% إلى 7 % كما في 31 كانون األول 2019 )2018: %6٫5 - %8(.

حصلــت الشــركة علــى قــرض بقيمــة 2٫836٫000 دينــار مــن )صنــدوق ســند للمشــاريع متناهيــة الصغــر والصغيــرة 
ــد كل ســتة اشــهر اعتبــارا مــن 5  ــل وتســتحق الفوائ ــدة 6٫6% قابلــة للتعدي والمتوســطة( فــي 27 اب 2018 بســعر فائ
تشــرين االول 2018، ويســتحق ســداد هــذا القــرض علــى دفعــات نصــف ســنوية . ويســتحق أول قســط بتاريــخ 5 تشــرين 

االول 2019 واخــر قســط بتاريــخ 5 تشــرين االول 2021 .

)13( أسناد قرض

20192018
دينــاردينــار

3٫000٫0003٫000٫000اسناد قرض تستحق الدفع خالل عام
3٫000٫0003٫000٫000

قامــت الشــركة خــالل عــام 2019 بإصــدار اســناد القــرض بمبلــغ 3٫000٫000 دينــار بقيمــة اســميه 50٫000 دينــار للســند الواحــد 
وهــي غيــر قابلــة للتحويــل ولمــدة ســنة واحــدة. بلغــت نســبة الفائــدة علــى الســندات 7% وتســتحق الفوائــد كل ســتة 

اشــهر فــي 1 تشــرين أألول 2019 و 28 أذار 2020. هــذا ويســتحق ســداد اســناد القــرض بتاريــخ 29 أذار 2020 . 

أصــدرت الشــركة خــالل عــام 2018 أســناد قــرض بمبلــغ 3٫000٫000 دينــار بقيمــة اســميه 50٫000 دينــار للســند الواحــد وهــي غيــر 
قابلــة للتحويــل ولمــدة ســنة واحــدة وبلغــت نســبة الفائــدة علــى الســندات 6٫75% وتســتحق الفوائــد كل ســتة اشــهر 

فــي 7 اب  2018 و 2 شــباط 2019. تــم ســداد إســناد القــرض بتاريــخ 3 شــباط 2019 . 

)14( مطلوبات أخرى

20192018
دينــاردينــار

134٫866127٫359فوائد مستحقة الدفع
481٫573246٫084ذمم دائنة

76٫89881٫524أرباح موزعة وغير مدفوعة
91٫31995٫478مصاريف مستحقة و غير مدفوعة

49٫06573٫950أخرى
833٫721624٫395

)15( مخصصات أخرى

20192018
دينــاردينــار

-220٫000مخصص قضايا
27٫10437٫548مخصص إجازات

-44٫000مخصصات أخرى
291٫10437٫548
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)16( ضريبة الدخل

إن الحــركات الحاصلــة علــى الفروقــات الزمنيــة المؤقتــة الناتجــة عــن البنــود غيــر القابلــة لالقتطــاع ضريبيــَا هــي علــى 
النحــو التالــي:

