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 حضرة صاحب الجاللة
الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعّظم



7 التقريـــر السنــوي ٢٠٢١التقريـــر السنــوي 6٢٠٢١

 صاحب السمو الملكي
األمير حسين بن عبداهلل الثاني المعّظم

ولي العهد
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اعضاء مجلس االدارة

السيد / نبيل جورج عيسى الصفدي اعتبارا من تاريخ 2021/5/19-  رئيس مجلس االدارة
ممثاًل عن شركة تمكين للتأجير التمويلي  

السيد / جمال محمد فريز  لغاية تاريخ  2021/5/19 - 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 

مدقق الحسابات

 )KPMG(  شركة القواسمي وشركاه

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 الهيئة العامــة الحــادي واالربعيــن وتقديم 
التقريــر الســنوي عــن نشــاط الشــركة ونتائــج أعمالهــا عن العــام 2021.

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 2021 مبلــغ  3٫931٫176 دينــار مقارنــة ب 2٫640٫557 دينــار فــي نهايــة 
عــام 2020، كمــا بلغــت اجمالــي الموجــودات 78٫162٫161دينــار فــي نهايــة عــام 2021 مقارنــة بـــ 61٫434٫218 دينــار فــي نهايــة 
ــة بـــ  ــام 2021 مقارن ــة ع ــي نهاي ــار ف ــاهمين  36٫818٫706  دين ــوق المس ــي حق ــغ صاف ــو  27٫2%  و بل ــبة نم ــام 2020 وبنس ع
32٫888٫134  دينــار فــي نهايــة عــام 2020 بزيــادة نســبتها 12% ، وبلــغ العائــد علــى رأس المــال كمــا فــي نهايــة عــام 2021 مــا 

نســبته 24 % مقارنــة ب 16%  فــي نهايــة عــام 2020.

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
 وركــزت الشــركة فــي عملهــا خــالل عــام 2021 علــى قطاعــات مختلفــة لتلبــي احتياجــات الســوق بهــذا القطــاع الحيــوي 

.
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 .

واهلل ولي التوفيق،،،

نبيل جورج عيسى الصفدي
      رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة
١- 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 ،  وكذلــك التمويــل وفــق الشــريعة االســالمية باالضافــة الــى ممارســة اعمــال التأجيــر التمويلــي مــن خــالل 

ــركة.  ــل للش ــة بالكام ــي المملوك ــر التمويل ــة للتأجي ــهيالت االردني ــركة التس ش

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

عدد الموظفينالهاتفالعنوانالتوزيع الجغرافي

شــارع عبدالحميــد شــرف ، بنايــة رقــم 43 ، اإلدارة العامة
الشميســاني منطقــة 

06/567172058

06/56717204يقع بنفس مبنى اإلدارة العامةالفرع الرئيسي

المبيعات الخارجية/ 

دابوق

) المواصفــات  الديــن المعانــي  شــارع خيــر 
والمقاييــس(  حــي الرحمانيــة  ، بنايــة رقــم 41 

ــوق ــة داب ، منطق

06/53738375

فرع المدينة 

الرياضية

بالقــرب مــن المدينــة الرياضيــة ، مقابــل صــرح 
الشــهيد

06/51588164

06/47356665مقابل قرية الطيباتفرع الوحدات

فرع  المنطقة الحرة 

الزرقاء

 - الحــرة  المنطقــة  حــدود  ضمــن  يقــع 
ــاد ــك االتح ــرب بن ــيارات ق ــاحة الس ــاء س الزرق

0538261833

02/72559593يقع قرب دوار القبةفرع إربد

يقــع فــي بنايــة الملكيــة األردنيــة ، مقابــل فرع العقبة
مستشــفى األميــرة هيــا

03/20422254

86عدد موظفي شركة التسهيالت التجارية اإلجمالي

ج( حجم اإلستثمار الرأسمالي

بلــغ حجــم اإلســتثمار الرأســمالي مبلــغ 36٫818٫706 دينــار منهــا مبلــغ 16٫500٫000 دينــار رأس المــال المدفــوع ومبلــغ 4٫125٫000 
دينــار احتياطــي اجبــاري  ومبلــغ 16٫176٫933 دينــار أربــاح مــدورة ومبلــغ  16٫773 دينــار احتياطــي تقييــم موجــودات ماليــة.

 
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 االردني 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 / نبيل جورج عيسى الصفدي - رئيس مجلس االدارة ممثل شركة تمكين للتأجير التمويلي

تاريخ عضوية تاريخ العضوية
الممثل

تاريخ 
المؤهالت العلميةالجنسيةالميالد

بكالوريوس ادارة عامة 1977أردني1955/8/22 2020/8/252021/5/19

الخبرات العملية

اكثر من 40 عام من الخبرة في االعمال المصرفية للبنوك ، وبشكل رئيسي في الخدمات 
المصرفية لالفراد في بنك ستاندرد تشارترد ، البنك العربي االمارات واالردن ، البنك االستثماري 
وقد شغل عدة مناصب قيادية منها مدير التسهيالت والتحصيل في بنك ستاندرد تشارترد 
ومدير تحصيل اقليمي في البنك العربي للخليج وشمال افريقيا وبالد الشام ورئيس الدعم 

والعمليات في البنك االستثماري.

السيد / جمال محمد فريز - رئيس مجلس االدارة ممثل شركة تمكين للتأجير التمويلي لغاية 2021/5/19

تاريخ عضوية تاريخ العضوية
الممثل

تاريخ 
المؤهالت العلميةالجنسيةالميالد

بكالوريوس ادارة 1980أردني2020/8/252020/8/251958/9/20

الخبرات العملية

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

* رئيس مجلس ادارة مركز هيا الثقافي.
* رئيس مجلس ادارة جمعية االعمال االردنية البرازيلية.

* نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الشبكة االردنية للميثاق  العالمي.
* عضو مجلس ادارة شركة مصانع الكابالت المتحدة.

* عضو مجلس ادارة صندوق التنمية و التشغيل.
* رئيس فخري لالتحاد العربي للمتداولين في االسواق المالية.

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

تاريخ عضوية تاريخ العضوية
الممثل

تاريخ 
المؤهالت العلميةالجنسيةالميالد

بكالوريوس في علوم االقتصاد 2000أردني2020/8/252020/8/251975/6/19

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 عضوية تاريخ العضوية
الممثل

تاريخ 
المؤهالت العلميةالجنسيةالميالد

ماجستير ادارة اعمال 2002أردني2020/8/252020/8/251977/6/16

الخبرات العملية

2011 - لتاريخه: مساعد مدير عام / ادارة الخدمات المصرفية لالفراد لدى البنك االستثماري
ــة  ــات المصرفي ــة الخدم ــة - مجموع ــات االئتماني ــات - البطاق ــر منتج ــر تطوي 2008  -  2011  مدي

ــي ــك العرب ــدى البن ــراد ل لالف
2006 - 2008 مديــر مبيعــات القــروض الشــخصية والبطاقــات االئتمانيــة لــدى بنــك ســتاندرد 

تشــارترد
2005 - 2006 مستشار لدى شركة Nextmove األردن

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

تاريخ عضوية تاريخ العضوية
الممثل

تاريخ 
المؤهالت العلميةالجنسيةالميالد

بكالوريوس محاسبة 1996أردنية2020/8/252020/8/251974/7/10

الخبرات العملية

2017 لتاريخه قائم بأعمال  مدير وحدة الصناديق المالية - الجامعة األردنية  
2014-2017 مدير دائرة الحسابات للصناديق المالية - الجامعة األردنية

2011-2014 قائم بأعمال مدير دائرة التدقيق والرقابة للصناديق المالية - الجامعة األردنية
2006-2011 رئيس شعبة االستثمار / الصناديق المالية - الجامعة األردنية

1997 - 2006 محاسب  في الصناديق المالية -  الجامعة األردنية

السيد / ناصر عواد محمد الخالدي - عضو مجلس اإلدارة .

تاريخ تاريخ العضويةتاريخ العضوية
المؤهالت العلميةالجنسيةالميالد

بكالوريوس هندسة كهرباء 1989اردني2020/8/252020/8/251966/10/21

الخبرات العملية

2018- لتاريخه مستشار
2013- 2018 مدير تنفيذي شركة البحر الميت لالستثمارات السياحية والعقارية

2007-2013 مدير تنفيذي - شركة االردن دبي لالمالك
2002-2007 مدير تنفيذي - شركة االردن لتطوير المشاريع السياحية

1998-2002 مدير تنفيذي - شركة ابو جابر لالستثمار
1996-1998 مدير دائرة - الشركة االردنية للخدمات )زين(

1995-1996 مدير دائره - 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

درجة الماجستير في التمويل )االستثمار واألوراق المالية(.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 / حسام صالح حسن عماوي - نائب المدير العام 

المؤهالت العلميةالجنسيةتاريخ الميالدتاريخ التعيين

بكالوريوس محاسبة من جامعة عمان األهلية أردني2020/11/11969/12/10

الخبرات 
العملية

2020 -  : نائب مدير عام لدى شركة التسهيالت التجارية األردنية.
2016 - 2020 مدير تسهيالت األفراد في البنك اإلستثماري. 

2006 - 2016 مدير عمليات مخاطر األفراد في بنك ستاندرد تشارترد.
2000 - 2006 مساعد نائب المدير العام- تأمينات الديون في شركة جوفيكو .

1996 - 2000  مساعد مدير دائرة تامين الديون في شركة العرب للتأمين على الحياة و الحوادث. 

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 /  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.

السيدة هنادي خليل  يوسف حمام / مديرة الموارد البشرية والتدريب 

المؤهالت العلميةالجنسيةتاريخ الميالدتاريخ التعيين

بكالوريوس ادارة اعمال 2001أردني2009/5/161979/2/28

الخبرات 
العملية

2009 لتاريخه مدير الموارد البشرية والتدريب لدى شركة التسهيالت التجارية
2004-2009 مديرتخطيط القوى العاملة لدى البنك العربي

   السيد عامر عبدالقادر امين بيدس - مدير وحدة االمتثال والرقابة الداخلية 

المؤهالت العلميةالجنسيةتاريخ الميالدتاريخ التعيين

بكالوريوس محاسبة 2013أردني2014/6/251987/6/15

الخبرات 
العملية

2014 - لتاريخه : مدير وحدة االمتثال والرقابة الداخلية لدى شركة التسهيالت التجارية االردنية
2010-2014 محاسب لدى الشركة االردنية الحديثة للباطون الجاهز/ المناصير

السيد / حازم غسان حنا حداد- مدير الدائرة القانونية

المؤهالت العلميةالجنسيةتاريخ الميالدتاريخ التعيين

بكالوريوس حقوق 2005أردني2016/12/11982/6/11

الخبرات 
العملية

2016 - لتاريخه : مدير الدائرة القانونية لدى شركة التسهيالت التجارية االردينه
2010 - 2016 : محامي لدى بنك عودة

2008-2010 : محامي لدى مكتب النجداوي للمحاماة

السيد / غيث عادل  زكريا المبيضين - مدير الفروع والمبيعات

المؤهالت العلميةالجنسيةتاريخ الميالدتاريخ التعيين

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية 2003أردني1981/6/14 2021/5/3

الخبرات 
العملية

2021 - لتاريخه : مدير الفروع و المبيعات لدى شركة التسهيالت التجارية االردنية
2015-2021 مدير عالقة عمالء / عمليات  لدى البنك االستثماري

2012-2014 : رئيس وحدة اإلستقطاب و التدريب لدى شركة النسر العربي للتأمين
Orange 2010 - 2012 مدير عالقات الشركات الكبرى لدى شركة   

2005-2009 مسؤول مبيعات أول لدى بنك ستاندرد تشارترد

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

االسم
2020/12/312021/12/31

الحصةعدد األسهمالحصةعدد األسهم

97٫8 %97٫416٫130٫264 %16٫080٫239شركة تمكين للتأجير التمويلي

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

- تقدم الشركة خدماتها من خالل نظام التمويل التجاري والمرابحة االسالمية .
،  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 االردنيــة للتأجيــر 

التمويلــي المملوكــة بالكامــل لشــركة التســهيالت التجاريــة االردنيــة.
- ان قطــاع شــركات التمويــل فــي االردن يعتبــر احــد القطاعــات الهامــة حيــث أنهــا تعتبــر مكملــة لنشــاط البنــوك مــن 

خــالل تقديــم حلــول تمويليــة  لعمالئهــا تراعــي خصوصيتهــم ومتطلباتهــم .
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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

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 2021 )86( موظفــا مقارنــة ب )77( موظفــا فــي نهايــة عــام 2020 ، ويتــم 
تعييــن الموظفيــن حســب النظــام الداخلــي لتنظيــم العمــل بنــاء علــى الشــواغر وحاجــة العمــل
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ب( فئات ومؤهالت الموظفين كما في 2021/12/31

عدد الموظفينالمؤهل العلمي

2ماجستير

69بكالوريوس

6دبلوم

4الثانوية العامة

5دون الثانوية العامة

86المجموع

ت. برامج التأهيل والتدريب لموظفي الشركة التي تم عقدها خالل عام 2021

عدد اسم الدورةالتسلسل
الموظفين

2التحليل المالي لغايات التنبؤ بالتعثر1

3الترويج المصرفي ومهارات البيع2

2الثقافة المصرفية3

72مكافحة غسل االموال4

1دورة الموارد البشرية 5

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 االدارة بعقد اثني عشر اجتماعا لمجلس االدارة خالل العام 2021
- تحقيق المستهدفات رغم الظروف الوبائية بسبب جائحة كورونا.

- تطبيق سياسات واجراءات الحوكمة

  

 فيما يلي محفظة التسهيالت باالجمالي خالل االربعة سنوات الماضية:
   

محفظة التسهيالت باإلجمالي مع األرباح )باأللف(السنة

201855٫728

201961٫605

202071٫560

202194٫327

         

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

2018201920202021البيان

محفظة التسهيالت – 
صافي

42,68945,72853٫46470٫938

647633610586المحفظة اإلستثمارية

4,9917,7157٫3606٫637أصول أخرى

48,32754,07661٫43478٫162مجموع الموجودات
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فيما يلي جدول بحجم الديون و نسبة الديون لحقوق الملكية لالربعة سنوات الماضية:

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

201819٫10527٫271%70

201920٫22930٫247%67

202025٫56732٫888%78

202138٫34336٫819%104

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

201827٫2713٫108%11٫40٫188

201930٫2472٫966%9٫80٫180

202032٫8882٫641%80٫16

202136٫8193٫931%10٫70٫24

  
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

20172018201920202021السنة
األرباح الصافية قبل الضريبة والمخصصات 

)باأللف( دينار
3,6213,8544,6754,6925٫959

األرباح بعد الضريبة والمخصصات )باأللف( 
دينار

3,0783,1082,9662,6413٫931

-----األرباح الموزعة )باأللف( دينار
24,94027,27130,24732,88836٫819صافي حقوق المساهمين )باأللف( دينار

1٫1001٫0600٫9801٫1501٫260سعر السهم )دينار(

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

النسبةالمؤشراتالرقم

0٫329%نسبة دوران السهم1

5%العائد على اإلستثمار2

10٫7%العائد إلى حقوق المساهمين3

24%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
- تنويع منتجات الشركة من خالل ادخال منتجات جديدة بهدف الوصول ألكبر شريحة من المجتمع االردني

- االستمرار في تنمية الكوادر البشرية عن طريق الدورات التدريبية المتخصصة

16. أتعاب التدقيق

ــة  ــف ومائ ــر ال ــي عش ــارا )اثن ــغ  12٫180  دين ــركاه )KPMG( مبل ــمي وش ــركة القواس ــابات  ش ــق الحس ــاب مدق ــت أتع بلغ
ــة. ــاماًل الضريب ــارا( ش ــون دين وثمان

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

2020/12/312021/12/31
السيد نبيل جورج عيسى الصفدي اعتبارا من 

2021/5/19
السيد / جمال محمد فريز فريز لغاية 2021/5/19

السيد / مهند زهير احمد بوكه
السيد / طارق محمد نزيه سكجها

ممثلين عن / شركة تمكين للتأجير التمويلي

رئيس المجلس

رئيس المجلس
نائب الرئيس

عضو

األردن

األردن
األردن
األردن
األردن

0000

2٫200
0000
0000

16٫080٫239

0000

2٫200
0000
0000

16٫130٫264

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

األردنعضو
األردن

000000
77,000

000000
77,000

10,00010,000األردنعضوالسيد ناصر عواد محمد الخالدي

اإلدارة العليا

الجنسيةالصفةاإلسم
عدد األسهم

2020/12/312021/12/31

000000األردنمدير عامالسيد زيد محمود حاج قول
000000األردننائب مدير عام السيد / حسام صالح حسن عماوي

مدير إداري وامين سر السيد / زياد حسين حسني صالح
5٫5005٫500األردنمجلس االدارة 

000000األردنمساعد مدير ماليالسيد / خالد محمد محمود ابو الرب
مدير الموارد البشرية السيدة هنادي خليل يوسف حمام 

والتدريب 
000000األردن

االمتثــال السيد عامر عبدالقادر امين بيدس وحــدة  مديــر 
الداخليــة  والرقابــة 

000000األردن

000000األردنمدير الدائرة القانونية السيد حازم غسان حنا حداد
000000األردنمديرالفروع والمبيعات السيد غيث عادل زكريا المبيضين

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

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

18. المزايا والمكافـأت ومصاريف التنقل والسفر لكل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة 
العليا ذوو السلطة التنفيذية خالل عام 2021

مجلس اإلدارة

نفقات السفر والتنقلالصفةإسم عضو مجلس اإلدارة
والمكافأت

السيد نبيل جورج عيسى الصفدي اعتبارا من 2021/5/19 
000رئيس المجلسممثال عن/ شركة تمكين للتأجير التمويلي

السيد / جمال محمد فريز لغاية 2021/5/19
5000رئيس المجلسممثال عن/ شركة تمكين للتأجير التمويلي

السيد / مهند زهير بوكه
5000نائب الرئيسممثال عن / شركة تمكين للتأجير التمويلي

السيد / طارق محمد نزيه سكجها 
5000عضوممثال عن / شركة تمكين للتأجير التمويلي

السيدة / ريما عبداهلل سعيد الظاهر
5000عضوممثال عن / صندوق اإلستثمار للجامعة األردنية 

5000عضوالسيد / ناصر عواد محمد الخالدي

اإلدارة العليا التنفيذية

تاريخ اإلسم
المجموعالمكافاتالرواتبالوظيفةالتعيين

97٫50020٫000117٫500مدير عام2019/11/17السيد زيد محمود حاج قول

نائب مدير 2020/11/01السيد / حسام صالح حسن عماوي
68٫160068٫160عام

1984/1/21السيد / زياد حسين حسني صالح

مدير إداري 
وامين سر 

مجلس 
االدارة

33٫466033٫466

مساعد مدير 2004/10/17السيد / خالد محمد محمود ابوالرب
29٫492029٫492مالي

2009/5/16السيدة هنادي خليل يوسف حمام 
مدير الموارد 

البشرية 
والتدريب 

18٫959018٫959

2014/6/25السيد عامر عبدالقادر امين بيدس

مدير وحدة 
االمتثال 
والرقابة 
الداخلية 

17٫5931٫06518٫658

مدير الدائرة 2016/12/1السيد حازم غسان حنا حداد
21٫659021٫659القانونية 

مديرالفروع 2021/5/3السيد غيث عادل زكريا المبيضين
24٫180024٫180والمبيعات 
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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 االدارة 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 االدارة 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 االردني 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.
كما قامت الشركة باعداد السياسات واالنظمة حسب تعليمات الحوكمة .

2. اعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والمستقيلين خالل عام 2021

تنفيذي/ غير الصفةإسم العضو
تنفيذي

مستقل/ غير 
مستقل

السيد / نبيل جورج عيسى الصفدي اعتبارا من 2021/5/19
ممثال عن/ شركة تمكين للتأجير التمويلي

رئيس 
غير مستقلغير تنفيذيالمجلس

السيد / جمال محمد فريز لغاية 2021/5/19
ممثال عن/ شركة تمكين للتأجير التمويلي

رئيس 
غير مستقلغير تنفيذيالمجلس

السيد / مهند زهير بوكه
غير مستقلغير تنفيذينائب الرئيسممثال عن / شركة تمكين للتأجير التمويلي

السيد / طارق محمد نزيه سكجها 
غير مستقلغير تنفيذيعضوممثال عن / شركة تمكين للتأجير التمويلي

السيدة / ريما عبداهلل سعيد الظاهر
مستقلغير تنفيذيعضوممثال عن / صندوق اإلستثمار للجامعة األردنية 

مستقلغير تنفيذيعضوالسيد / ناصر عواد محمد الخالدي

3. اإلدارة التنفيذية

الوطيفةتاريخ التعييناألسم

مدير عام2019/11/17السيد زيد محمود حاج قول

نائب مدير عام2020/11/1السيد / حسام صالح حسن عماوي

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

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

مديرة الموارد البشرية 2009/5/16السيده / هنادي خليل يوسف حمام 
والتدريب

مدير وحدة االمتثال 2014/6/25السيد عامر عبدالقادر امين بيدس
والرقابة الداخلية

مدير الدائرة القانونية2016/12/1السيد / حازم غسان حنا حداد

مدير الفروع والمبيعات2021/5/3السيد / غيث عادل  زكريا المبيضين

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

الشركة التي يشغل عضوية فيهااسم العضو

شركة مصفاة البترول االردنيةالسيد / جمال محمد فريز لغاية 2021/5/19
شركة مصانع الكابالت

شركة االسواق الحرة االردنيةالسيد / مهند زهير بوكه

السيد / ناصر عواد محمد الخالدي
   شركة زارة لالستثمارات 

 الشركة االردنية للسياحة و الفنادق
 شركة توزيع كهرباء اربد  

5. ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة
السيد عامر عبدالقادر بيدس

6. اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
1. لجنة التدقيق

2. لجنة الترشيحات والمكافأت
3. لجنة الحوكمة

4. لجنة المخاطر
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7. اعضاء لجنة التدقيق ومؤهالتهم وخبراتهم 

المؤهل الصفةاألسم
الخبرات المالية والمحاسبيةالعلمي

رئيس السيدة ريما عبداهلل الظاهر
اللجنة

بكالوريوس 
محاسبه

2017  لتاريخه قائم بأعمال مدير وحدة الصناديق 
المالية / الجامعة االردنية  

2014-2017 مدير دائرة الحسابات للصناديق 
المالية / الجامعة االردنية

2011-2014 قائم بأعمال مدير دائرة التدقيق 
والرقابة للصناديق المالية /الجامعة االردنية
2006-2011 رئيسة شعبة االستثمار /الصناديق 

المالية للجامعة االردنية
1997 - 2006   محاسب في الصناديق المالية  

لدى  الجامعة االردنية

بكالوريوس عضوالسيد نبيل جورج الصفدي
ادارة عامه

ــال  ــي االعم ــرة ف ــن الخب ــام م ــن 40 ع ــر م اكث
المصرفيــة للبنــوك ، وبشــكل رئيســي فــي 
بنــك  فــي  لالفــراد  المصرفيــة  الخدمــات 
ــارات  ــي االم ــك العرب ــارترد ، البن ــتاندرد تش س
واالردن ، البنــك االســتثماري وقــد شــغل عــدة 
التســهيالت  مناصــب قياديــة منهــا مديــر 
تشــارترد  ســتاندرد  بنــك  فــي  والتحصيــل 
ومديــر تحصيــل اقليمــي فــي البنــك العربــي 
الشــام  وبــالد  افريقيــا  وشــمال  للخليــج 
البنــك  فــي  والعمليــات  الدعــم  ورئيــس 

االســتثماري.

السيد ناصر عواد محمد 
الخالدي

بكالوريوس عضو
هندسة كهرباء

2018 - لتاريخه مستشار
2013-2018 مدير تنفيذي شركة البحر الميت 

لالستثمارات السياحية والعقارية
2007-2013 مدير تنفيذي شركة االردن دبي 

لالمالك
2002-2007 مدير تنفيذي شركة االردن 

لتطوير المشاريع السياحية
1998-2002 مدير تنفيذي شركة ابو جابر 

لالستثمار
1996-1998 مدير دائرة شركة زين

1995-1996 مدير دائرة 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 اللجنة
السيد مهند زهير بوكه - عضو

السيدة ريما عبداهلل سعيد الظاهر - عضو

· لجنة المخاطر	

السيد ناصر عواد الخالدي - رئيس اللجنة
السيد مهند زهير بوكه - عضو

السيد طارق محمد نزيه سكجها - عضو
· 	

· لجنة الترشيحات والمكافأت	

السيد ناصر عواد الخالدي - رئيس اللجنة
السيد نبيل جورج الصفدي - عضو

السيدة ريما عبداهلل سعيد الظاهر - عضو

9. عدد اجتماعات كل لجنة و الحاضرين

عدد اسم اللجنة
الحضوراالجتماعات

جميع اعضاء اللجنة حضروا جميع االجتماعات 5لجنة التدقيق

جميع االعضاء حضروا االجتماعين2لجنة الحوكمة

جميع اعضاء اللجنة حضروا جميع االجتماعات 3لجنة المخاطر

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 االجتماعات

جميع اعضاء المجلس حضروا جميع االجتماعات12 اجتماع

       نبيل جورج الصفدي                                                

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 )2022(. 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.

نبيل جورج الصفدي  زيد محمود حاج قول            خالد ابو الرب     
مساعد المدير المالي                                    المدير العام                                      رئيس مجلس اإلدارة

شركة التسهيالت التجارية األردنية
)شركة مساهمة عامة محدودة(  
عمان - المملكة األردنية الهاشمية

القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 3١ كانون األول 2٠2١
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
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شركة التسهيالت التجارية األردنية
)شركة مساهمة عامة محدودة(

عمان - المملكة األردنية الهاشمية

القوائم الماليـــة الموحدة
للسنة المنتهية في 31 كانـون األول 2021

صفحـــة

31تقريـرمدقق الحسابات المستقل

35قائمة المركز المالي الموحدة

36قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 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
شركة مساهمة عامة

عمان - المملكة االردنية الهاشمية

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

الــرأي

قمنــا بتدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقة لشــركة التســهيالت التجارية األردنية -شــركة مســاهمة عامة- وشــركتها 
التابعــة »المجموعــة« والتــي تتكــون مــن قائمــة المركــز المالــي الموحــدة  كمــا فــي 31 كانــون االول 2021، وكل مــن قوائــم الربــح 
أو الخســارة والدخــل الشــامل االخــر الموحــدة والتغيــرات فــي حقــوق المســاهمين الموحــدة والتدفقــات النقديــة الموحــدة 

للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة ومعلومــات ايضاحيــة أخــرى.

ــي  ــز المال ــة، المرك ــي الجوهري ــع النواح ــن جمي ــة، م ــورة عادل ــر بص ــة تظه ــدة المرفق ــة الموح ــم المالي ــا، إن القوائ ــي رأين ف
الموحــد للمجموعــة كمــا فــي 31 كانــون االول 2021 وأدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة 

ــي. ــزي األردن ــك المرك ــات البن ــب تعليم ــة بموج ــة المعدل ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــا للمعايي ــخ وفق ــك التاري بذل

أساس الرأي

لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق، إن مســؤوليتنا وفقــً لهــذه المعاييــر موضحــة فــي فقــرة مســؤولية 
المدقــق فــي تقريرنــا حــول تدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة. نحــن مســتقلين عــن المجموعــة وفقــً للمتطلبــات األخالقيــة 
ذات الصلــة بأعمــال تدقيــق القوائــم الماليــة ووفقــً لقواعــد الســلوك المهنــي الدوليــة للمحاســبين المهنييــن الصــادرة عــن 
ــا  ــة اللتزامن ــة(. باإلضاف ــتقالل الدولي ــر االس ــك معايي ــي ذل ــا ف ــبين )بم ــي للمحاس ــلوك المهن ــر الس ــي لمعايي ــس الدول المجل

بالمســؤوليات األخالقيــة األخــرى بحســب هــذه المتطلبــات.

نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسً إلبداء رأينا حول التدقيق.

امور التدقيق الرئيسية

ــنة  ــدة  للس ــة الموح ــم المالي ــا للقوائ ــي تدقيقن ــة ف ــر أهمي ــي، األكث ــا المهن ــا الجتهادن ــية، وفق ــق الرئيس ــور التدقي ــر أم تعتب
ــا للقوائــم الماليــة الموحــدة ككل، وفــي تكويــن رأينــا حولهــا، وال  الحاليــة. وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقن

ــا منفصــال حــول تلــك االمــور: نبــدي رأي
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1 -   كفاية مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة مقابل موجودات مالية بالكلفة المطفأة

نطاق التدقيق لمواجهة المخاطروصف أمر التدقيق الهام 

ــأة  ــة المطف ــة بالكلف ــودات المالي ــر الموج تعتب
كمــا  للمجموعــة،  الهامــة  االصــول  مــن 
الموجــودات  هــذه  وخصائــص  طبيعــة  ان 
الممنوحــة للمدينيــن تختلــف مــن قطــاع ألخــر 
وبالتالــي تختلــف منهجيــة احتســاب مخصــص 
المتوقعــة مقابــل هــذه  اإلئتمانيــة  الخســائر 
الموجــودات الماليــة بســبب اختــالف القطاعات 
بتلــك  المتعلقــة  المخاطــر  تقييــم  واختــالف 

القطاعــات.  

المتوقعــة  اإلئتمانيــة  الخســائر  احتســاب  إن 
ودقتــه يتطلــب مــن إدارة المجموعــة وضــع 
افتراضــات وتعريفــات عديــدة منهــا »احتماليــة 
التعثــر« و«الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمان« 
ــرات  ــتخدام التقدي ــتلزم اس ــا تس ــا ، كم وغيره
علــى  الماليــة  الموجــودات  تصنيــف  حــول 
ــات  ــة الضمان ــدى كفاي ــة وم ــل المختلف المراح
ومــن ثــم تعليــق الفوائــد فــي حالــة التعثــر 
ــل  ــة ، إن مث ــلطات الرقابي ــات الس ــا لتعليم وفق
هــذه األمــور تجعــل مــن مخصــص الخســائر 
الموجــودات  مقابــل  المتوقعــة  اإلئتمانيــة 
الماليــة بالكلفــة المطفــأة مــن األمــور الهامــة 

للتدقيــق .

يبلــغ صافــي التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة 
مــن قبــل المجموعــة للعمــالء حوالــي 71 مليون 
إجمالــي  مــن   %91 تمثــل  والتــي  أردنــي  دينــار 
قيمــة الموجــودات كمــا فــي 31 كانــون األول 
تمثــل  والتــي  أردنــي  دينــار  مليــون   53٫5(  2021
كمــا  الموجــودات  قيمــة  إجمالــي  مــن   %87
فــي 31 كانــون األول 2020(، هــذا وبلــغ مخصــص 
 6٫4 قيمتــُه  مــا  مقابلهــا  اإلئتمانيــة  الخســائر 
ــون األول  ــي 31 كان ــا ف ــي كم ــار أردن ــون دين ملي
2021 )6٫1 مليــون دينــار أردنــي  كمــا فــي 31 كانــون 

.)2020 األول 

محافــظ  لطبيعــة  مراجعــة  تضمنــت  المتبعــة  التدقيــق  اجــراءات  ان 
الموجــودات الماليــة بالقيمــة المطفــأة باإلضافــة الــى مراجعــة سياســة 
المجموعــة اإلئتمانيــة وتقييــم نظــام الرقابــة الداخلــي المتبــع فــي 
عمليــة المنــح ومراقبــة االئتمــان ومــدى تماشــيها مــع متطلبــات المعاييــر 
ــة. ــلطات الرقابي ــات الس ــع تعليم ــا م ــة ومقارنته ــر المالي ــة للتقاري الدولي

كمــا قمنــا بفهــم المنهجيــة المتبعــة مــن قبــل المجموعــة إلحتســاب 
الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة مــن خــالل اإلســتعانة بالخبــراء حيثمــا كان 
مناســبً وتقييــم نمــوذج الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة والــذي تضمــن مــا 

يلــي:
· ــائر 	 ــاب الخس ــة إلحتس ــي المجموع ــة ف ــة المتبع ــة المنهجي مراجع

اإلئتمانيــة المتوقعــة ومــدى توافقهــا مــع متطلبــات المعيــار الدولــي 
للتقاريــر الماليــة رقــم )9(.

· علــى 	 المتوقعــة  اإلئتمانيــة  الخســائر  منهجيــة  إعــداد  مراجعــة 
النمــاذج مســتوى 

· ــد 	 مراحــل تصنيــف التعرضــات اإلئتمانيــة ومــدى معقوليتهــا  وتحدي
الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر اإلئتمــان.

· مراجعــة صحــة ودقــة النمــوذج المســتخدم فــي عمليــة اإلحتســاب 	
التعثــر  عنــد  الخســارة  ونســبة   )PD( التعثــر  )احتماليــة  ومكوناتــه 
الفعالــة  الفائــدة  ونســبة   )EAD( التعثــر  عنــد  والتعــرض   )LGD(

واالســتحقاقات(.
· تقييــم النمــوذج الخــاص باحتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 	

مــن حيــث أثــر كوفيــد 19 علــى النظــرة المســتقبلية، ومعلومــات 
ــر  ــن التعث ــة ع ــائر الناتج ــر، والخس ــة التعث ــي، واحتمالي ــاد الكل االقتص

واألوزان الترجيحيــة المرتبطــة بهــا.
· ــهيالت 	 ــي للتس ــص التدن ــن مخص ــد م ــاب والتأك ــادة احتس ــا بإع قمن

ــزي  ــك المرك ــات البن ــا لتعليم ــة وفق ــر العامل ــرة غي ــة المباش االئتماني
ــم (2009/47.) ــي رق األردن

· ــب 	 ــة المحتس ــة المتوقع ــائر االئتماني ــص الخس ــة مخص ــا بمقارن قمن
ــب  ــدل بموج ــم )9( المع ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــً للمعي وفق
فــي  التدنــي  مخصــص  مــع  األردنــي  المركــزي  البنــك  تعليمــات 
التســهيالت االئتمانيــة المحتســب وفقــً للتعليمــات البنــك المركــزي 
األردنــي رقــم )2009/47( والتأكــد مــن أن البنــك قــام بتســجيل أيهمــا 
أشــد وفقــً لــكل مرحلــة وتــم تصنيفهــا وفقــا لمتطلبــات البنــك 

المركــزي األردنــي.
· مراجعة إفتراضات النظرة المستقبلية و عوامل اإلقتصاد الكلي	
· مراجعة إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة	
· ــاب 	 ــة إحتس ــي عملي ــتخدمة ف ــات المس ــال المعلوم ــة إكتم مراجع

ــق  ــق والوثائ ــر التحق ــة تقاري ــة ومراجع ــة المتوقع ــائر اإلئتماني الخس
ــك ــة لذل الداعم

· ــة 	 ــة المتوقع ــائر اإلئتماني ــاب الخس ــول إحتس ــة ح ــة الحاكمي مراجع
الموجــودات  حــول  اإلفصــاح  كفايــة  مــدى  بتقييــم  قمنــا  كمــا 
الماليــة بالقيمــة المطفــأة ومخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة 

مقابلهــا والمخاطــر ذات العالقــة فــي اإليضاحــات المرفقــة.

معلومات آخرى

إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. تتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي غيــر 
ــق  ــخ الح ــنوي بتاري ــر الس ــا بالتقري ــم تزويدن ــع أن يت ــا نتوق ــا. إنن ــابات حوله ــق الحس ــر مدق ــدة وتقري ــة الموح ــم المالي القوائ
ــتنتاج  ــد أو إس ــن التأكي ــوع م ــدي اي ن ــا ال نب ــرى وإنن ــات األخ ــدة المعلوم ــة الموح ــم المالي ــول القوائ ــا ح ــمل رأين ــا. ال يش لتقريرن

ــا. حوله

فيمــا يتعلــق بتدقيــق القوائــم الماليــة الموحــدة، فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومــات األخــرى المذكــورة أعــاله عندمــا 

ــة  ــم المالي ــع القوائ ــري م ــكل جوه ــة بش ــرى غيرمتوافق ــات األخ ــت المعلوم ــا إذا كان ــم فيم ــث نقّي ــا، حي ــة لن ــح متاح تصب
ــة. ــاء جوهري ــن أخط ــرى تتضم ــات األخ ــا أو أن المعلوم ــالل تدقيقن ــن خ ــا م ــل إليه ــم التوص ــي ت ــات الت ــدة او المعلوم الموح

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن االدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــا للمعايير الدوليــة للتقاريــر المالية 
المعدلــة وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي. وتشــمل هــذه المســؤولية االحتفــاظ بالرقابــة الداخليــة التــي تجدهــا االدارة 
مناســبة لتمكنهــا مــن اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة  بصــورة عادلــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن 

االحتيــال أو عــن الخطــأ.

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة ، ان االدارة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة، 
ــبي إال إذا  ــتمرارية المحاس ــدأ االس ــتخدام مب ــتمرارية واس ــة باإلس ــائل المتعلق ــن المس ــال، ع ــه الح ــبما يقتضي ــاح، حس واالفص

قــررت االدارة تصفيــة المجموعــة أو ايقــاف عملياتهــا، أو أنــه ال يوجــد لديهــا بديــل واقعــي اال القيــام بذلــك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على طريقة إعداد التقارير المالية الموحدة للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

ــاء  ــن أخط ــة م ــدة  ككل خالي ــة الموح ــم المالي ــت القوائ ــا إذا كان ــول فيم ــد معق ــى تأكي ــول عل ــل بالحص ــا تتمث إن اهدافن
جوهريــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ، وإصــدار تقريــر التدقيــق الــذي يشــمل رأينــا. ان التأكيــد المعقــول هــو 
مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، وال يشــكل ضمانــة بــان تكشــف دائمــا عمليــة التدقيــق التــي تّمــت وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق 
أي خطــأ جوهــري فــي حــال وجــوده. مــن الممكــن ان تنشــأ االخطــاء عــن االحتيــال أو عــن الخطــأ، وتعتبــر جوهريــة بشــكل 
ــى  ــاًء عل ــتخدمين بن ــن المس ــذة م ــة المتخ ــرارات االقتصادي ــى الق ــا عل ــع تأثيره ــن المتوق ــا إذا كان م ــة فيم ــردي أو مجتمع ف

هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة.