البنود المشمولة كما في 
كانون أألول 2019

الرصيد في 
أول كانون 

الثاني
المبالغ المحررةاإلضافات

الرصيد في
 31 كانون 
األول 2019

موجودات 
ضريبية 

مؤجلة كما 
في

 31 كانون 
األول 2019

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

مخصص خسائر ائتمانية 
متوقعة لذمم تقسيط 

مستحقة
5٫081٫874 1٫895٫849)1٫665٫884( 5٫311٫8391٫487٫317

 368٫693 1٫316٫762 )409٫492( 635٫676 1٫090٫578ايرادات معلقة

7٫589 27٫104 )23٫120( 12٫675 37٫549مخصص اجازات مستحقة

 675 2٫412 )9٫431(- 11٫843مخصص مكافآت موظفين 

3٫055 10٫912 )6٫463( 2٫375 15٫000مخصصات اخرى محتملة

220٫00061٫600-220٫000-مخصص قضايا 

12٫320 44٫000- 44٫000 -مخصص تامين حياة عمالء

فوائد التزامات مقابل عقود 
7٫864 28٫086- 28٫086 -تاجير تشغيلي

6٫236٫844 2٫838٫661)2٫114٫390( 6٫961٫1151٫949٫113

البنود المشمولة كما 
في كانون أألول 2018

الرصيد في 
أول كانون 

الثاني

أثر تطبيق 
معيار 

التقارير 
المالية رقم 

)9(

المبالغ اإلضافات
المحررة

الرصيد في
 31 كانون 
األول 2018

موجودات 
ضريبية 

مؤجلة كما 
في

 31 كانون 
األول 2018

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

مخصص خسائر 
ائتمانية متوقعة لذمم 

تقسيط مستحقة
4٫565٫1301٫031٫2311٫525٫002)2٫039٫489(5٫081٫8741٫422٫925

1٫090٫578305٫361)297٫297(661٫460-723٫415ايرادات معلقة

--)29٫500(--29٫500مخصص قضايا

مخصص اجازات 
37٫54910٫513)2٫915(40٫464--مستحقة

مخصص مكافآت 
11٫8433٫316-11٫843--موظفين 

مخصصات اخرى 
15٫0004٫200-15٫000--محتملة

5٫318٫0451٫031٫2312٫253٫769)2٫369٫201(6٫236٫844 1٫746٫315

إن الحركة الحاصلة على حساب موجودات ضريبية مؤجلة خالل السنة هي على النحو التالي:

2018 2019
دينــار دينــار

1٫276٫330 1٫746٫315 الرصيد في أول كانون الثاني
247٫495 - أثر تطبيق معيار التقارير المالية رقم )9(
885٫026 794٫826 اإلضافات خالل السنة 

)662٫536( المحرر خالل السنة  )592٫028(
1٫746٫315 1٫949٫113 الرصيد في 31 كانون األول 

إن الحركة على مخصص ضريبة الدخل خالل السنة هي على النحو التالي:

2018 2019
دينــار دينــار

864٫480  784٫539 الرصيد في أول كانون الثاني
)1٫068٫716( ضريبة الدخل المدفوعة )970٫449(
937٫985 الضريبة المستحقة عن أرباح السنة 1٫385٫744 

50٫790 الضريبة المستحقة عن سنوات سابقة 288 
784٫539 الرصيد في 31 كانون األول 1٫200٫122

إن مصروف ضريبة الدخل الظاهر في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد يتكون من:

2018 2019
دينــار دينــار

937٫985  1٫385٫744 الضريبة المستحقة من أرباح السنة
50٫790 ضريبة دخل سنوات سابقة 288 

)222٫490( أثر الفروقات الضريبية المؤجلة )202٫798(
766٫285 1٫183٫234 

* تــم احتســاب الضريبــة المؤجلــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2019 بنســبة 28% )2018: 28%( وفقــً لقانــون ضريبــة الدخــل 
الجديــد لعــام 2018 والــذي بــدء العمــل بــه إعتبــارًا مــن أول كانــون الثانــي 2019. وبموجــب هــذا القانــون فــإن نســبة 

ــدالً مــن %24. ــة علــى الشــركة اصبحــت 28% ب ــة القانوني الضريب

ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي

20192018
دينــاردينــار

4٫149٫5493٫874٫257الربح المحاسبي
)580٫655()6٫917(أرباح غير خاضعة للضريبة

614٫670 802٫993 مصروفات غير مقبولة ضريبيً
4٫945٫6253٫908٫272الربح الضريبي
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الضريبة المستحقة من أرباح السنة باستثناء توزيعات األرباح من 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)اسهم 

1.384.775937٫985خارج األردن(
الضريبة المستحقة من توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة 

-969من خالل الدخل الشامل اآلخر)اسهم خارج األردن( بنسبة %14
1٫385٫744937٫985الضريبة المستحقة من أرباح السنة

24%33%نسبة الضريبة الفعلية
24%28%نسبة ضريبة الدخل 

28%28%نسبة الضريبة المؤجلة 

الوضع الضريبي لشركة التسهيالت التجارية األردنية )شركة األم( :

تم إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل حتى نهاية العام 2014.

ــا، ولــم تقــم دائــرة  قامــت الشــركة بتقديــم كشــف التقديــر الذاتــي عــن األعــوام 2015 و2016 فــي الموعــد المحــدد قانوًن
ضريبــة الدخــل والمبيعــات بمراجعــة ســجالت الشــركة حتــى تاريــخ إعــداد هــذ القوائــم الماليــة .

قامــت الشــركة بتقديــم كشــف التقديــر الذاتــي عــن عــام 2017 و2018 وتــم قبولهــا مــن قبــل دائــرة ضريبــة الدخــل 
والمبيعــات  بنظــام العينــات دون تعديــل .

ــة تاريخــه، وقــد  ــا  ولغاي ــم إقــرارات الضريبــة العامــة علــى المبيعــات فــي الموعــد المحــدد قانوًن قامــت الشــركة بتقدي
ــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات بتدقيــق اإلقــرارات المقدمــة عــن األعــوام مــن 2009 وحتــى 2013. قامــت دائ

ــي حتــى  ــر الذات ــم كشــوفات التقدي ــر التمويلــي( بتقدي ــة للتأجي قامــت الشــركة التابعــة )شــركة التســهيالت التجاري
ــل . ــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات بنظــام العينــات دون تعدي ــم قبولهــا مــن قبــل دائ ــة عــام 2018 وت نهاي

قامــت الشــركة التابعــة )شــركة التســهيالت التجاريــة للتأجيــر التمويلــي( بتقديــم إقــرارات الضريبــة العامــة علــى 
المبيعــات فــي الموعــد المحــدد قانوًنــا ولغايــة تاريخــه ، وقــد قامــت دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات بتدقيــق اإلقــرارات 

المقدمــة حتــى عــام 2013.

ــة األردنيــة وشــركتها  ــه لــن يترتــب علــى شــركة التســهيالت التجاري فــي رأي إدارة الشــركة والمستشــار الضريبــي فإن
ــة إلتزامــات تفــوق المخصــص المأخــوذ حتــى 31 كانــون االول 2019. التابعــة أي

)17( احتياطيات

احتياطي قانوني

تمثــل المبالــغ المجتمعــة فــي هــذا الحســاب مــا تــم تحويلــة مــن األربــاح الســنوية قبــل الضريبــة بنســبة 10% وفقــً لقانــون 
الشــركات األردنــي، ويســتمر هــذا االقتطــاع لــكل ســنة علــى أن ال يتجــاوز مجمــوع مــا اقتطــع مــن هــذا االحتياطــي ربــع 

رأس مــال الشــركة وهــو غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين.

)18( إيرادات تشغيلية أخرى

20192018
دينــاردينــار

520٫266467٫406رسوم تحصيل وغرامات تأخير وشيكات مرتجعة وأخرى
276٫136145٫173رسوم فتح ملف 

304٫501325٫886رسوم تاجيل اقساط
76٫75994٫054ايرادات بطاقات ائتمانية 

1٫177٫6621٫032٫519

)19( رواتب وأجور ومنافع الموظفين

20192018
دينــاردينــار

937٫265965٫633رواتب وأجور 
115٫560118٫335حصة الشركة من الضمان االجتماعي 

182٫173161٫109مكافات وحوافز 
100٫98996٫848التأمين الصحي 

6٫28012٫967متفرقة 
1٫342٫2671٫354٫892

)20( مصاريف إدارية

20192018
دينــاردينــار

78٫13290٫553ضريبة مبيعات 
56٫82457٫830أتعاب مهنية 

52٫40454٫427صيانة
41٫48043٫103مصاريف اتصاالت وبريدية

40٫59617٫677عموالت تجارية 
33٫12530٫081رسوم واشتراكات 

11٫414193٫941إيجارات
23٫40023٫400استهالك استثمارات عقارية

22٫23139٫075دعاية واعالن
14٫93928٫814مياه وكهرباء

13٫06711٫462ضيافة 
24٫95913٫417قرطاسية ومطبوعات 

7٫18642٫269رسوم قضايا 
6٫6232٫565سفر وتنقالت 

5٫0916٫679مصاريف انعقاد الهيئة العامة 
63٫333-بدل تنقالت و مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

127٫709127٫264متفرقة 
559٫180845٫890
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)21( مصاريف التمويل

20192018
دينــاردينــار

1٫311٫0751٫593٫328مصاريف تمويل تسهيالت  قروض
-   66٫016مصاريف فوائد التزامات مقابل عقود تاجير تشغيلي