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، فإننــا نمــارس االجتهــاد المهنــي ونحافــظ علــى الشــك المهنــي 
طيلــة فتــرة التدقيــق. كمــا نقــوم أيضــا:

بتحديــد وتقييــم مخاطــر االخطــاء الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ، ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ، 
ــر  ــبة توف ــة ومناس ــق كافي ــة تدقي ــى أدل ــول عل ــر والحص ــك المخاط ــتجابة لتل ــق لالس ــراءات التدقي ــام بإج ــط والقي والتخطي
ــمل  ــث يش ــأ، حي ــن الخط ــة ع ــك الناتج ــوق تل ــال تف ــن االحتي ــج ع ــري نات ــأ جوه ــاف خط ــدم اكتش ــر ع ــا. ان مخاط ــا لرأين أساس

ــي. ــة الداخل ــام الرقاب ــى نظ ــاوز عل ــات أو تج ــد والتحريف ــذف المتعم ــر والح ــؤ والتزوي ــى التواط ــال عل االحتي
ــة الداخلــي ذو الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تخطيــط إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب الظــروف، ولكــن  بفهــم لنظــام الرقاب

ــة الداخليــة للمجموعــة. ليــس مــن أجــل إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقاب
بتقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإليضاحــات المتعلقــة بهــا 

المعــدة مــن قبــل اإلدارة.
باســتنتاج حــول مــدى مالءمــة اســتخدام االدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، وبنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول 
ــً حــول قــدرة  عليهــا، فــي حــال وجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن متعلقــة بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــّكً جوهري
المجموعــة علــى االســتمرار. وفــي حــال االســتنتاج بوجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن، يتوجــب علينــا لفــت اإلنتبــاه فــي 
تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة، أو فــي حــال كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر كافيــة 
يتوجــب علينــا تعديــل رأينــا. هــذا ونعتمــد فــي إســتنتاجاتنا علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا، 

ومــع ذلــك قــد تــؤدي األحــداث أو الظــروف المســتقبلية بالمجموعــة إلــى التوقــف عــن القــدرة علــى اإلســتمرار.
بتقييــم العــرض اإلجمالــي، لهيــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة الموحــدة، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، وفيمــا إذا كانــت القوائم 

الماليــة الموحــدة   تظهــر العمليــات واألحــداث ذات العالقــة بطريقــة تحقــق العــرض العادل.
بالحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق بالقوائــم الماليــة الموحــدة مــن الكيانــات أو األنشــطة التجاريــة 
داخــل المجموعــة إلبــداء الــرأي حــول القوائــم الماليــة الموحــدة. إننــا مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف وتنفيــذ التدقيــق علــى 

صعيــد المجموعــة ونبقــى المســؤولون الوحيــدون عــن رأينــا.
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ــج  ــق ونتائ ــت التدقي ــاق وتوقي ــر بنط ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــق عل ــا يتعل ــة فيم ــن بالحوكم ــع المكلفي ــل م ــوم بالتواص نق
ــا. ــالل تدقيقن ــن خ ــا م ــن لن ــي يتبي ــة الداخل ــام الرقاب ــي نظ ــري ف ــل جوه ــك أي خل ــي ذل ــا ف ــة، بم ــق الهام التدقي

ــل  ــتقاللية، والتواص ــة باالس ــي المتعلق ــلوك المهن ــد الس ــا لقواع ــد امتثالن ــا يفي ــة بم ــن بالحوكم ــد المكلفي ــوم بتزوي ــا نق كم
معهــم بخصــوص جميــع العالقــات وغيرهــا مــن المســائل التــي مــن الممكــن اإلعتقــاد بانهــا تؤثــر علــى إســتقالليتنا وحيثمــا 

ينطبــق إجــراءات الحمايــة ذات العالقــة.

ــق  ــي تدقي ــة ف ــور أهمي ــذه االم ــر ه ــد أكث ــوم بتحدي ــة، نق ــن بالحوكم ــع المكلفي ــأنها م ــل بش ــم التواص ــي ت ــور الت ــن االم م
ــا حــول  القوائــم الماليــة الموحــدة   للســنة الحاليــة، والتــي تعــد أمــور تدقيــق رئيســية. نقــوم بشــرح هــذه االمــور فــي تقريرن
التدقيــق إال إذا حــال القانــون أو األنظمــة دون االفصــاح العلنــي عنهــا، أو عندمــا نقــرر فــي حــاالت نــادرة للغايــة، ان ال يتــم ذكــر 
امــر معيــن فــي تقريرنــا فــي حــال كان لالفصــاح تأثيــرات ســلبية يتوقــع منهــا ان تفــوق منفعتهــا المصلحــة العامــة بشــكل 

معقــول.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

تحتفــظ المجموعــة بقيــود وســجالت محاســبية منظمــة بصــورة أصوليــة تتفــق مــن كافــة النواحــي الجوهريــة مــع القوائــم 
الماليــة الموحــدة   ونوصــي الهيئــة العامــة بالمصادقــة عليهــا.

القواسمي وشركاه    
      KPMG

عمان - المملكة األردنية الهاشمية 
حاتم القواسمي 
10 شباط 2022 
إجازة رقم )656(

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في 31 كانون األول

2020 2021إيضـاحبالدينار االردني

الموجودات

5317٫063129٫040النقد في الصندوق ولدى البنوك

6211٫937212٫541موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

770٫938٫39253٫464٫038موجودات مالية بالكلفة المطفأة

339٫138 224٫908أرصدة مدينة أخرى

719٫734 8350٫118حق استخدام أصول مستأجرة

397٫800 9374٫400استثمارات عقارية - بالصافي

3٫580٫013 102٫990٫442موجودات مستملكة لقاء ديون مستحقة

185٫759 141٫168 11ممتلكات ومعدات

72٫838 58٫558 12موجودات غير ملموسة

2٫333٫317 182٫555٫175موجودات ضريبية مؤجلة

78٫162٫16161٫434٫218مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين 

المطلوبات

3٫722٫389 133٫678٫709بنوك دائنة

19٫673٫750 1429٫384٫454قروض

2٫300٫000 155٫280٫000أسناد قرض 

702٫549 8343٫817التزامات مقابل عقود تأجير تشغيلي 

566٫720 16738٫157مطلوبات أخرى

373٫826 17391٫541مخصصات أخرى

1٫206٫850 181٫526٫777مخصص ضريبة الدخل

41٫343٫45528٫546٫084مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

16٫500٫000 116٫500٫000رأس المال المكتتب به والمدفوع

194٫125٫0004٫083٫875احتياطي قانوني

17٫377 16٫773احتياطي تقييم موجودات مالية 

16٫176٫93312٫286٫882األرباح المدورة

36٫818٫70632٫888٫134مجموع حقوق المساهمين

78٫162٫16161٫434٫218مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم  33جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة  وتقرأ معها و مع تقرير مدقق الحسابات المستقل.
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 كانون األول

20212020إيضـاحبالدينار االردني

 209٫154٫2817٫431٫605إيرادات وعموالت من التمويالت التجارية والمرابحة والتأجير التمويلي

21813٫648641٫142إيرادات تشغيلية أخرى

9٫967٫9298٫072٫747مجموع اإليرادات

)1٫173٫496()1٫418٫961(22رواتب وأجور ومنافع الموظفين

)525٫220()663٫643(23مصاريف إدارية

)317٫717()265٫615(24إستهالكات واطفاءات 

مخصص خسائر إئتمانيه متوقعة للموجودات المالية بالكلفة 
)844٫133()418٫472 (7المطفأة

)1٫457٫613()1٫880٫710(25مصاريف التمويل  

)4٫318٫179()4٫647٫401(مجموع المصاريف

5٫320٫5283٫754٫568الدخل من األنشطة التشغيلية 

أرباح توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل                      
9٫36223٫004الدخل الشامل اآلخر

210٫14570٫440إيرادات أخرى

)88٫677()36٫048(17مصروف مخصصات متنوعة

5٫503٫9873٫759٫335الربح للسنة قبل ضريبة الدخل

)1٫118٫778()1٫572٫811(18مصروف ضريبة الدخل 

3٫931٫1762٫640٫557الربح للسنة

بنود الدخل الشامل اآلخرالغير قابلة للتحويل الحقا لقائمة 
الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر الموحدة:

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة 
766  )604(العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2٫641٫323  3٫930٫572إجمالي الدخل الشامل للسنة

حصة السهم األساسية والمخفضة من الربح للسنة )دينار/ 
270٫240٫16سهم(

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم  33جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة  وتقرأ معها و مع تقرير مدقق الحسابات المستقل.
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قائمة التدفقات النقديـة الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
20212020ايضاحبالدينار االردني

األنشطة التشغيلية
5٫503٫9873٫759٫335ربح السنة قبل ضريبة الدخل

التعديالت:
24265٫615317٫717استهالكات واطفاءات

405)641()ربح( خسارة بيع ممتلكات ومعدات 
-27خسارة إستبعاد موجودات غير ملموسة

)42٫876()118٫260(أرباح بيع موجودات  مستملكة لقاء ديون مستحقة
7418٫472844٫133مخصص خسائر إئتمانية متوقعة للموجودات المالية بالكلفة المطفأة

توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
)23٫004()9٫362(الشامل اآلخر

-)36٫663(أرباح  إستبعاد حق استخدام اصول
1717٫71582٫722مخصصات أخرى
1٫880٫7101٫457٫613مصاريف التمويل

7٫921٫6006٫396٫045
التغيـّرات في بنود رأس المال العامل:

)8٫580٫001()17٫892٫826(موجودات مالية بالكلفة المطفأة
)177٫357(114٫230أرصدة مدينة أخرى 

)226٫568(53٫316مطلوبات أخرى
التدفقات النقدية )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية قبل 

)2٫587٫881(  )9٫803٫680(مصاريف التمويل وضريبة الدخل المدفوعة
)1٫441٫008()1٫720٫301(مصاريف التمويل المدفوعة

)1٫496٫254()1٫474٫742(18ضريبة الدخل المدفوعة
)5٫525٫143()12٫998٫723(صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)34٫543()52٫429(11شراء ممتلكات ومعدات

)28٫530()13٫607(12شراء موجودات غير ملموسة 
)206٫598()331٫103(10إضافات  لموجودات مستملكة لقاء ديون مستحقة

1٫038٫934617٫647المتحصل من بيع موجودات مستملكة لقاء ديون مستحقة
10٫772601المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

توزيعات نقدية من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
9٫36223٫004الشامل اآلخر

661٫929371٫581صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)869٫986()43٫680(بنوك دائنة

9٫710٫7046٫591٫534قروض
)700٫000(2٫980٫000اسناد قرض

)184٫016()122٫207(المدفوع من التزامات عقود تأجير تشغيلي
12٫524٫8174٫837٫532صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)316٫030(188٫023صافي التغير في النقد وما في حكمه
129٫040445٫070النقد وما في حكمه كما في 1 كانون الثاني

317٫063129٫040النقد وما في حكمه كما في 31 كانون االول
عمليات غير نقدية

331٫103206٫599المحول من ذمم مدينة الى موجودات مستملكة لقاء ديون مستحقة
_

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة

1- معلومات عامة

تأسســت شــركة التســهيالت التجاريــة األردنيــة )الشــركة( بموجــب قانــون الشــركات رقــم )13( لســنة 1964 كشــركة مســاهمة 
عامــة أردنيــة تحــت رقــم )179( بتاريــخ 13 آذار 1983 ويبلــغ رأســمال الشــركة المكتتب بــه والمدفــوع 16٫500٫000 دينار/ ســهم وبواقع 

دينــار واحــد لــكل ســهم. إن مقــر الشــركة الرئيســي يقــع فــي عمــان - المملكــة األردنيــة الهاشــمية وعنوانهــا الشميســاني . 

إن القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2021 تشــمل الشــركة وشــركة التســهيالت األردنية 
للتأجيــر التمويلــي ذ.م.م )يشــار لهما بالشــركة(.

ومن أهم غايات الشركة األم وشركتها التابعة: 

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

ــا  ــن امالكه ــوم بره ــا وأن تق ــق به ــور تتعل ــغالها ألم ــة الش ــوال الضروري ــة األم ــات المالي ــوك والمؤسس ــن البن ــرض م - أن تقت
ــة. كضمان

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

- 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.
ــل  ــة داخ ــكال المتاح ــائل واالش ــبل والوس ــف الس ــة بمختل ــندات الحكومي ــع والس ــي الودائ ــركة ف ــودات الش ــتثمار موج - اس

ــه االنظمــة والقوانيــن المطبقــة فــي المملكــة. 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.
تتبع 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 6 شباط 2022.

2- أسس إعداد القوائم المالية الموحدة

1- بيان االلتزام 

 تــم اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعدلــة بموجــب تعليمــات البنــك المركــزي 
األردنــي.

إن الفروقــات األساســية بيــن المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة كمــا يجــب تطبيقهــا ومــا تــم تعديلــه بموجــب تعليمــات البنــك 
المركــزي األردنــي تتمثــل فيمــا يلــي:

- يتــم تكويــن مخصصــات الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي رقــم )2018/13( »تطبيــق 
ــات  ــل التعرض ــة مقاب ــائر اإلئتماني ــص الخس ــاب مخص ــد إحتس ــران 2018، عن ــخ 6 حزي ــة )9(« تاري ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول المعي
اإلئتمانيــة فإنــه يتــم مقارنــة نتائــج اإلحتســاب وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )9( مــع تعليمــات البنــك المركــزي 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم  33جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة  وتقرأ معها و مع تقرير مدقق الحسابات المستقل.
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األردنــي رقــم )2009/47( تاريــخ 10 كانــون األول 2009 لــكل مرحلــة علــى حــدا ويؤخــذ بالنتائــج األشــد ويتــم تصنيفهــا وفقــا 
ــوص. ــذا الخص ــي به ــزي األردن ــك المرك ــات البن لمتطلب

ــك  ــات البن ــً لتعليم ــالء وفق ــة للعم ــة الممنوح ــر العامل ــة غي ــهيالت اإلئتماني ــى التس ــوالت عل ــد والعم ــق الفوائ ــم تعلي - يت
ــد. ــا أش ــركة أيهم ــا الش ــل فيه ــي تعم ــة الت ــلطات الرقابي ــات الس ــَا لتعليم ــي ووفق ــزي األردن المرك

- تظهــر الموجــودات التــي آلــت ملكيتهــا للشــركة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة بالقيمــة التــي آلــت ملكيتها للشــركة 
أو القيمــة العادلــة أيهمــا أقــل. ويعــاد تقييمهــا بشــكل إفــرادي وفقــا لتعليمــات البنــك المركــزي األردنــي، ويتــم قيــد أي تدنــي 
فــي قيمتهــا كخســارة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة وال يتــم تســجيل الزيــادة كإيــراد، يتــم 
أخــذ الزيــادة الالحقــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة التدنــي 

الــذي تــم تســجيله ســابقً.

2- أسس توحيد القوائم المالية 

تتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة الشــركة والشــركة التابعــة لهــا والمملوكــة بالكامــل والخاضعــة لســيطرتها وتتحقــق 
الســيطرة عندمــا يكــون للشــركة :

- القدرة على السيـطرة على المنشأة المستثَمر بها ؛
- تتعرض للعوائد المتغيرة ، أو لها الحق في العوائد المتغيرة ، الناتجة من ارتباطاتها مع المنشأة المستثَمر بها ؛ و

- لها القدرة على استعمال سلطتها للتأثير على عوائد المنشأة المستثَمر بها.

وتعيــد الشــركة تقديراتهــا بشــأن مــا إذا كانــت تســيطر علــى المنشــآت المســتثمر بهــا أم ال إن أشــارت الحقائــق والظــروف أن 
ثمــة تغيــرات علــى واحــد أو أكثــر مــن نقــاط تحقــق الســيطرة المشــار إليهــا أعــاله.

وفــي حــال انخفضــت حقــوق تصويــت الشــركة عــن أغلبيــة حقــوق التصويــت فــي أي مــن المنشــآت المســتثمر بهــا ، فيكــون 
لهــا القــدرة علــى الســيطرة عندمــا تكفــي حقــوق التصويــت لمنــح الشــركة القــدرة علــى توجيــه أنشــطة المنشــأة التابعــة 
ذات الصلــة مــن جانــب واحــد. وتأخــذ الشــركة فــي االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف عنــد تقديــر مــا إذا كان للشــركة حقــوق 
تصويــت فــي المنشــأة المســتثمر بهــا تكفــي لمنحهــا القــدرة علــى الســيطرة مــن عدمهــا. ومــن بيــن تلــك الحقائــق والظروف:

- حجم حقوق تصويت التي تملكها الشركة بالنسبة لحجم وتوزيع حقوق التصويت األخرى ؛
- حقــوق التصويــت المحتملــة التــي تحــوز عليهــا لشــركة وأي حائــزي حقوق تصويــت أخريــن أو أطراف أخــرى؛ الحقوق الناشــئة 
مــن الترتيبــات التعاقديــة األخــرى ؛ و أيــة حقائــق وظــروف إضافيــة تشــير إلــى أنــه يترتــب للشــركة ، أو ال يترتــب عليهــا ، مســؤولية 
حاليــة لتوجيــه األنشــطة ذات الصلــة وقــت اتخــاذ القــرارات المطلوبــة ، بمــا فــي ذلــك كيفيــة التصويــت فــي اجتماعــات الهيئات 

ــابقة. العامة الس

يتــم توحيــد المنشــأة التابعــة عنــد ســيطرة الشــركة علــى المنشــأة التابعــة وتتوقــف عندمــا تفقــد الشــركة الســيطرة علــى 
ــام  ــالل الع ــتبعادها خ ــم اس ــي ت ــا او الت ــتحوذ عليه ــة المس ــآت التابع ــات المنش ــج عملي ــد، ان نتائ ــة. وبالتحدي ــأة التابع المنش
متضمنــة فــي قائمــة الربــح او الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة مــن تاريــخ تحقــق الســيطرة وحتــى تاريــخ فقــدان 

الســيطرة علــى المنشــأة التابعــة. 

يتــم إجــراء تعديــالت علــى القوائــم الماليــة للمنشــآت التابعــة، عنــد الضــرورة، لتتماشــى سياســاتها المحاســبية المســتخدمة 
مــع السياســات المحاســبية المتبعــة فــي الشــركة.

ويتــم اســتبعاد جميــع األصــول والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة والدخــل والمصاريــف المتعلقــة بالمعامــالت واألرصــدة فيمــا 
بيــن الشــركة والمنشــآت التابعــة عنــد التوحيــد.

عندمــا تفقــد الشــركة الســيطرة علــى منشــأة  تابعــة، يتــم احتســاب الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن االســتبعاد فــي قائمــة 
الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر بالفــرق بيــن )1( إجمالــي القيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم والقيمــة العادلــة ألي 
حصــص متبقيــة و)2( القيمــة الحاليــة الســابقة لألصــول )بمــا فــي ذلــك الشــهرة( ، مطروحــا منهــا مطلوبــات المنشــأة التابعــة 

وأي حصــص لغيــر المســيطرين. يتــم احتســاب جميــع المبالــغ المعتــرف بهــا ســابًقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق 
ــأة  ــة بالمنش ــات المتعلق ــودات أو المطلوب ــن الموج ــص م ــرة بالتخل ــت مباش ــركة قام ــو أن الش ــا ل ــة كم ــركة التابع ــك الش بتل
التابعــة. تعتبــر القيمــة العادلــة لالســتثمار الــذي يتــم االحتفــاظ بــه فــي الشــركة التابعــة الســابقة فــي تاريــخ فقــدان الســيطرة 
كقيمــة عادلــة عنــد اإلعتــراف المبدئــي للمحاســبة الالحقــة بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم (9) األدوات 

الماليــة عندمــا تنطبــق احــكام المعيــار ، أو تكلفــة اإلعتــراف المبدئــي باإلســتثمار فــي شــركة حليفــة أو مشــروع مشــترك.

تمتلك الشركة كما في 31 كانون األول 2021 الشركة التابعة التالية: 

اســــــــــــم 
رأس المال الشركـــــــــــة

المصرح به
رأس المال 

المدفوع
نسبة ملكية 

الشركة

طبيعة 
نشاط 

الشركة

مركز 
التسجيل

تاريخ 
التملك

%ديناردينار
شركة التسهيالت 

األردنية للتأجير 
التمويلي ذ.م.م

تأجير 2٫000٫0002٫000٫000100
2010عمانتمويلي

إن أهم المعلومات المالية للشركة التابعة لألعوام 2021 و 2020 كما يلي: 

للعــــــــــــــــــام 312021 كانـــــــــــــون األول 2021
اســــــــــــم 

الشركـــــــــــة
إجمالي 

الموجودات
إجمالي 

إجمالي المصاريفإجمالي اإليراداتالمطلوبات

دينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــار
شركة التسهيالت 

األردنية للتأجير 
التمويلي ذ.م.م

4٫547٫482138٫077345٫087)238٫666(

للعــــــــــــــــــام 312020 كانـــــــــــــون األول 2020
اســــــــــــم 

الشركـــــــــــة
إجمالي 

الموجودات
إجمالي 

إجمالي المصاريفإجمالي اإليراداتالمطلوبات

دينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــاردينـــــــــــار
شركة التسهيالت 

األردنية للتأجير 
التمويلي ذ.م.م

 5٫614٫878 1٫392٫040 468٫666)328٫275(

ــبية  ــات المحاس ــس السياس ــتخدام نف ــركة بإس ــة للش ــنة المالي ــس الس ــة لنف ــركة التابع ــة للش ــم المالي ــداد القوائ ــم إع يت
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.

ــخ  ــن تاري ــدة م ــر الموح ــامل اآلخ ــل الش ــارة والدخ ــح أو الخس ــة الرب ــي قائم ــة ف ــركة التابع ــة للش ــم المالي ــد القوائ ــم توحي يت
تملكهــا وهــو التاريــخ الــذي يجــري فيــه فعليــً انتقــال الســيطرة للشــركة علــى الشــركة التابعــة ويتــم التوقــف عــن توحيدهــا 

عندمــا تفقــد الشــركة هــذه الســيطرة.

فــي حــال إعــداد القوائــم الماليــة المنفصلــة للشــركة كمنشــأة مســتقلة يتــم إظهــار االســتثمار فــي الشــركة التابعــة 
بالتكلفــة. 
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3- أساس القياس 
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة باســتثناء الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالتكلفــة 

المطفــأة والمقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر.

4- العملة الوظيفية وعملة العرض 
تظهرالقوائم المالية الموحدة  بالدينار األردني والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة.

5- استخدام التقديرات 
ــرات  ــادات وتقدي ــام اإلدارة باجته ــب قي ــة يتطل ــر المالي ــة للتقاري ــر الدولي ــً للمعايي ــدة وفق ــة الموح ــم المالي ــداد القوائ إن إع
ــج  ــف وإن النتائ ــرادات والمصاري ــات واإلي ــودات والمطلوب ــغ الموج ــبية ومبال ــات المحاس ــق السياس ــي تطبي ــر ف ــات تؤث وافتراض

ــرات. الفعليــة قــد تختلــف عــن هــذه التقدي
يتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات المطبقــة باســتمرار ويتــم االعتــراف بالتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية فــي الســنة 

التــي تــم فيهــا تغييــر التقديــرات والســنوات القادمــة التــي تتأثــر بذلــك التغييــر.
ــق  ــي تطبي ــادات ف ــدة واالجته ــر المؤك ــرات غي ــتخدام التقدي ــا اس ــري فيه ــي يج ــة الت ــور الهام ــول األم ــص ح ــي ملخ ــا يل فيم

ــدة : ــة الموح ــم المالي ــي القوائ ــغ ف ــى المبال ــري عل ــكل جوه ــر بش ــي تؤث ــبية والت ــات المحاس السياس

االحكام
ــم  ــي القوائ ــات ف ــودات وااللتزام ــغ الموج ــى مبال ــري عل ــكل جوه ــر بش ــي تؤث ــة والت ــور الهام ــول األم ــص ح ــي ملخ ــا يل فيم

ــدة: ــة الموح المالي
ــت  ــا إذا كان ــد فيم ــودات وتحدي ــاظ بالموج ــه االحتف ــم بموجب ــذي يت ــال ال ــوذج االعم ــم نم ــة: تقيي ــودات المالي ــف الموج تصني

ــدد. ــر المس ــي والغي ــي المتبق ــغ األصل ــى المبل ــدة عل ــغ والفائ ــل المبل ــة ألص ــودات المالي ــة للموج ــروط التعاقدي الش
وضــع معاييــر جديــدة لتحديــد مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة قــد تدنــت بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف االولــي بهــا، وتحديــد 

منهجيــة التطلعــات المســتقبلية وطــرق قيــاس الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة.

افتراضات وتقديرات عدم التيقن
تقــوم اإلدارة بأخــذ الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة اعتمــادا علــى تقديراتهــا حــول إمكانيــة اســترداد تلــك الذمم وفقــً للمعايير 

الدوليــة للتقاريــر المالية.
تقوم اإلدارة بتقدير مصروف ضريبة الدخل وفقً للقوانين والتعليمات السارية.

تقــوم اإلدارة بإعــادة تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة للممتلــكات والمعــدات بصــورة دوريــة إعتمــادًا علــى الحالــة العامــة لهــذه 
الممتلــكات والمعــدات وتوقعــات اإلدارة ألعمارهــا اإلنتاجيــة فــي المســتقبل.

االعتــراف وقيــاس المخصصــات وااللتزامــات المحتملــة: االفتراضــات الرئيســية حــول احتماليــة وحجــم تدفقــات النقديــة 
والمــوارد الخارجــة.

ــل  ــن قب ــدة م ــة مع ــة قانوني ــى دراس ــادًا عل ــتمرة إعتم ــورة مس ــركة بص ــد الش ــة ض ــا المقام ــة القضاي ــوم اإلدارة بمراجع تق
ــا. ــك القضاي ــراء تل ــتقبل ج ــي المس ــركة ف ــا الش ــد تتحمله ــي ق ــة الت ــر المحتمل ــن المخاط ــي تبي ــركة والت ــي الش محام

يتــم تضميــن خيــارات التمديــد واإلنهــاء فــي عــدد مــن عقــود اإليجــار. تســتخدم هــذه الشــروط لزيــادة المرونــة التشــغيلية مــن 
حيــث إدارة العقــود، ان معظــم خيــارات التمديــد واإلنهــاء المحتفــظ بهــا قابلــة للتجديــد مــن قبــل كل مــن الشــركة والمؤجــر.

ــار  ــا خي ــًزا اقتصادًي ــق حاف ــي تخل ــروف الت ــق والظ ــع الحقائ ــار جمي ــي االعتب ــذ اإلدارة ف ــار ، تأخ ــد اإليج ــدة عق ــد م ــد تحدي عن
التمديــد، أو عــدم خيــار اإلنهــاء. يتــم تضميــن خيــارات التمديــد )أو الفتــرات التــي تلــي خيــارات اإلنهــاء( فقــط فــي مــدة عقــد 
اإليجــار إذا كان عقــد اإليجــار مؤكــًدا بشــكل معقــول أن يتــم تمديــده )أو لــم يتــم إنهائــه(. تتــم مراجعــة التقييــم فــي حالــة 

حــدوث حــدث مهــم أو تغييــر كبيــر فــي الظــروف التــي تؤثــر علــى هــذا التقييــم والتــي تكــون ضمــن ســيطرة المســتأجر.
ــرات  ــكام والتقدي ــت اإلدارة األح ــد، طبق ــى العائ ــم ومنحن ــادة الخص ــعر إع ــتخدام س ــار باس ــات اإليج ــم مدفوع ــم خص يت

ــار. ــد اإليج ــدء عق ــد ب ــي عن ــراض اإلضاف ــدل االقت ــد مع لتحدي

قياس القيمة العادلة:
ــات الماليــة  يتطلــب عــدد مــن السياســات واإلفصاحــات المحاســبية للشــركة قيــاس القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوب

وغيــر الماليــة.
لدى الشركة إطار رقابة ثابت فيما يتعلق بقياس القيم العادلة.

يتم اإلبالغ عن مشاكل التقييم الهامة إلى مجلس ادارة الشركة.
عنــد قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات تســتخدم الشــركة مدخــالت ســوق التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا قــدر 

اإلمــكان. 
تقــوم الشــركة بتحديــد القيمــة العادلــة باســتخدام أســاليب التقييــم. كمــا تقــوم الشــركة باســتخدام المســتويات التاليــة 

والتــي تعكــس أهميــة المدخــالت المســتخدمة فــي تحديــد القيمــة العادلــة:
- المستوى1: أسعار مدرجة )غير معدلة( في سوق نشط ألصول أو مطلوبات مطابقة.

- المســتوى2: أســاليب تقييــم تعتمــد علــى مدخــالت وليــس علــى األســعار المســتخدمة فــي المســتوى 1 والتــي يتــم 
تحديدهــا للموجــودات والمطلوبــات بصــورة مباشــر أو غيــر مباشــرة.

- المســتوى3: أســاليب تقييــم االصــول أو المطلوبــات باســتخدام مدخــالت هامــة ال تعتمــد علــى معلومــات الســوق المتاحــة 
)مدخــالت ال يمكــن تتبعهــا(. اذا كانــت المدخــالت المســتخدمة فــي قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات.

إذا كانــت المدخــالت المســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة ألصــل مــا أو التــزام يقــع فــي مســتويات مختلفــة مــن التسلســل 
الهرمــي للقيمــة العادلــة، فســيتم تصنيــف قيــاس القيمــة العادلــة بالكامــل فــي نفــس المســتوى مــن التسلســل الهرمــي 

للقيمــة العادلــة باعتبــاره أدنــى مســتوى دخــل مهــم لكامــل القيــاس.
تعتــرف الشــركة بالتحويــالت بيــن مســتويات القيمــة العادلــة فــي نهايــة الســنة المشــمولة بالتقريــر فــي نفــس الوقــت الــذي 

يحــدث فيــه التغييــر.
السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو 

الســوق األكثــر فائــدة للموجــودات والمطلوبــات وذلــك فــي حالــة عــدم وجــود ســوق رئيســية يجــب ان تكــون الشــركة قــادرة 
علــى التعامــل مــن خــالل الســوق االكثــر افــاده.

الموجودات او المطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة يمكن ان تكون كالتالي:
اصول او مطلوبات منفصلة.

مجموعة من االصول او مجموعة من المطلوبات أو مجموعة من االصول والمطلوبات.
مجموعــة مــن السياســات وااليضاحــات المحاســبية التــي تتطلــب احتســاب القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة 

وغيــر الماليــة.
يجــب ان يكــون لــدى الشــركة سياســة محــددة الحتســاب القيمــة العادلــة ويجــب علــى فريــق التقييــم مراقبــة هــذه 

السياســات وتطبيقهــا بمــا فــي ذلــك القيمــة الســوقية مســتوى 3.

- أثر جائحة فيروس كورونا )كوفيد - 19(
انتشــرت جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( عبــر مناطــق جغرافيــة مختلفــة علــى مســتوى العالــم، ممــا أدى إلــى تعطيــل 
األعمــال واألنشــطة االقتصاديــة. وتســببت جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( فــي شــكوك علــى الصعيــد العالمــي. وأعلنــت 
الســلطات الماليــة والنقديــة، المحليــة والدوليــة علــى الســواء، عــن تدابيــر دعــم مختلفــة فــي جميــع أنحــاء العالــم لمواجهــة 
اآلثــار الســلبية المحتملــة ، حيــث أنــه فــي الوقــت الحالــي هنــاك زيــادة كبيــرة مــن عــدم التيقــن فــي تحديــد االثــر االقتصــادي 
الــذي يتجلــى، علــى ســبيل المثــال، فــي حجــم الســيولة وتقلــب أســعار الموجــودات وأســعار صــرف العمــالت االجنبيــة 
وانخفــاض ملحــوظ فــي أســعار الفائــدة الطويلــة األجــل وتقييــم الزيــادة الجوهريــة فــي المخاطــر اإلئتمانيــة وإختــالف عوامــل 
االقتصــاد الكلــي، وبنــاًء علــى ذلــك قامــت إدارة الشــركة بمراقبــة الوضــع عــن كثــب وقــد قامــت بتفعيــل خطتهــا الســتمرارية 
األعمــال وممارســات إدارة المخاطــر االخــرى إلدارة أيــة إضطرابــات محتملــة والتــي قــد يتســبب فيهــا تفشــي فيــروس كورونــا 

)كوفيــد-19( علــى أعمــال الشــركة وعملياتهــا وأدائهــا المالــي. 

كوفيد - 19 والخسائر اإلئتمانية المتوقعة :
عنــد تحديــد الخســائر اإلئتمانيــة خــالل العــام 2021، قامــت الشــركة باألخــذ بعيــن اإلعتبــار )وفقــً ألفضــل المعلومــات المتاحــة( 
حــاالت عــدم التيقــن عــن وبــاء كوفيــد - 19 وتدابيــر الدعــم اإلقتصــادي وأعمــال اإلغاثــة مــن الحكومــة األردنيــة والبنــك المركزي 
األردنــي، كمــا أخــذت الشــركة بعيــن اإلعتبــار التعليمــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي األردنــي رقــم  10/3/4375الصــادر فــي 15 
آذار 2020 واإلرشــادات الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بتاريــخ 27 آذار 2020 والمتعلقــة بتصنيــف المراحــل نتيجــة 

لوجــود زيــادة جوهريــة فــي مخاطــر اإلئتمــان )SICR( .وتاليــا بعــض االجــراءات التــي تــم اتخاذهــا مــن قبــل الشــركة: 
 Best( 1- قامــت الشــركة  عنــد احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة كمــا فــي نهايــة العــام باســتبعاد الســيناريو االفضــل
 )Worst Case PD( واعتمــاد الســيناريو االســوأ )Probability of Default PD( عنــد احتســاب احتماليــة التعثــر )Case PD
والســيناريو االساســي )Base Case PD(. وذلــك لغايــات التحــوط لالثــار المتوقعــة للجائحــة علــى الوضــع المالــي الشــركة.
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2- تــم وضــع حــد ادنــى لنســبة احتماليــة التعثــر )PD(  للعمــالء المصنفيــن ضمــن المرحلــة الثانيــة Stage 2  بحيــث ال تقــل عــن 
نســبة 2٫4% وذلــك للتحــوط للمخاطــر االئتمانيــة المتوقعة .

3- مراعــاة االنتقــال الصحيــح للعمــالء ضمــن المراحــل والتأكــد مــن انتقــال العمــالء المتأثريــن أو غيــر المتأثريــن بالجائحــة الــى 
المرحلــة المناســبة.

معقولية النظرة المستقبلية واالحتمالية المرجحة:
ــى  ــد - 19 عل ــاء كوفي ــر وب ــر تأثي ــن تقدي ــة م ــة، والناتج ــة المتوقع ــائر االئتماني ــى الخس ــا عل ــم إجراؤه ــرات يت ــع أي تغيي تخض
مؤشــرات االقتصــاد الكلــي إلــى مســتويات عاليــة جــدًا مــن عــدم التيقــن، وبســبب اســتمرار الجائحــة  وظهــور المتحــورات حتــى 
الوقــت الحالــي، ال يتوفــر ســوى معلومــات محــدودة عــن النظــرة المســتقبلية الخاصــة بهــذه التغييــرات. تــم أخــذ عــددا مــن 

العوامــل اإليجابيــة بعيــن االعتبــار عنــد دراســة أثــر الوبــاء، منهــا:
المبادرات الحكومية ومؤسسة الضمان االجتماعي.

تخفيض أسعار الفوائد.

االجراءات المتخذة من الشركة لمواجهة االثر المحتمل للوباء على الشركة
ــر مــن خــالل تأجيــل مبلــغ  قامــت الشــركة بتنفيــذ برنامــج تأجيــل الســداد لعمالئهــا العامليــن فــي القطاعــات شــديدة التأث
الفائــدة والقســط األصلــي المســتحق لمــدة مــن شــهر إلــى ثالثــة أشــهر. تعتبــر تأجيــالت الســداد هــذه بمثابــة ســيولة قصيــرة 
ــي  ــة ف ــادة جوهري ــى زي ــالء إل ــة للعم ــالت المقدم ــير التأجي ــد تش ــن. ق ــة للمقترضي ــات النقدي ــور التدفق ــة أم ــل لمعالج األج
مخاطــر االئتمــان، ومــع ذلــك. تعتقــد الشــركة أن تمديــد فتــرة تأجيــالت الســداد هــذه ال تعنــي تلقائًيــا وجــود زيــادة جوهريــة 
فــي مخاطــر االئتمــان، ممــا يســتدعي نقــل المقتــرض الــى المرحلــة الالحقــة ألغــراض احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. 
تهــدف عمليــة تأجيــل الســداد لتوفيــر المســاعدة للمقترضيــن المتضرريــن مــن تفشــي وبــاء كوفيــد- 19 علــى اســتئناف 
ــم  ــه )رق ــي تعميم ــه ف ــار إلي ــو مش ــا ه ــي كم ــزي األردن ــك المرك ــات البن ــع توقع ــج م ــذا النه ــق ه ــام.  يتواف ــات بانتظ الدفع
4375/3/10 الصــادر فــي 15 آذار 2020( والــذي لــم يعتبــر الترتيبــات المتعلقــة بالقطاعــات المتأثــرة خــالل هــذه الفتــرة بمثابــة إعــادة 
جدولــة أو إعــادة هيكلــة للتســهيالت االئتمانيــة خــالل الفتــرة وذلــك لغــرض تقييــم الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان 

وبالتالــي لــم يتــم اعتبــار هــذه التأجيــالت تعديــاًل لشــروط العقــد.