1٫377٫091  1٫593٫328

)22( المعامالت مع أطراف ذات عالقة 

22-1 قائمة المركز المالي الموحدة

الشركات الشركة االم
التابعة

اعضاء مجلس 
االدارة واالدارة 
التنفيذية العليا

الموظفين 
واقربائهم 

واعضاء 
مجلس االدارة 

واقرابائهم

31 كانون 
األول 2019

31 كانون 
األول 2018

ديناردينارديناردينارديناردينار

موجودات مالية بالكلفة 
95٫44295٫44226٫834- - -المطفأة

2٫813٫8121٫944٫437- - - 2٫813٫812قروض
مبالغ مستحقة من جهة ذات 

186٫2911٫412٫105--186٫291-عالقة

126٫970316٫485- --126٫970حسابات جارية

22-2 قائمة الدخل الشامل الموحدة

الجهة ذات العالقة

الشركة 
االم

الشركات 
التابعة

اعضاء مجلس 
االدارة واالدارة 
التنفيذية العليا

الموظفين 
واقربائهم 

واعضاء مجلس 
االدارة واقرابائهم

2019 2018

ديناردينارديناردينارديناردينار

13٫30613٫30665٫646---ايرادات التقسيط
148٫564152٫310---148٫564مصاريف تمويل قروض

إن رصيد الكفاالت مع الشركة األم كما في 31 كانون االول 2019 يبلغ 33٫100 دينار )2018: 30٫000  دينار(.

تم استبعاد األرصدة والمعامالت مع الشركات التابعة في هذه القوائم المالية الموحدة وتظهر للتوضيح فقط.

22-3 رواتب ومكافّات اإلدارة التنفيذية

بلغــت الرواتــب والمكافــّات لــإلدارة التنفيذيــة للشــركة مــا قيمتــه 396٫092  دينــار للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2019 
مقابــل مــا قيمتــه 400٫544  دينــار للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2018.

)23( حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة العائد إلى مساهمي للشركة

20192018
دينــاردينــار

2٫966٫3153٫107٫972ربح السنة العائد لمساهمي الشركة )دينار(
16٫500٫00016٫500٫000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )سهم(

0٫1800٫188

إن الحصــة االساســية للســهم مــن صافــي ربــح الســنة مســاوية للحصــة المخفضــة حيــث ان الشــركة لــم تصــدر أيــة أدوات ماليــة 
لهــا تاثيــر علــى الحصة االساســية للســهم.

)24( استهالكات واطفاءات

20192018
دينــاردينــار

105٫79988٫388استهالك موجودات ثابته 
23٫10118٫951اطفاء موجودات غير ملموسه

-149٫911مصروف إطفاء  عقود ايجار تشغيلي
278٫811107٫339

)25( مستويات القيمة العادلة

يمثــل الجــدول التالــي األدوات الماليــة المســجلة بالقيمــة العادلــة اســتنادًا إلــى طريقــة التقييــم، حيــث يتــم تعريف المســتويات 
المختلفــة علــى النحــو التالي:

المســتوى 1: األســعار المعلنــة )غيــر المعدلــة( ألصــول أو التزامــات فــي أســواق نشــطة، إن معظــم الموجــودات الماليــة بالقيمــة 
العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل الشــامل هــي فــي ســوق عمــان المالــي.

المســتوى 2: األســعار المعلنــة فــي األســواق النشــطة لموجــودات ومطلوبــات ماليــة مشــابهة، أو طــرق تقييــم أســعار أخــرى 
تكــون المعطيــات الجوهريــة لهــا مبنيــة علــى معلومــات ســوقية.

المســتوى 3: طــرق التســعير التــي ال تكــون فيهــا جميــع المعطيــات الجوهريــة مبنيــة علــى معلومــات ســوقية يمكــن 
مالحظتهــا، وقــد قامــت الشــركة باســتخدام القيمــة الدفتريــة والتــي تعتبــر أفضــل أداة متوفــرة لقيــاس القيمــة العادلــة لتلــك 

االســتثمارات.

المجمـوعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
دينـــــاردينـــــاردينـــــاردينـــــار

31 كانون األول 2019
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

211٫775211٫775--  قائمة الدخل الشامل

--211٫775211٫775

31 كانون األول 2018
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

202٫496202٫496--  قائمة الدخل الشامل

--202٫496202٫496
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)26( التزامات محتملة

على الشركة بتاريخ القوائم المالية الموحدة التزامات محتمل أن تطرأ تتمثل فيما يلي:

20192018
دينــاردينــار

251٫800270٫000كفاالت بنكية 

ويقابلها تأمينات نقدية تتمثل بما يلي:

8٫0009٫350تأمينات نقدية

)27( القضايا المقامة على الشركة وشركتها التابعة

ــون األول 2019 مقابــل 258٫494 دينــار كمــا فــي 31  ــا المقامــة ضــد الشــركة 201٫635 دينــار كمــا فــي 31 كان بلغــت قيمــة القضاي
كانــون األول 2018 فيمــا بلــغ رصيــد المخصصــات لمواجهــة هــذه القضايــا 220٫000 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2019 مقابــل 
صفــر دينــار كمــا فــي كانــون األول 2018. وفــي تقديــر اإلدارة والمستشــار القانونــي للشــركة فإنــه لــن يترتــب علــى الشــركة أيــة 

التزامــات إضافيــة لقــاء هــذه القضايــا.

بلغــت قيمــة القضايــا المقامــة علــى الشــركة التابعــة )شــركة التســهيالت االردنيــة للتاجيــر التمويلــي( 21٫796 دينــار كمــا فــي 31 
كانــون األول 2019 مقابــل 22٫046 دينــار كمــا فــي 31 كانــون األول 2018. وفــي تقديــر اإلدارة والمستشــار القانونــي للشــركة فإنــه 

لــن يترتــب علــى الشــركة أيــة التزامــات إضافيــة لقــاء هــذه القضايــا.

)28( حق استخدام أصول مستأجرة / التزامات مقابل عقود تأجيرتشغيلي

لدى المجموعة إلتزامات عقود إجار متمثلة في تسعة عقود )فروع الشركة في األردن والشركة التابعة (.

صافي القيمة االستهالكالكلفةحق استخدام أصول مستأجرة
الدفترية

دينــاردينــاردينــار

364٫89654٫408310٫488اإلدارة 

34٫9251٫83833٫087اإلدارة - مشروع الطاقة

196٫48229٫297167٫185فرع الشميساني

47٫13615٫97931٫157فرع المدينة

147٫37016٫180131٫190فرع دابوق

66٫1879٫45556٫732فرع الوحدات

96٫04710٫67285٫375فرع إربد

39٫5798٫09131٫488فرع العقبة

26٫9254٫00122٫924مكتب التسهيالت للتأجير التمويلي

1٫019٫547149٫921869٫626

التزامات عقود 
أصول مستأجرة

الرصيد كما في 1 
دفعات الفائدةإضافاتكانون الثاني 2019

إيجار

الرصيد 
كما في 
31 كانون 
األول 2019

التزام قصير 
األجل

التزام طويل 
األجل

دينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــاردينــار

248٫17365٫910182٫263)65٫910(23٫123-290٫960اإلدارة 
اإلدارة - مشروع 

34٫0453٫30030٫745)3٫300(2٫420-34٫925الطاقة

188٫23335٫490152٫743)35٫490(12٫451-211٫272فرع الشميساني
28٫55318٫28510٫268)18٫258(3٫985-42٫826فرع المدينة

134٫34321٫000113٫343)21٫000(9٫721-145٫622فرع دابوق
58٫11712٫24045٫877)12٫240(4٫170-66٫187فرع الوحدات

88٫89413٫50075٫394)13٫500(6٫346-96٫048فرع إربد
28٫4629٫31819٫144)9٫318(2٫103-35٫677فرع العقبة

مكتب التسهيالت 
20٫7075٫00015٫707)5٫000(1٫697-24٫010للتأجير التمويلي

947٫527-66٫016184٫016829٫527184٫043645٫484

)29( أرقام المقارنة

تــم إعــادة تبويــب بعــض أرقــام المقارنــة للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2018 لتتناســب مــع التبويــب للقوائــم الماليــة 
الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2019.