نعتقــد بــأن تقديراتنــا المعتمــدة فــي اعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة معقولــة ومتماثلــة مــع التقديــرات المعتمــدة فــي 
إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2020.     

3- السياسات المحاسبية الهامة
ــم  ــي ت ــبية الت ــات المحاس ــع السياس ــة م ــدة  متماثل ــة الموح ــم المالي ــداد القوائ ــي اع ــة ف ــبية المتبع ــات المحاس إن السياس
اتباعهــا للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون االول 2020 بإســتثناء المعاييــر الجديــدة والمعدلــة التاليــة والتــي أصبحــت ســارية 

ــي: ــا يل ــي كم ــي 2021 وه ــون الثان ــن كان ــن األول م ــداًء م ــول ابت المفع

تاريخ التطبيقالمعايير أو التعديالت 
امتيــازات االيجــار المتعلقــة بفيــروس كورونــا بعــد 30 حزيــران 2021 - تعديــل علــى المعيــار 

1 نيسان 2021الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 عقــود اإليجــار.
تعديــل معيــار أســعار الفائــدة - المرحلــة الثانيــة )تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر 
ــة  ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــم 39، والمعي ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــم 9، ومعي ــة رق المالي
رقــم 7 ، والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 4 ، والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 
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ان اتباع المعايير المعدلة أعاله لم يؤثر على المبالغ أو االفصاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة .

فيما يلي السياسات المحاسبية المتبعة:

1- الموجودات والمطلوبات المالية
االعتراف والقياس األولي

يتم االعتراف بالذمم المدينة والقروض وأدوات الدين بشكل أولي عند نشأتها.
ــكام  ــي األح ــا ف ــركة طرًف ــح الش ــا تصب ــي عندم ــكل أول ــرى بش ــة األخ ــات المالي ــودات والمطلوب ــع الموج ــات جمي ــم إثب  يت

التعاقديــة للموجــودات او المطلوبــات الماليــة.
يتــم قيــاس الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بشــكل أولــي بالقيمــة العادلــة مضاًفــا إليه لــألداة الغيــر مصنفــة كأداة بالقيمة 

العادلــة مــن خــالل قائمــة الربــح أو الخســارة تكاليــف المعامــالت التــي تنســب بشــكل مباشــر الــى شــرائها أو إصدارهــا.

التصنيف
الموجودات المالية 

عنــد االعتــراف األولــي، يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة الــى موجــودات: بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
ــامل  ــل الش ــارة والدخ ــح أو الخس ــة الرب ــالل قائم ــن خ ــة م ــة العادل ــر أو بالقيم ــامل االخ ــل الش ــارة والدخ ــح أو الخس ــة الرب قائم

اآلخــر.

ــة  ــا كأداة بالقيم ــم تحديده ــم يت ــن ول ــرطين التاليي ــتوفت الش ــأة إذا اس ــة المطف ــة بالتكلف ــودات المالي ــاس الموج ــم قي يت
ــر: ــامل اآلخ ــل الش ــارة والدخ ــح أو الخس ــة الرب ــالل قائم ــن خ ــة م العادل

ــة  إن هــذه الموجــودات الماليــة محتفــظ بهــا فــي نمــوذج األعمــال هدفــه االحتفــاظ بالموجــودات لجمــع التدفقــات النقدي
ــة. التعاقدي

تكون في تواريخ محددة وهذه التدفقات هي فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على المبلغ األصلي القائم.
يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر إذا اســتوفى 
الشــرطين التالييــن ولــم يتــم تحديدهــا كأداة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر:

أن هــذه الموجــودات الماليــة محتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج أعمــال يتــم تحقيــق هدفــه مــن خــالل جمــع التدفقــات النقديــة 
ــة.  ــودات المالي ــع الموج ــة وبي التعاقدي

تكون في تواريخ محددة وهذه التدفقات هي فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة على المبلغ األصلي القائم.
عنــد االعتــراف المبدئــي باالســتثمار فــي األســهم غيــر المحتفــظ بهــا للمتاجــرة، فيجــوز للشــركة مــع عــدم الحــق بالرجــوع عــن 
قرارهــا اختيــار عــرض التغييــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة لالســتثمار فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. يتــم إتخــاذ هــذه القــرارات 

لــكل اســتثمار بشــكل منفصــل.
يتم قیاس جمیع الموجودات المالیة االخرى بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

تقييم نموذج األعمال: 
تقــوم الشــركة بتقييــم ألهــداف نموذج األعمال الذي يتــم خاللــه االحتفــاظ الموجــودات الماليــة علــى مستوى المحفظة 
ألن هــذا یعكــس علــى أفضل وجــه طــریقة إدارة األعمال وتقدیم المعلومات إلــى اإلدارة. المعلومــات التــي يتــم النظــر فيهــا 

تشــمل:

ــتراتيجية اإلدارة  ــت اس ــا إذا كان ــك م ــمل ذل ــات. ويش ــك السياس ــة لتل ــة والممارس ــودة للمحفظ ــداف الموج ــات واأله السياس
ــتحقاق  ــة اس ــن، أو مطابق ــدة معي ــعر فائ ــاص بس ــكل خ ــاظ بش ــع االحتف ــة، م ــد التعاقدي ــرادات الفوائ ــب إي ــى كس ــز عل ترك
الموجــودات الماليــة مــع اســتحقاق أي التزامــات ذات صلــة أو االســتخدامات النقديــة المتوقعــة أو تحقيــق التدفقــات النقديــة 

مــن خــالل بيــع األصــول.
كيف يتم تقييم أداء المحفظة واعداد تقريرها إلدارة الشركة.

المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال )والموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج العمــل( وكيفيــة إدارة هــذه 
المخاطــر.

-   كيفيــة احتســاب العوائــد لمديــري المحافــظ - علــى ســبيل المثــال ، مــا إذا كان التعويــض مســتندا إلــى القيمــة العادلــة 
ــة التعاقديــة المجمعــة. لألصــول المــدارة أو التدفقــات النقدي

-   حســب عــدد مــرات وحجــم وتوقيــت البيــع للموجــودات الماليــة فــي الفتــرات الســابقة، ومبــررات هــذه العمليــة والتوقعــات 
بشــأن المبيعــات في المســتقبل.

الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة أو التــي تتــم إدارتهــا والتــي يتــم تقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة 
يتــم تقييمهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر.
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ــة التعاقديــة هــي مدفوعــات ألصــل  الموجــودات الماليــة - تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقدي
المبلــغ والفائــدة فقــط:

ــم  ــي. يت ــراف األول ــخ االعت ــي بتاري ــل المال ــة لألص ــة العادل ــه القيم ــى أن ــغ« عل ــل المبل ــف »أص ــم تعري ــم، يت ــذا التقيي ــراض ه ألغ
تعريــف »الفائــدة« علــى أنهــا االعتبــار للقيمــة الزمنيــة للنقــود وللمخاطــر االئتمانيــة المرتبطــة بأصــل المبلــغ القائــم خــالل فتــرة 

زمنيــة معينــة وتكاليــف اإلقــراض األساســية األخــرى )مثــل مخاطــر الســيولة والتكاليــف اإلداريــة(، وكذلــك هامــش ربــح.
فــي تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي فقــط مدفوعــات ألصــل المبلــغ والفائــدة، اخــذ الشــركة فــي 
االعتبــار الشــروط التعاقديــة لــألداة. ويشــمل ذلــك تقييــم مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة تنطــوي على مــدة تعاقديــة يمكن 
أن تغيــر توقيــت أو مقــدار التدفقــات النقديــة التعاقديــة وعليــه ال تســتوفي الشــرط مدفوعــات ألصــل المبلــغ والفائــدة فقــط. 

عنــد إجــراء هــذا التقييــم، تأخــذ الشــركة بعيــن االعتبــار:

األحداث الطارئة التي من شأنها أن تغير مقدار أو توقيت التدفقات النقدية.
ميزات الدفع المسبق وامكانية التمديد.

الشروط التي تحدد مطالبة الشركة بالتدفقات النقدية من الموجودات المحددة.

الموجودات المالية - القياس الالحق لألرباح والخسائر

ــة.  ــة العادل ــودات بالقيم ــذه الموج ــة له ــاس االحق ــم القي يت
يتــم االعتــراف باألربــاح والخســائر الصافيــة، بمــا فــي ذلــك 
أي فوائــد أو توزيعــات أربــاح، فــي قائمــة االربــاح أو الخســائر 

والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

يتــم القيــاس االحقــة لهــذه الموجــودات بالتكلفــة المطفــأة 
باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــه. يتــم تخفيــض التكلفــة 
المطفــأة بقيمــة خســائر التدنــي. يتــم االعتــراف بإيــرادات 
الفوائــد واربــاح وخســائر صــرف العمــالت االجنبيــة وتدنــي 
القيمــة  فــي قائمــة االربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل 
ــح أو خســارة مــن إســتبعاد  اآلخــر الموحــدة. يتــم إثبــات أي رب
الموجــودات فــي قائمــة االربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل 

ــدة. ــر الموح اآلخ

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

ــة.  ــة العادل ــودات بالقيم ــذه الموج ــة له ــاس االحق ــم القي يت
طريقــة  باســتخدام  المحتســبة  الفوائــد  بإيــرادات  يعتــرف 
الفائــدة الفعالــه وأربــاح وخســائر صــرف العمــالت االجنبيــة 
والدخــل  الخســائر  أو  االربــاح  قائمــة  فــي  التدنــي  وخســائر 
الشــامل اآلخــر الموحــدة. يتــم اإلعتــراف باالربــاح والخســائر 
الصافيــة األخــرى فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. عنــد االســتبعاد، 
ــامل  ــل الش ــن الدخ ــائر م ــاح والخس ــف األرب ــادة تصني ــم إع يت
ــر  ــامل اآلخ ــل الش ــائر والدخ ــاح أو الخس ــة االرب ــى قائم ــر إل اآلخ

الموحــدة.

استثمارات الديون بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل االخر  

ــة.  ــة العادل ــودات بالقيم ــذه الموج ــة له ــاس االحق ــم القي يت
أو  الربــح  قائمــة  فــي  كدخــل  األربــاح  توزيعــات  إثبــات  يتــم 
الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة مــا لــم تكــن 
توزيعــات األربــاح تمثــل بوضــوح اســترداد جــزء مــن تكلفــة 
ــاح والخســائر الصافيــة األخــرى  االســتثمار. يتــم االعتــراف باألرب
إعــادة  يتــم  وال  الموحــدة  الشــامل  الدخــل  قائمــة  فــي 
تصنيفهــا إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل 

الموحــدة. اآلخــر 

استثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل االخر  

المطلوبات المالية - التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر
ــارة  ــح أو الخس ــة الرب ــالل قائم ــن خ ــة م ــة العادل ــأة أو بالقيم ــة المطف ــا بالتكلف ــى أنه ــة عل ــات المالي ــف المطلوب ــم تصني يت
والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. تصنــف المطلوبــات الماليــة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الربــح أوالخســارة 
والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة إذا تــم تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا للمتاجــرة، وتكــون مشــتقات أو تــم تحديدهــا 

علــى انهــا كذلــك النحــو عنــد االعتــراف المبدئــي. یتم قیاس المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ویتم 
إثبات األرباح والخســائر بــالصافي، بما في ذلك أي مصروفات فوائد في قائمــة الربح أو الخسارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. 
المطلوبــات الماليــة األخــرى يتــم قياســها الحقــً بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــه. يتم إثبــات مصاريف 
الفوائــد وأربــاح وخســائر صــرف العمــالت االجنبيــة فــي الربــح أو الخســارة الموحــدة. أي ربــح أو خســارة مــن البيــع يتــم اإلعتــراف 

بــه أيضــً فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

إلغاء االعتراف
األصول المالية

تقــوم الشــركة بإلغــاء االعتــراف بالموجــودات الماليــة عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن الموجــودات 
ــة  ــع ملكي ــر ومناف ــع مخاط ــة وجمي ــة التعاقدي ــات النقدي ــي التدفق ــوق لتلق ــل الحق ــري بنق ــكل جوه ــوم بش ــة، أو تق المالي
الموجــودات الماليــة فــي معاملــة لطــرف اخــر. أو التــي لــم تقــم الشــركة فيهــا بشــكل جوهــري بنقــل أو االحتفــاظ بجميــع 

مخاطــر ومنافــع الملكيــة وال تحتفــظ بالســيطرة علــى الموجــودات الماليــة.

يتــم االعتــراف فــي قائمــة الربــح او الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة بالفــرق بيــن القيمــة المدرجــة للموجــودات التــي 
تــم الغــاء االعتــراف فيهــا والقيمــة المتحصلــة للشــركة ويتــم عكــس الجــزء المتراكــم فــي الدخــل الشــامل للربــح او الخســارة 

المتعلقــة بتلــك الموجــودات.

المطلوبات المالية 
تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها.

تعديالت على الموجودات والمطلوبات المالية 
الموجودات المالية المعدلة

ــة  إذا تــم تعديــل شــروط الموجــودات ماليــة، تقــوم الشــركة بتقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة للموجــودات المعدل
مختلفــة إلــى حــد كبيــر. إذا كانــت التدفقــات النقديــة مختلفــة إلــى حــد كبيــر، فإنــه يتــم الغــاء االعتــراف بالحقــوق التعاقديــة 
للتدفقــات النقديــة مــن الموجــودات الماليــة األصليــة ويتــم إثبــات موجــودات ماليــة جديــدة بالقيمــة العادلــة ويضــاف اليهــا 

أي تكاليــف متعلقــة بهــا. يتــم احتســاب أي عمــوالت مســتلمة كجــزء مــن التعديــل علــى النحــو التالــي:
ــة  ــف المتعلق ــا للتكالي ــل تعويض ــي تمث ــوم الت ــدة والرس ــودات الجدي ــة للموج ــة العادل ــد القيم ــوالت تحدي ــم إدراج عم    يت

ــدة. ــة الجدي ــودات المالي ــي للموج ــاس األول ــن القي ــن ضم ــدة م ــودات الجدي بالموج
   يتم إدراج الرسوم األخرى في الربح أو الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة عند الغاء االعتراف.

إذا تــم تعديــل التدفقــات النقديــة فــي حــال مواجهــة المقتــرض لصعوبــات ماليــة، يكــون هــدف التعديــل بشــكل عــام هــو 
تعظيــم القيمــة المســتردة للشــروط التعاقديــة األصليــة بــداًل مــن إنشــاء أصــل جديــد بشــروط مختلفــة، إذا خططــت الشــركة 
ــة، عندهــا يتــم النظــر أواًل فيمــا إذا كان ســيتم  لتعديــل موجــودات ماليــة بطريقــة تــؤدي إلــى اعفــاء مــن التدفقــات النقدي
ــر هــذا النهــج علــى  احتســاب تدنــي علــى جــزء مــن الموجــودات الماليــة قبــل إجــراء التعديــل علــى الموجــودات الماليــة. يؤث

نتيجــة التقييــم الكمــي ويعنــي عــدم اســتيفاء معاييــر الغــاء االعتــراف فــي مثــل هــذه الحــاالت.

المطلوبات المالية المعدلة
تقــوم الشــركة بإلغــاء االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة عندمــا يتــم تعديــل شــروطها وتختلــف التدفقــات النقديــة للمطلوبــات 
ــة. یتم االعتراف  ــة العادل ــده بالقيم ــة جدي ــات مالي ــات مطلوب ــم إثب ــة، يت ــذه الحال ــي ه ــري. ف ــكل جوه ــة بش ــة المعدل المالي
بالفرق بین القیمة الدفتریة للمطلوبات المالیة التي تم إلغاء االعترافــات والمبالغ المدفوعة في قائمــة الربــح او الخســارة والدخــل 

الشــامل اآلخــر الموحــدة.
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2- التدني في قيمة الموجودات المالية
األدوات المالية 

تعترف الشركة بالخسائر االئتمانية المتوقعة على:
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة؛

ذمم تأجير تمويلي.
الضمانات التعاقدية.

ال يتم احتساب خسائر التدني على موجودات حقوق الملكية.
تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة طوال عمر األداة المالية.

ــن  ــج ع ــي تنت ــة والت ــة المتوقع ــارة االئتماني ــن الخس ــزء م ــي الج ــة ه ــر األداة المالي ــى عم ــة عل ــة المتوقع ــائر االئتماني إن الخس
ــة. ــر األداة المالي ــول عم ــى ط ــة عل ــألدوات المالي ــن ل ــر الممك التعث

الخسائر االئتمانية المتوقعة هي التقدير المرجح لخسائر االئتمان والتي تقاس على النحو التالي:
الموجودات المالية التي ال تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ القوائم المالية الموحدة.

الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها في تاريخ القوائم المالية الموحدة.
التزامات القروض غير المستغلة.

عقود الضمان.
تقــوم الشــركة باإلعتــراف بمخصصــات خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى األدوات الماليــة التاليــة التــي لــم يتــم قياســها 

ــدة: ــارة الموح ــح أو الخس ــة الرب ــالل قائم ــن خ ــة م ــة العادل بالقيم
- األرصدة والودائع لدى بنوك ومؤسسات مصرفية .

- موجودات مالية بالكلفة المطفأة )قروض عمالء( .

ال يتم إثبات خسارة تدني في ادوات حقوق الملكية.
ــكل  ــار بش ــا باإلعتب ــم أخذه ــي ت ــة )والت ــة المنخفض ــة اإلئتماني ــئة ذات القيم ــتراة أو الناش ــة المش ــودات المالي ــتثناء الموج باس

ــادل : ــغ يع ــارة بمبل ــص خس ــالل مخص ــن خ ــة م ــان المتوقع ــائر االئتم ــاس خس ــب قي ــاه(، يج ــل أدن منفص
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة )12( شــهًرا ، أي العمــر الزمنــي للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تنتــج عــن تلــك األحــداث 
ــة  ــا بالمرحل ــار إليه ــالغ، ويش ــخ اإلب ــد تاري ــهًرا بع ــون )12( ش ــي غض ــا ف ــن تحقيقه ــي يمك ــة الت ــى األدوات المالي ــة عل االفتراضي

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 
ــة  ــارة اإلئتماني ــاس الخس ــرى ، تق ــة األخ ــع األدوات المالي ــوص جمي ــي. وبخص ــراف األول ــذ االعت ــر من ــكل كبي ــة بش األداة المالي

ــهًرا.  ــدة )12( ش ــة  لم ــة المتوقع ــارة اإلئتماني ــادل الخس ــغ يع ــة بمبل المتوقع

ــة  ــذه القيم ــاس ه ــم قي ــان. يت ــائر االئتم ــة لخس ــة الحالي ــًلا للقيم ــا محتم ــًرا مرجًح ــة تقدي ــة المتوقع ــائر االئتماني ــر الخس تعتب
علــى أنهــا القيمــة الحاليــة للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للشــركة بموجــب العقــد والتدفقــات النقديــة التــي 
تتوقــع الشــركة اســتالمها والتــي تنشــأ مــن ترجيــح عــدة ســيناريوهات اقتصاديــة مســتقبلية، مخصومــة وفقــا لســعر الفائــدة 

الفعــال ألصــل.

تقــوم الشــركة بقيــاس الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى أســاس فــردي أو علــى أســاس المحفظــة للقــروض التــي تتقاســم 
خصائــص المخاطــر االقتصاديــة المماثلــة. يســتند قيــاس مخصــص الخســارة إلــى القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة 
المتوقعــة لألصــل باســتخدام معــدل الفائــدة الفعــال األصلــي لألصــل، بغــض النظــر عمــا إذا تــم قياســها علــى أســاس فــردي 

أو علــى أســاس المحفظــة.

ــق  ــم )2018/13( »تطبي ــي رق ــزي األردن ــك المرك ــات البن ــا لتعليم ــة وفق ــة المتوقع ــائر اإلئتماني ــات الخس ــن مخصص ــم تكوي يت
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )9(« تاريــخ 6 حزيــران 2018، إن الفروقــات الجوهريــة عــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 

)9( تتمثــل فيمــا يلــي:

تســتثنى أدوات الديــن الصــادرة عــن الحكومــة األردنيــة أو بكفالتهــا بحيــث تتــم معالجــة التعرضــات االئتمانيــة علــى الحكومــة 
األردنيــة وبكفالتهــا دون خســائر ائتمانيــة. 

ــي  ــار الدول ــا للمعي ــاب وفق ــج اإلحتس ــة نتائ ــم مقارن ــه يت ــة فإن ــات اإلئتماني ــل التعرض ــة مقاب ــائر اإلئتماني ــاب الخس ــد إحتس عن
ــة  ــكل مرحل ــون األول 2009  ل ــخ 10 كان ــم )2009/47( تاري ــي رق ــزي األردن ــركة المرك ــات الش ــع تعليم ــم )9( م ــة رق ــر المالي للتقاري

ــج األشــد. علــى حــدا ويتــم إعتمــاد النتائ

الموجودات المالية المتدنية ائتمانيا
يعتبــر األصــل المالــي » متدنــي إئتمانيــً » عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر لــه تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة 
ــي  ــى التدن ــة عل ــمل األدل ــة. تش ــة الثالث ــودات المرحل ــً كموج ــي إئتماني ــة المتدن ــودات المالي ــى الموج ــار إل ــي. يش ــل المال لألص

اإلئتمانــي بيانــات يمكــن مالحظتهــا حــول األحــداث التاليــة:
- صعوبات مالية كبيرة يواجهها المقترض أو المصدر؛ 

- إخالل في العقد ، على سبيل المثال العجز أو التأخير في التسديد ؛ 
- قيام الشركة بنمح المقترض ، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض ، تنازاًل ؛ أو

- إختفاء سوق نشطة لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية ؛ أو
- شراء أصل مالي بخصم كبير يعكس الخسائر االئتمانية المتكبدة .

وفــي حــال تعــذر تحديــد حــدث منفــرد، وبــدال مــن ذلــك ، قــد يتســبب التأثيــر المشــترك لعــدة أحــداث فــي تحــول الموجــودات 
الماليــة إلــى موجــودات ذات قيمــة إئتمانيــة متدنيــة . تقــوم الشــركة بتقييــم فيمــا إذا كان قــد حصــل تدنــي إئتمانــي ألدوات 
الدین التي تمثل الموجودات المالیة المقاســه بالتكلفــة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخــل الشــامل اآلخــر في تاریخ كل 
تقریر. لتقییم ما إذا كان هنــاك تدنــي إئتمانــي فــي أدوات الدین السیادیة والعائــدة للشــركات، تعتبر المجموعة عوامل مثل عائدات 

السندات والتصنیف االئتماني وقدرة المقترض علــى زیادة التمویل.

ــه  ــازًا بســبب تدهــور وضعــه المالــي ، مــا لــم يتوفــر دليــل علــى أن ــً عنــد منــح المقتــرض امتي ــر القــرض قــد تدنــى إئتماني يعتب
نتيجــة لمنــح االمتيــاز ، فــإن خطــر عــدم إســتالم التدفقــات النقديــة التعاقديــة قــد إنخفــض إنخفاضــأ كبيــرًا ، وال توجــد هنــاك 
مؤشــرات أخــرى للتدنــي . وبخصــوص الموجــودات الماليــة التــي يكــون هنــاك تفكيــر فــي إجــراء تنــازالت حولهــا ولكنهــا ال تمنــح 
، يعتبــر األصــل قــد تدنــى إئتمانيــً عندمــا يتوفــر دليــل واضــح علــى تدنــي االئتمــان بمــا فــي ذلــك الوفــاء بتعريــف التخلــف عــن 
الســداد. يشــمل تعريــف التخلــف عــن الســداد مؤشــرات إحتماليــة عــدم الســداد والتوقــف إذا كانــت المبالــغ مســتحقة الدفع 
لمــدة )90( يوًمــا أو أكثــر. وعلــى الرغــم مــن ذلــك ، فــإن الحــاالت التــي ال يتــم فيهــا االعتــراف بانخفــاض القيمــة للموجــودات 

بعــد )90( يوًمــا مــن االســتحقاق يتــم دعمهــا بمعلومــات معقولــة.

الموجودات المالية المشتراة أو التي نشأت متدنية إئتمانيًا 
يتــم التعامــل مــع الموجــودات الماليــة المشــتراة أو التــي نشــأت المتدنيــة إئتمانيــً بطريقــة مختلفــة نظــًرا ألن األصــل يكــون 
ذو قيمــة ائتمانيــة منخفضــة عنــد االعتــراف األولــي. وبخصــوص هــذه الموجــودات، تســتدرك الشــركة جميــع التغيــرات فــي 
ــي  ــرات ف ــتدرك أي تغيي ــارة ، وتس ــص خس ــي كمخص ــراف األول ــذ االعت ــاة من ــدى الحي ــى م ــة عل ــة المتوقع ــارة اإلئتماني الخس
قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. يــؤدي التغييــر اإليجابــي لمثــل هــذه األصــول إلــى تحقيــق مكاســب 

تدنــي القيمــة.

تعريف التخلف في السداد
ُيعتبــر تعريــف التخلــف عــن الســداد أمــرًا فــي غايــة األهميــة عنــد تحديــد الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة. يســتخدم تعريــف 
التخلــف عــن الســداد فــي قيــاس قيمــة الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة وفــي تحديــد مــا إذا كان مخصــص الخســارة يســتند 
ــة  ــات احتمالي ــد مكون ــو أح ــداد ه ــن الس ــف ع ــاة، ألن التخل ــدى الحي ــهرًا أو لم ــدة 12 ش ــة لم ــة المتوقع ــارة اإلئتماني ــى الخس إل
ــد  ــة وتحدي ــة المتوقع ــائر اإلئتماني ــاس الخس ــن قي ــى كل م ــر عل ــي تؤث ــداد  )Probability of Default( ؛ الت ــن الس ــف ع التخل

ــاه. الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان ادن
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تعتبر الشركة ما يلي بمثابة حدث للتخلف في السداد:
تخلف المقترض عن السداد ألكثر من 90 يوًما بخصوص أي التزام ائتماني مهم إلى الشركة ؛ أو

من غير المحتمل أن يدفع المقترض التزاماته اإلئتمانية للشركة بالكامل.

ُيصمم تعريف التخلف عن السداد بشكل مناسب ليعكس الخصائص المختلفة ألنواع مختلفة من األصول.

عنــد تقييــم مــا إذا كان مــن غيــر المحتمــل أن يدفــع المقتــرض التزامــه االئتمانــي، تأخــذ الشــركة فــي الحســبان المؤشــرات 
النوعيــة والكميــة. وتعتمــد المعلومــات المقيمــة علــى نــوع األصــل، وعلــى ســبيل المثــال فــي اإلقــراض للشــركات، فــإن 
المؤشــر النوعــي المســتخدم هــو خــرق العهــود، وهــو أمــر غيــر مناســب لإلقــراض بالتجزئــة. إن المؤشــرات الكميــة، مثــل التأخــر 
فــي الســداد وعــدم ســداد إلتــزام آخــر للطــرف المقابــل، هــي مدخــالت رئيســية فــي هــذا التحليــل. كمــا تســتخدم الشــركة 
ــا أو يتــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر خارجيــة. مصــادر معلومــات متنوعــة لتقييــم التخلــف عــن الســداد والتــي ُتَطورداخلًي

الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
ــع  ــي تخض ــي الت ــان المال ــود الضم ــادرة وعق ــروض الص ــات الق ــة وإلتزام ــودات المالي ــع الموج ــة جمي ــركة بمراقب ــوم الش تق
لمتطلبــات انخفــاض القيمــة لتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف األولــي . إذا كانــت 
هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان، ســتقوم الشــركة بقيــاس مخصــص الخســارة علــى أســاس مــدى الحيــاة بــداًل مــن 

الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة )12( شــهرًا . 

ال تقــوم الشــركة باعتبــار الموجــودات الماليــة ذات المخاطــر االئتمانيــة »المنخفضــة« بتاريــخ التقريــر المالــي انــه لــم يحصــل لهــا 
زيــادة هامــة فــي مخاطــر اإلئتمــان . نتيجــًة لذلــك، تقــوم الشــركة بمراقبــة جميــع الموجــودات الماليــة وإلتزامــات القــروض 

الصــادرة وعقــود الضمــان المالــي التــي تخضــع إلنخفــاض القيمــة للزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر اإلئتمــان .

عنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى األداة الماليــة قــد ارتفعــت ارتفاًعــا كبيــرا منــذ االعتــراف األولــي، تقوم الشــركة 
بمقارنــة مخاطــر حــدوث التخلــف فــي الســداد علــى األداة الماليــة فــي تاريــخ التقريــر اســتنادًا إلــى اإلســتحقاق المتبقــي لــألداة 
مــع وجــود خطــر حــدوث تخلــف عــن الســداد كان متوقًعــا لفتــرة االســتحقاق المتبقيــة فــي تاريــخ التقريــر الحالــي عندمــا تــم 
االعتــراف بــاألداة الماليــة ألول مــرة . عنــد إجــراء هــذا التقييــم، تأخــذ الشــركة باالعتبــار كٍل مــن المعلومــات الكميــة والنوعيــة 
ــة أو  ــة دون تكلف ــتقبلية المتاح ــات المس ــة والمعلوم ــرة التاريخي ــك الخب ــي ذل ــا ف ــم، بم ــة للدع ــة وقابل ــون معقول ــي تك الت

جهــد ال مبــرر لــه، بنــاًء علــى الخبــرة التاريخيــة للشــركة وتقييــم الخبيــر اإلئتمانــي بمــا فــي ذلــك المعلومــات المســتقبلية .

تمثــل الســيناريوهات االقتصاديــة المتعــددة أســاس تحديــد احتماليــة التخلــف فــي الســداد عنــد االعتــراف األولــي وفــي 
تواريــخ التقاريــر الالحقــة. ســينتج عــن الســيناريوهات االقتصاديــة المختلفــة احتماليــة مختلفــة للتخلــف عــن الســداد. إن ترجيــح 
الســيناريوهات المختلفــة يشــكل أســاس متوســط اإلحتمــال المرجــح للتخلــف عــن الســداد والــذي يســتخدم لتحديــد مــا إذا 

كانــت مخاطــر االئتمــان قــد ارتفعــت بشــكل كبيــرة.

التــي تعمــل فيهــا  للصناعــات  المســتقبلية  اآلفــاق  المعلومــات اإلستشــرافية  الشــركات، تشــمل  إلــى تمويــل  بالنســبة 
ــات  ــن والهيئ ــن الماليي ــن والمحللي ــراء االقتصاديي ــر الخب ــن تقاري ــا م ــول عليه ــم الحص ــي يت ــركة، والت ــة للش ــراف المقابل األط
الحكوميــة ومراكــز الفكــر ذات الصلــة وغيرهــا مــن المنظمــات المماثلــة ، باإلضافــة إلــى األخــذ فــي اإلعتبــار المصــادر الداخليــة 
والخارجيــة المتنوعــة للمعلومــات االقتصاديــة الفعليــة والمتوقعــة. وبخصــوص تمويــل االفــراد، تتضمــن معلومــات اإلقــراض 
اإلستشــرافية التوقعــات االقتصاديــة عينهــا مثــل اإلقــراض المؤسســي وتوقعــات إضافيــة للمؤشــرات االقتصاديــة المحليــة ، 
خاصــة للمناطــق التــي تركــز علــى صناعــات معينــة، باإلضافــة إلــى معلومــات داخليــة عــن ســلوك العمــالء المتعلقــة بالســداد. 
ــة  ــات الكمي ــد المعلوم ــا االئتمانیة. وتع ــى جودته ــة ذات صلة بناء عل ــر ائتمان داخلي ــا درجة مخاط ــركة لنظائره ــص الش تخص
مؤشــًرا أساســًيا علــى الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان وهــي تســتند إلــى التغييــر فــي إحتماليــة التخلــف عــن الســداد بنــاًء 

علــى التغيــر فــي إحتماليــة التخلــف عــن الســداد مــدى الحيــاة مــن خــالل مقارنــة:

- إحتمالية التخلف عن السداد مدى الحياة المتبقية في تاريخ التقرير؛ و
- إحتماليــة التخلــف عــن الســداد مــدى الحيــاة المتبقيــة بهــذه النقطــة مــن الزمــن الــذي تــم تقديرهــا علــى أســاس الحقائــق 

والظــروف عنــد االعتــراف األولــي للتعــرض.

ــي  ــتخدمة ف ــا المس ــات ذاته ــات والبيان ــركة المنهجي ــتخدم الش ــرافية، وتس ــداد إستش ــن الس ــف ع ــات التخل ــر إحتمالي ُتعتب
ــه. ــة المتوقع ــارة اإلئتماني ــات الخس ــاس مخصص قي

ــن  ــف ع ــة التخل ــاذج إحتمالي ــي نم ــس ف ــان تنعك ــر االئتم ــي مخاط ــة ف ــادة ملحوظ ــى زي ــير إل ــي تش ــة الت ــل النوعي إن العوام
الســداد فــي الوقــت المناســب. ومــع ذلــك، ال تــزال الشــركة تنظــر بشــكل منفصــل فــي بعــض العوامــل النوعيــة لتقييــم مــا 
إذا كانــت مخاطــر االئتمــان قــد زادت زيــادة كبيــرة. وفيمــا يتعلــق باإلقــراض للشــركات، فــإن هنــاك تركيــز خــاص علــى األصــول 
التــي تشــملها »قائمــة المراقبــة« حيــث يــدرج التعــرض فــي قائمــة المراقبــة عندمــا يكــون هنــاك مخــاوف حــول تدهــور الجــدارة 
االئتمانيــة للطــرف المقابــل. وبشــأن إقراض االفــراد، تــاخذ الشــركة في االعتبار توقعات حصول فتــرات عــدم ســداد وتحمــل 

عــدم حصولــه، وعالمات االئتمان واألحداث مثل البطالة أو اإلفالس أو الطالق أو الوفاة .

ــة  ــً، بالقيم ــًرا معين ــإن تغيي ــبي، ف ــاس نس ــي مقي ــي ه ــراف األول ــذ االعت ــان من ــر االئتم ــي مخاط ــرة ف ــادة الكبي ــث أن الزي وحي
ــل  ــي أق ــداد أول ــدم س ــة ع ــة ذات إحتمالي ــبة ألداة مالي ــة بالنس ــر أهمي ــيكون أكث ــداد س ــدم الس ــة ع ــي إحتمالي ــة، ف المطلق

ــى .  ــداد أعل ــدم س ــة ع ــة ذات إحتمالي ــأداة مالي ــًة ب مقارن

وكصمــام أمــان عنــد تجــاوز إســتحقاق أصــل ألكثــر مــن )30( يوًمــا، تعتبــر الشــركة أن زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان قــد 
ــد  ــاس كرصي ــارة يق ــص الخس ــى أن مخص ــة، بمعن ــاض القيم ــوذج انخف ــن نم ــة م ــة الثاني ــي المرحل ــل ف ــون األص ــت، ويك حدث

خســارة إئتمانيــة متوقعــة مــدى الحيــاة.

تعديل وإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
يتــم التعديــل علــى األصــل المالــي عندمــا يتــم إعــادة التفــاوض علــى الشــروط التعاقديــة التــي تنظــم التدفقــات النقديــة 
ألصــل مالــي أو يتــم تعديلهــا بطريقــة أخــرى بيــن االعتــراف األولــي واســتحقاق األصــل المالــي. يؤثــر التعديــل علــى مبلــغ و/ 
أو توقيــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة إمــا فــورًا أو فــي تاريــخ مســتقبلي. باإلضافــة إلــى ذلــك، سيشــكل إدخــال أو تعديــل 
العهــود القائمــة لقــرض قائــم تعديــاًل حتــى إذا لــم تؤثــر هــذه التعهــدات الجديــدة أو المعدلــة علــى التدفقــات النقديــة علــى 
الفــور ولكنهــا قــد تؤثــر علــى التدفقــات النقديــة بنــاًء علــى مــا إذا كان التعهــد مســتوفيً أم ال )علــى ســبيل المثــال تغييــر فــي 

الزيــادة فــي معــدل الفائــدة الــذي ينشــأ عندمــا يتــم فســخ التعهــدات(.

ــل  ــل وتقلي ــادة التحصي ــة لزي ــات مالي ــون صعوب ــن يواجه ــالء الذي ــع العم ــروض م ــى الق ــاوض عل ــركة بإعادة التف ــوم الش تق
مخاطــر التعثــر فــي الســداد. يتــم تيســير شــروط ســداد القــرض فــي الحــاالت التي يكــون فيهــا المقترض قــد بــذل كل الجهود 
المعقولــة للدفــع بموجــب الشــروط التعاقديــة األصليــة، وأن يكــون خطــر هــام مــن التعثــر فــي الســداد أو التقصيــر قــد حــدث 
بالفعــل ومــن المتوقــع أن يتمكــن المقتــرض مــن الوفــاء بالشــروط المعدلــة. تشــمل الشــروط المعدلــة فــي معظــم الحــاالت 
تمديــد فتــرة اســتحقاق القــرض، التغييــرات فــي توقيــت التدفقــات النقديــة للقــرض )تســديد األصــل والفائــدة(، تخفيــض مبلغ 
التدفقــات النقديــة المســتحقة )األصــل واإلعفــاء مــن الفائــدة( وتعديــالت التعهــدات. تنتهــج الشــركة سياســة انتظــار وتطبــق 

علــى إقــراض الشــركات واألفــراد.

عندمــا يتــم تعديــل أصــل مالــي، تقــوم الشــركة بتقييــم مــا إذا كان هــذا التعديــل يــؤدي إلــى إلغــاء اإلعتــراف . وفًقــا لسياســة 
الشــركة، فــإن التعديــل يــؤدي إلــى إلغــاء االعتــراف عندمــا يــؤدي إلــى اختــالف كبيــر فــي الشــروط . 

العوامل النوعية ، مثل عــدم بقــاء التدفقات النقدية التعاقدية بعد التعديل علــى أنهــا فقــط مدفوعــات المبلــغ األصلــي 
والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم )SPPI( ، أو التغير في العملة أو التغييــر فــي الطرف المقابل ، أو مدى التغير في أسعار 

الفائدة ، أو اإلســتحقاق ، أو المواثيق. وإذا كانــت هــذه ال تشــير بوضــوح إلــى تعديــل جوهــري ، إذن ؛
إجــراء تقييــم كمــي لمقارنــة القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة التعاقديــة المتبقيــة فــي إطــار الشــروط األصليــة مــع 
ــة. ــة األصلي ــدة الفعلي ــاس الفائ ــى أس ــن عل ــم كال المبلغي ــة ، وخص ــروط المعدل ــا للش ــة وفق ــة التعاقدي ــات النقدي التدفق

فــي حالــة إلغــاء اإلعتــراف باألصــل المالــي، يتــم إعــادة قيــاس مخصــص لخســائر االئتمــان المتوقعــة فــي تاريــخ إلغــاء اإلعتــراف 
لتحديــد صافــي القيمــة المدرجــة لألصــل فــي ذلــك التاريــخ . إن الفــرق بيــن هــذه القيمــة المدرجــة المعدلــة والقيمــة العادلــة 
للموجــودات الماليــة الجديــدة مــع الشــروط الجديــدة ســوف يــؤدي إلــى ربــح أو خســارة عنــد إلغــاء اإلعتــراف . ســيكون لألصــل 
المالــي الجديــد مخصــص خســارة يتــم قياســه بنــاًء علــى خســائر ائتمانيــة متوقعــة لمــدة )12( شــهًرا باســتثناء الحــاالت النــادرة 
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التــي يعتبــر فيهــا القــرض الجديــد قــد نشــأ متدنــي ائتمانيــا. ينطبــق هــذا فقــط فــي الحالــة التــي يتــم فيهــا االعتــراف بالقيمــة 
العادلــة للقــرض الجديــد بخصــم كبيــر لمبلــغ القيمــة االســمية المعــدل حيــث ال يــزال هنــاك خطــر كبيــر للتعثــر عــن الســداد 
ــم  ــالل تقيي ــن خ ــة م ــة المعدل ــودات المالي ــان للموج ــر االئتم ــركة مخاط ــب الش ــل. تراق ــة التعدي ــه نتيج ــم تخفيض ــم يت ول

المعلومــات النوعيــة والكميــة، مثــل مــا إذا كان المقتــرض فــي حالــة تعثــر ســابقة بموجــب الشــروط الجديــدة .

عنــد تعديــل الشــروط التعاقديــة ألصــل مالــي وال يــؤدي التعديــل إلــى الغــاء اإلعتــراف ، تحــدد الشــركة مــا إذا كانــت مخاطــر 
ائتمــان الموجــودات الماليــة قــد زادت زيــادة كبيــرة منــذ االعتــراف األولــي مــن خــالل مقارنــة:

إحتماليــة عــدم الســداد للفتــرة المتبقيــة مقــدرة علــى أســاس البيانــات عنــد االعتــراف األولــي والشــروط التعاقديــة األصليــة ؛ 
مــع إحتماليــة عــدم الســداد للفتــرة المتبقيــة فــي تاريــخ التقريــر اســتنادا إلــى الشــروط المعدلــة.

وبخصــوص الموجــودات الماليــة المعدلــة كجــزء مــن سياســة التحمــل للشــركة، عندمــا ال ينتــج عــن التعديــل إلغــاء اإلعتــراف 
، فــإن تقديــر إحتماليــة عــدم الســداد يعكــس مــدى قــدرة الشــركة علــى تحصيــل التدفقــات النقديــة المعدلــة مــع مراعــاة 
خبــرات الشــركة الســابقة مــن إجــراءات التحمــل المماثلــة ، وكذلــك مختلــف المؤشــرات الســلوكية ، بمــا فــي ذلــك أداء الدفــع 
للمقتــرض فــي ظــل الشــروط التعاقديــة المعدلــة. إذا بقيــت مخاطــر اإلئتمــان أعلــى بكثيــر ممــا كان متوقًعــا عنــد اإلعتــراف 
األولــي، فــإن مخصــص الخســارة يقــاس بمبلــغ يســاوي الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــه مــدى الحيــاة. وعموًمــا، يقــاس مخصص 
الخســارة للقــروض التــي يتــم تحملهــا علــى أســاس الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة )12( شــهرًا عندمــا يتوفــر دليــل علــى 
تحســن ســلوك المقتــرض فــي الســداد بعــد التعديــل ممــا يــؤدي إلــى عكــس الزيــادة الكبيــرة الســابقة فــي مخاطــر االئتمــان.

ــة  ــي القيم ــة إجمال ــل لمقارن ــارة التعدي ــح / خس ــاب رب ــركة باحتس ــوم الش ــراف، تق ــاء االعت ــن إلغ ــل ع ــفر التعدي ــا ال يس عندم
ــاس  ــك بقي ــد ذل ــركة بع ــوم الش ــة( . وتق ــة المتوقع ــائر االئتماني ــص الخس ــتثناء مخص ــده )باس ــل وبع ــل التعدي ــة قب الدفتري
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لألصــل الُمعــدل حيــث ُتــدرج التدفقــات النقديــة المتوقعــة الناشــئة مــن األصــل المالــي المعــدل 

فــي حســاب العجــز النقــدي المتوقــع مــن األصــل األصلــي.

تقــوم الشــركة بإلغــاء اإلعتــراف باألصــل المالــي عنــد إنتهــاء الحقــوق التعاقديــة المتعلقــة باســتالم التدفقــات النقديــة مــن 
األصــل، أو عندمــا تقــوم بتحويــل األصــل المالــي وكافــة المخاطــر وعوائــد ملكيــة الموجــودات إلــى طــرف آخــر. أمــا فــي حالــة 
عــدم قيــام الشــركة بالتحويــل أو اإلحتفــاظ بمخاطــر ومنافــع الملكيــة بشــكل جوهــري واســتمراره بالســيطرة علــى األصــل 
ــه فــي حــدود المبالــغ  ــات المتعلقــة ب المحــول، تقــوم الشــركة باإلعتــراف بحصتــه المتبقيــة فــي األصــل المحــول والمطلوب
المتوقــع دفعهــا. أمــا فــي حالــة إحتفــاظ الشــركة بكافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة لألصــل المالــي المحــول بشــكل جوهري، 

فــإن الشــركة تســتمر باإلعتــراف باألصــل المالــي وبأيــة إقتراضــات مرهونــة للعوائــد المســتلمة.

ــغ  ــن المبل ــوع كٍل م ــل ومجم ــة لألص ــة المدرج ــن القيم ــرق بي ــراف بالف ــم اإلعت ــل، يت ــي بالكام ــل مال ــراف بأص ــاء اإلعت ــد إلغ عن
المســتلم والمســتحق والمكاســب أو الخســائر المتراكمــة والتــي تــم اإلعتــراف بهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر والمتراكمــة 
ــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة ، مــع اســتثناء االســتثمار فــي حقــوق  فــي حقــوق الملكيــة فــي قائمــة الرب
الملكيــة المحــدد الــذي تــم قياســه بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة، 
حيــث ال يتــم إعــادة تصنيــف الربــح/ الخســارة المتراكمــة المعتــرف بهــا ســابًقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى قائمــة الربــح أو 

الخســارة الموحــدة الحقــً.

الشطب
یتم شطــب الموجــودات الماليــة عندما ال يكــون هنــاك توقعات معقولة لالسترداد ، مثل عدم قیام العمیل باالشتراك في 
خطة دفع مع الشــركة. تقــوم الشــركة بتصنيــف األمــوال أو المبالــغ المســتحقة لشــطبها بعــد اســتنفاد جميــع طــرق 
الدفــع الممكنــة . ولكــن فــي حــال تــم شــطب التمويــل أو الذمــم المدينــة ، تســتمر الشــركة فــي نشــاط اإلنفــاذ لمحاولــة 
اســترداد الذمــة المدينــة المســتحقة ، والتــي يتــم إثباتهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة عنــد 

ــتردادها. اس

عرض مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة
يتم عرض مخصصات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في قائمة المركز المالي الموحدة كما يلي:

للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كاستقطاع من القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول؛
ــات  ــم إثب ــدة: ال يت ــر الموح ــامل اآلخ ــل الش ــارة والدخ ــح أو الخس ــة الرب ــن قائم ــة م ــة العادل ــاس بالقيم ــي تق ــن الت ألدوات الدي

مخصــص خســارة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة حيــث أن القيمــة الدفتريــة هــي بالقيمــة العادلــة. ومــع ذلــك ، يتــم 
تضميــن مخصــص الخســارة كجــزء مــن مبلــغ إعــادة التقييــم فــي احتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمارات 

التزامات القروض وعقود الضمان المالي: كمخصص ؛ و

5- تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
ــك  ــرة أو تل ــا للمتاج ــظ به ــة كمحتف ــك المصنف ــتثناء تل ــة باس ــع األدوات المالي ــد لجمي ــات الفوائ ــرادات ومصروف ــات إي ــم إثب يت
المقاســة أو المحــددة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الربــح أو الخســارة فــي »إيــرادات وعمــوالت مــن التمويــالت التجاريــة 
والمرابحــة والتأجيــر التمويلــي« كـــ »إيــرادات فوائــد« و »مصروفــات فوائــد » فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر 
الموحــدة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعالــة. كمــا ُتــدرج الفوائــد علــى األدوات الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

قائمــة الربــح أو الخســارة ضمــن حركــة القيمــة العادلــة خــالل الســنة. 

معــدل الفائــدة الفعــال هــو الســعر الــذي يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لــألداة الماليــة خــالل العمــر 
المتوقــع لــألداة الماليــة أو، عنــد اإلقتضــاء، لفتــرة أقصــر، إلــى صافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي أو المطلوبــات الماليــة.  

كمــا تقــدر التدفقــات النقديــة المســتقبلية بمراعــاة جميــع الشــروط التعاقديــة لــألداة.

ــة  ــة الدفتري ــى القيم ــال عل ــدة الفع ــدل الفائ ــدأ مع ــل بمب ــالل العم ــن خ ــد م ــات الفوائ ــد / مصروف ــرادات الفوائ ــب إي تحتس
اإلجماليــة للموجــودات الماليــة غيــر المتدنيــة إئتمانيــً )أي علــى أســاس التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي قبــل التســوية 
ــة  ــودات المالي ــوص الموج ــة. وبخص ــات المالي ــأة للمطلوب ــة المطف ــى التكلف ــة( أو إل ــة متوقع ــارة ائتماني ــص خس ألي مخص
المتدنيــة إئتمانيــً ، ُتحتســب إيــرادات الفوائــد مــن خــالل تطبيــق معــدل الفائــدة الفعــال علــى التكلفــة المطفــأة للموجــودات 
الماليــة المتدنيــة إئتمانيــً )أي إجمالــي القيمــة الدفتريــة مطروحــً منــه مخصــص خســائر اإلئتمــان المتوقعــة(. أمــا بخصــوص 
ــس  ــال يعك ــدة الفع ــدل الفائ ــإن مع ــً، ف ــة إئتماني ــي متدني ــا وه ــتحواذ عليه ــم األس ــأت أو ت ــي نش ــة الت ــودات المالي الموج

ــي. ــل المال ــن األص ــتالمها م ــع اس ــتقبلية المتوق ــة المس ــات النقدي ــد التدفق ــي تحدي ــة ف ــة المتوقع ــائر اإلئتماني الخس

تتضمــن إيــرادات وعمــوالت مــن التمويــالت التجاريــة والمرابحــة والتأجيــر التمويلــي رســوًما غيــر الرســوم التــي تشــكل جــزًءا ال 
يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة الفعــال. كمــا تتضمــن العمــوالت المدرجــة فــي هــذا الجــزء مــن قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل 
الشــامل اآلخــر الموحــدة للشــركة العمــوالت المفروضــة علــى خدمــة القــرض، وعمــوالت عــدم االســتخدام المتعلقــة 
بالتزامــات القــروض عندمــا يكــون مــن غيــر المحتمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى ترتيــب محــدد لإلقــراض وعمــوالت التمويــل المشــترك 

للقــروض. 

تحتسب مصاريف عموالت فيما يتعلق بالخدمات عند استالم الخدمات.
العقــود مــع العمــالء التــي ينتــج عنهــا اعتــراف بــأدوات ماليــة قــد يكــون جــزء منهــا ذا صلــه بالمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 
ــر الماليــة رقــم )9(  ــار الدولــي للتقاري رقــم )9( أو )15(، فــي هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بالعمــوالت بالجــزء الــذي يخــص المعي

والجــزء المتبقــي يتــم االعتــراف بــه حســب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم )15(.
يتم االعتراف بالمصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.

المعامالت بالعمالت األجنبية
تســجل المعامــالت التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة بمــا يعادلهــا بالدينــار األردنــي بأســعار الصــرف بتاريــخ تنفيــذ المعاملــة وفــي 
تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة تحــول الموجــودات والمطلوبــات الماليــة المثبتــة بالعمــالت األجنبيــة إلــى الدينــار األردني 
ــاح أو خســائر التحويــل ضمــن قائمــة  فــي نهايــة الفتــرة باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي 31 كانــون األول، وتظهــر أرب

الربــح او الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

التقاص
يتــم إجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وإظهــار المبلــغ الصافي فــي قائمة المركــز المالــي الموحدة 
فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق القانونيــة الملزمــة لذلــك، وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص أو يكــون تحقــق 

الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي نفــس الوقت. 
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المخصصات
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى الشــركة التزامــات )قانونيــة أو تعاقديــة( بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي 

ــه. ــد علي ــكل يعتم ــها بش ــن قياس ــابقة ويمك ــداث س ــن أح ــئة ع ــدة ناش الموح

ممتلكات ومعدات
االعتراف والقياس

تظهــر بنــود الممتلــكات والمعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك المتراكــم وخســائر التدنــي المتراكمــة باســتثناء األراضــي 
فــال تســتهلك. 

تتضمن الكلفة المصاريف المرتبطة مباشرة باقتناء الممتلكات والمعدات.
عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود الممتلكات والمعدات فيتم المحاسبة عنها كبنود منفصلة.

يتــم تحديــد المكاســب والخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد بنــود مــن الممتلــكات والمعــدات بمقارنــة المقبوضات من االســتبعاد 
مــع القيمــة المدرجــة لتلــك البنــود وتســجل تلــك المكاســب والخســائر بالصافــي ضمــن بنــد » إيــرادات أو مصاريــف أخــرى« فــي 

قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.

التكاليف الالحقة
ــن  ــد إذا كان م ــك البن ــة لذل ــة المدرج ــن القيم ــدات ضم ــكات والمع ــود الممتل ــن بن ــد م ــتبدل لبن ــزء المس ــة الج ــجل كلف تس
المحتمــل تدفــق منافــع اقتصاديــة مســتقبلية للشــركة تكمــن فــي ذلــك الجــزء إضافــة إلــى إمكانيــة قيــاس كلفــة ذلــك 

ــتبدل. ــم المس ــزء القدي ــة للج ــة المدرج ــطب القيم ــم ش ــوق، ويت ــكل موث ــزء بش الج
ــة  ــي قائم ــدات ف ــكات والمع ــغيل الممتل ــة وتش ــى صيان ــركة عل ــا الش ــي تتحمله ــة الت ــف اليومي ــف والمصاري ــجل التكالي تس

ــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة عنــد تكبدهــا. الرب
االستهالك

يتــم االعتــراف بمصــروف االســتهالك فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة بطريقــة القســط الثابــت 
علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر لــكل بنــد مــن بنــود الممتلــكات والمعــدات.

تبلغ األعمار اإلنتاجية الرئيسية المستخدمة لهذا الغرض كما يلي:

العمر اإلنتاجي
)سنــوات(

5األثاث ومفروشات
3-5أجهزة وآالت مكتبية وحاسوب

5ديكورات
7سيارات

6- الموجودات غير الملموسة

تقيــد الموجــودات غيــر الملموســة التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــالل االندمــاج بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الحصــول عليها. 
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 الربــح أو 
الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة. امــا الموجــودات غيــر الملموســة التــي عمرهــا الزمنــي غيــر محــدد فيتــم مراجعــة 
التدنــي فــي قيمتهــا بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة ويتــم تســجيل اي تدنــي فــي قيمتهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة 

الموحــدة.

ــارة  ــح أو الخس ــة الرب ــي قائم ــجيلها ف ــم تس ــركة ويت ــال الش ــن أعم ــة ع ــة الناتج ــر الملموس ــودات غي ــملة الموج ــم رس ال يت
ــرة. ــس الفت ــي نف ــدة ف ــر الموح ــامل اآلخ ــل الش والدخ

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.

عقود االيجار

الشركة كمستأجر
فــي تاريــخ توقيــع العقــد، أو فــي تاريــخ اعــادة تقييــم العقــد الــذي يحتــوي علــى عناصــر اإليجــار، تقــوم الشــركة بتوزيــع كامــل 
قيمــة العقــد علــى مكونــات العقــد بطريقــة نســبية تتماشــى مــع القيمــة. علمــً بــان الشــركة قــد قــررت فيمــا يتعلــق بعقــود 

االيجــار التــي تتضمــن أرض ومبنــى بــان تعامــل مكونــات العقــد كبنــد واحــد.

تعتــرف الشــركة بحــق اســتخدام األصــل وااللتزامــات الخاصــة بعقــد اإليجــار عنــد بدايــة عقــد اإليجــار. يتــم قيــاس حــق 
االســتخدام عنــد االعتــراف األولــي بالتكلفــة، التــي تتضمــن القيمــة األوليــة إللتــزام عقــد االيجــار معدلــة لدفعــات االيجــار التــي 
تمــت فــي تاريــخ بدايــة العقــد أو قبلــه، باإلضافــة الــى اي تكاليــف مباشــرة أوليــة تحققــت وأيــة تكاليــف متوقعــة تتعلــق بإزالــة 

األصــل وأو اعــادة األصــل الــى وضعــه قبــل العقــد، مطروحــً منهــا أثــر أيــة حوافــز إيجــار قــد تــم إســتالمها.
يتــم الحقــً اســتهالك حــق اســتخدام األصــل بإســتخدام طريقــة القســط الثابت مــن تاريــخ بداية العقــد بإعتبــار العمــر االنتاجي 
ــل  ــي لألص ــر االنتاج ــر العم ــم تقدي ــل. يت ــا أق ــتأجر إيهم ــل المس ــي لألص ــر االنتاج ــن العم ــي م ــار أوالمتبق ــد اإليج ــدة عق ــا م إم
ــتخدام  ــي اس ــق ف ــة الح ــض قيم ــم تخفي ــا يت ــدات. كم ــكات والمع ــي للممتل ــر االنتاج ــر العم ــس تقدي ــس اس ــتأجر بنف المس
األصــل بشــكل دوري لعكــس قيمــة التدنــي )ان وجــدت( ويتــم تعديلهــا لعكــس أثــر التعديــالت علــى بنــد اإللتزامــات المرتبطــة 

بعقــود اإليجــار.
يتــم قيــاس اإللتزامــات المرتبطــة بعقــد اإليجــار عنــد االعتــراف األولــي بالقيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار غيــر مدفوعــة فــي 
تاريــخ عقــد اإليجــار مخصومــً بإســتخدام معــدل الفائــدة المحــدد ضمنيــً فــي عقــد اإليجــار، وإذا لــم يكــن باإلمــكان تحديــده 
فيتــم إســتخدام معــدل االقتــراض المســتخدم مــن قبــل الشــركة. وعــادًة يتــم اســتخدام معــدل االقتــراض المســتخدم مــن 

قبــل الشــركة. 
ــالت  ــض التعدي ــراء بع ــة وإج ــادر الخارجي ــف المص ــن مختل ــه م ــل قروض ــالل تحلي ــن خ ــراض م ــدل االقت ــركة مع ــدد الش تح

لتعكــس شــروط اإليجــار ونــوع الموجــودات المؤجــرة.
تشمل دفعات اإليجار المأخوذة بعين االعتبار لغايات احتساب اإللتزامات المتعلقة بعقد اإليجار ما يلي: 

الدفعــات الثابتــة والتــي تتضمــن دفعــات ثابتــة جوهرية،الدفعــات المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر أو نســبة والتــي يتــم 
قياســها عنــد اإلعتــراف المبدئــي أخــذًا بعيــن اإلعتبــار هــذا المؤشــر أو النســبة فــي تاريــخ عقــد اإليجــار، 

المبالغ المتوقع دفعها يموجب بند ضمان القيمة المتبقية؛ و
ســعر خيــار الشــراء عندمــا تكــون الشــركة علــى ثقــة انهــا ســتقوم بتنفيــذ بنــد خيــار الشــراء، دفعــات اإليجــار عندمــا يتواجــد 
بنــد تجديــد اختيــاري ولــدى الشــركة النيــة بتجديــد عقــد اإليجــار، والغرامــات المتعلقــة باإلنهــاء المبكــر للعقــد مــا لــم تكــن 

الشــركة علــى ثقــة انهــا لــن تقــوم باإلنهــاء المبكــر.
ــم  ــال. ويت ــدة الفع ــدل الفائ ــتخدام مع ــأة بإس ــة المطف ــى التكلف ــاءًا عل ــار بن ــود االيج ــة بعق ــات المتعلق ــاس االلتزام ــم قي يت
إعــادة قيــاس اإللتزامــات عندمــا يكــون هنالــك تغييــر علــى دفعــات اإليجــار المســتقبلية نتيجــة التغيــر فــي مؤشــر أو نســبة 
ــة  ــان القيم ــد ضم ــت بن ــع تح ــة الدف ــة الواجب ــق بالقيم ــا يتعل ــرات اإلدارة فيم ــي تقدي ــر ف ــك تغي ــون هنال ــا يك ــة، وعندم معين

ــد ــاء للعق ــد او اإلنه ــراء، التجدي ــار الش ــة خي ــق بممارس ــا يتعل ــركة فيم ــة الش ــر خط ــا تتغي ــة، أو عندم المتبقي
عندمــا يتــم قيــاس اإللتزامــات المتعلقــة بعقــود اإليجــار بهــذه الطريقــة، يتــم تســجيل أثــر التعديــالت علــى بنــد الحــق فــي 
اســتخدام األصــل او فــي يتــم تســجيلها فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة اذا مــا كانــت القيمــة 

الدفتريــة للحــق فــي اســتخدام األصــل قــد تــم اطفاؤهــا بالكامــل.
ــة  ــات المتعلق ــرض اإللتزام ــم ع ــدات ويت ــكات والمع ــد الممتل ــن بن ــودات ضم ــتخدام الموج ــق إس ــرض ح ــركة بع ــوم الش تق

ــدة. ــي الموح ــز المال ــة المرك ــي قائم ــة( ف ــوال المقترض ــرى )األم ــات االخ ــن اإللتزام ــار ضم ــود اإليج بعق
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عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة:
ــل  ــرة األج ــار قصي ــود اإليج ــار لعق ــات اإليج ــتخدام والتزام ــق االس ــة بح ــودات الخاص ــراف بالموج ــدم االعت ــركة ع ــارت الش اخت
ــار  ــات اإليج ــركة بدفع ــرف الش ــث تعت ــة. حي ــة القيم ــارات منخفض ــل وإيج ــهرًا أو أق ــدة 12 ش ــار لم ــرة إيج ــا فت ــي له ــود الت للبن

ــار. ــرة اإليج ــدى فت ــى م ــت عل ــط الثاب ــاس القس ــى أس ــغيلية عل ــف تش ــود كمصاري ــذه العق ــة به المرتبط

الشركة كمؤجر
عندمــا تكــون الشــركة كمؤجــر، فإنــه يحــدد عنــد بــدء عقــد اإليجــار مــا إذا كان كل عقــد إيجــار عقــد إيجــار تمويلــي أو عقــد 

إيجــار تشــغيلي.

لتصنيــف كل عقــد إيجــار، تقــوم الشــركة بإجــراء تقييــم شــامل لقائمــة مــا إذا كان عقــد اإليجــار ينقــل إلــى حــد كبيــر جميــع 
المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بملكيــة هــذا األصــل. إذا كان هــذا هــو الحــال، فــإن عقــد اإليجــار هــو عقــد إيجــار تمويلــي؛ إذا لــم 
يكــن كذلــك، فهــو عقــد إيجــار تشــغيلي. كجــزء مــن هــذا التقييــم، تأخــذ الشــركة فــي عيــن االعتبــار مؤشــرات معينــة مثــل 

مــا إذا كان عقــد اإليجــار هــو الجــزء األكبــر مــن العمــر االقتصــادي لألصــل.

تطبــق الشــركة متطلبــات إلغــاء االعتــراف والتدنــي فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 علــى صافــي االســتثمار فــي عقــد 
ــي  ــتخدامها ف ــم اس ــي ت ــة الت ــة المتوقع ــر المضمون ــة غي ــة المتبقي ــة للقيم ــة دوري ــراء مراجع ــركة بإج ــوم الش ــار. تق اإليج

ــار. ــي اإليج ــي ف ــتثمار اإلجمال ــغ االس ــاب مبل احتس

موجودات مستملكة لقاء ديون مستحقة
تظهــر الموجــودات المســتملكة لقــاء ديــون مســتحقة في قائمــة المركــز المالــي الموحــدة وذلــك بالقيمــة التــي آلــت بهــا 
ــكل  ــة بش ــة العادل ــدة بالقيم ــة الموح ــم المالي ــخ القوائ ــي تاري ــاد تقييمها ف ــل، ويع ــا أق ــة أيهم ــة العادل ــركة أو القيم للش
إفــرادي، ويتــم قيــد أي تدنــي فــي قيمتهــا كخســارة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة وال يتــم 
تســجيل الزيــادة كإيــراد. يتــم أخــذ الزيــادة الالحقــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة إلــى الحــد 

الــذي ال يتجــاوز قيمــة التدنــي الــذي تــم تســجيله ســابقً.

النقد في الصندوق ولدى البنوك
هــو النقــد واألرصــدة النقديــة التــي تســتحق خــالل مــدة ثالثــة أشــهر، وتتضمــن: النقــد فــي صنــدوق الشــركة والنقــد واألرصــدة 

لــدى البنــوك والمؤسســات المصرفيــة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من قائمة الربح أو الخسارة 
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 الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر 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 
الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الموحــدة وضمــن حقــوق المســاهمين الموحــدة ويتــم تحويــل رصيــد احتياطــي تقييــم 
ــل  ــارة والدخ ــح أو الخس ــة الرب ــالل قائم ــن خ ــس م ــدورة ولي ــائر الم ــاح والخس ــى األرب ــرة إل ــة مباش ــة المباع ــودات المالي الموج

الشــامل اآلخــر الموحــدة.
ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني.

يتم قيد األرباح الموزعة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
مصاريف التمويل

تتضمــن مصاريــف التمويــل مصــروف الفائــدة علــى االقتــراض. يتــم االعتــراف بــكل تكاليــف االقتــراض التــي ال تعــود بشــكل 
مباشــر إلــى اقتنــاء أو إنشــاء او إنتــاج أصــول مؤهلــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة باســتخدام 

طريقــة الفائــدة الفعالــة.

ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية
- يشــمل مصــروف ضريبــة الدخــل الضرائــب الحاليــة والضرائــب المؤجلــة ويتــم االعتــراف بمصــروف ضريبــة الدخــل فــي قائمــة 
ــا  ــراف به ــم االعت ــود ت ــة ببن ــة المتعلق ــرف بالضريب ــا يعت ــال، كم ــاج األعم ــق باندم ــدة اال إذا كان يتعل ــارة الموح ــح أو الخس الرب

مباشــرة ضمــن حقــوق المســاهمين أو ضمــن قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة.
ــح الضريبــي للســنة باســتخدام معــدل الضريبــة الســائد  - تمثــل الضريبــة الحاليــة الضريبــة المســتحقة المتوقعــة علــى الرب

بتاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة إضافــة إلــى أي تعديــالت فــي الضريبــة المســتحقة المتعلقــة بالســنوات الســابقة.
- يتــم االعتــراف بالضرائــب المؤجلــة وفقــً لطريقــة قائمــة المركــز المالــي الموحــدة وذلــك نتيجــة الفروقــات المؤقتــة بيــن 
المبالــغ المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات فــي القوائــم الماليــة الموحــدة والمبالــغ المحــددة ألغــراض احتســاب الضرائــب.

ــم  ــا يت ــة عندم ــات المؤقت ــى الفروق ــا عل ــع تطبيقه ــة المتوق ــدالت الضريب ــاس مع ــل أس ــة ع ــب المؤجل ــب الضرائ - تحتس
ــدة. ــة الموح ــم المالي ــخ القوائ ــي تاري ــائدة ف ــن الس ــى القواني ــاًء عل ــها بن عكس

- يتــم التقــاص بيــن الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة إذا كان هنــاك حــق قانونــي يلــزم التقــاص بيــن الموجــودات 
والمطلوبــات الضريبيــة الحاليــة وتتعلــق بالضريبــة علــى الدخــل والتــي تســتوفى مــن قبــل نفــس الســلطات الضريبيــة علــى 
ــات وموجــودات  نفــس الشــركة الخاضعــة للضريبــة أو شــركات مختلفــة خاضعــة للضريبــة ولهــا أن تقــوم بتســوية مطلوب

الضريبــة الحاليــة بالصافــي أو أن موجــودات ومطلوبــات الضريبــة ســوف تتحقــق فــي نفــس الوقــت.
- يتــم االعتــراف بالموجــودات الضريبيــة المؤجلــة عندمــا يكــون مــن المحتمــل تحقــق أربــاح ضريبيــة فــي المســتقبل ويمكــن 

مــن خاللهــا االســتفادة مــن الفروقــات المؤقتــة.
- يتــم مراجعــة الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة ويتــم تخفيضهــا عندمــا يكــون مــن غيــر 

المحتمــل تحقــق المنافــع الضريبيــة المرتبطــة بهــا.
- تحتســب الضرائــب الحاليــة المســتحقة بمعــدل ضريبــة دخــل 24% باإلضافــة إلــى 4% مســاهمة وطنيــة وفقــً لقانــون ضريبــة 

الدخــل الســائد فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية.

منافع الموظفين
منافع الموظف قصيرة األجل

يتــم اثبــات منافــع الموظــف قصيــرة األجــل كمصروفــات عنــد تقديــم الخدمــات ذات العالقــة. يتــم إثبــات اإللتــزام المتعلــق 
بالمبلــغ المتوقــع دفعــه عندمــا يكــون علــى الشــركة إلتــزام قانونــي أو ضمنــي حالــي لدفــع مقابــل الخدمــات الســابقة التــي 

قدمهــا الموظــف ويمكــن تقديــر اإللتــزام بصــورة موثوقــة.
منافع الموظف األخرى طويلة األجل

صافــي إلتزامــات الشــركة فيمــا يتعلــق بمنافــع الموظــف هــي مبلــغ المنافــع المســتقبلية التــي حصــل عليهــا الموظفيــن 
ــادة  ــات إع ــم إثب ــة. يت ــا الحالي ــد قيمته ــع لتحدي ــك المناف ــم تل ــم خص ــابقة. يت ــة والس ــرات الحالي ــي الفت ــم ف ــر خدماته نظي

ــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة فــي الفتــرة التــي نشــأت فيهــا. القيــاس فــي قائمــة الرب

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 الشــركة االعتياديــة، واليســتخدم فــي االنتــاج او توريــد البضائــع او الخدمــات او ألغــراض اداريــة. يتــم 
ــة فــي االيضاحــات حــول القوائــم  ــة بشــكل اولــي بالكلفــة، ويتــم االفصــاح عــن قيمتهــا العادل اظهــار االســتثمارات العقاري
الماليــة الموحــدة والتــي يتــم اعــادة تقديرهــا كل ســنتين افراديــا مــن قبــل خبيــر عقــاري مســتقل بنــاء علــى األســعار الســوقية 

لتلــك العقــارات ضمــن ســوق عقــاري نشــط.

الربح للسهم
يتــم احتســاب الربــح للســهم األساســي والمخفــض والمتعلــق باألســهم العاديــة. ويحتســب الربــح للســهم األساســي 
بقســمة الربــح أو الخســارة للســنة العائــدة لمســاهمي الشــركة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة خالل الســنة. 
ــح  ــط المرج ــركة والمتوس ــاهمي الش ــدة لمس ــنة العائ ــارة للس ــح أو الخس ــل الرب ــض بتعدي ــهم المخف ــح للس ــب الرب ويحتس
لعــدد األســهم العاديــة بحيــث تظهــر التأثيــر علــى حصــة الســهم مــن أربــاح جميــع األســهم العاديــة المتداولــة خــالل الســنة 

والمحتمــل تراجــع عائدهــا.
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4- معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول بعد

إن عــدد مــن المعاييــر الجديــدة، والتعديــالت علــى المعاييــر والتفســيرات التــي صــدرت ولكنهــا لــم تصبــح ســارية المفعــول 
بعــد، ولــم يتــم تطبيقهــا عنــد إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة:

تاريخ التطبيقالمعايير أو التعديالت الجديدة
1 كانون الثاني 2022التعديالت السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 2018 - 2020.

المرجــع إلــى اإلطــار المفاهيمــي )تعديــالت علــى المعيــار الدولــي العــداد التقاريــر الماليــة 
1 كانون الثاني 2022رقــم 3(.

مــن  المقصــود  أو  المطلــوب  االســتخدام  قبــل  المتحصــل  والمعــدات:  الممتلــكات 
.)16 رقــم  الدولــي  المحاســبة  معيــار   علــى  )تعديــالت  والمعــدات  1 كانون الثاني 2022الممتلــكات 

العقود الخاسرة )عقد تكون فيه التكلفة اإلجمالية المطلوبة للوفاء بالعقد أعلى من 
المنفعة االقتصادية التي يمكن الحصول عليها منه( .تكلفة تنفيذ العقد )تعديالت 

على معايير المحاسبة الدولية رقم 37(.
1 كانون الثاني 2022

المعيار الدولي للتقارير المالية 17 عقود التأمين، بما في ذلك تعديالت التطبيق األولي 
1 كانون الثاني 2023للمعيار الدولي للتقارير المالية 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية 9 - معلومات المقارنة.

معيــار  علــى  )تعديــالت  متداولــة  غيــر  أو  متداولــة  التزامــات  الــى  االلتزامــات  تصنيــف 
.)1 رقــم  الدولــي  المحاســبة 

1 كانون الثاني 2023

تعريــف التقديــرات المحاســبية - تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي 8 السياســات 
1 كانون الثاني 2023المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات المحاســبية واألخطــاء.

ــان  ــي 1 وبي ــبة الدول ــار المحاس ــى معي ــالت عل ــبية )تعدي ــات المحاس ــن السياس ــاح ع اإلفص
ــة 2(. ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــة المعايي 1 كانون الثاني 2023ممارس

الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة الناشــئة عــن حركــة واحــدة )تعديــالت علــى 
1 كانون الثاني 2023المعيار المحاسبي الدولي رقم 12(. 

ــترك -  ــروع مش ــة أو مش ــركته الزميل ــتثمر وش ــن مس ــول بي ــي األص ــاهمة ف ــع أو المس بي
تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 10 البيانــات المالية الموحــدة ومعيار 

اختياريالمحاســبة الدولــي 28 االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع المشــتركة.

ال تتوقع االدارة بأن يكون هنالك أثر جوهري من اتباع المعايير أعاله عند التطبيق.

5- النقد في الصندوق ولدى البنوك

31 كانون األول    بالدينار االردني
20212020

114٫16630٫934نقد في الصندوق
202٫89798٫106حسابات جارية لدى البنوك

317٫063129٫040

6- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

31 كانون األول    بالدينار االردني
20212020

خارج المملكة
212.937212٫541أسهم شركات غير مدرجة

يمثــل هــذا اإلســتثمار أســهم فــي شــركة الســور الدوليــة القابضــة )الكويــت( وهــي أســهم غيــر مدرجــة، ان عــدد األســهم 
ــا  ــة وفق ــة العادل ــاب القيم ــم إحتس ــد ت ــذا وق ــركة، ه ــمال الش ــن رأس ــبتة 0٫1% م ــا نس ــل م ــهم وتمث ــي 500٫000 س ــة ه المملوك
لطريقــة نســبة مســاهمة الشــركة مــن صافــي األصــول باإلعتمــاد علــى أخــر قوائــم ماليــة مدققــة للشــركة المســتثمر بهــا.

7- موجودات مالية بالكلفة المطفأة

31 كانون األول    بالدينار االردني
20212020

68٫466٫86050٫084٫432ذمم تقسيط )1( - بالصافي
2٫463٫4083٫317٫450ذمم عقود تأجير تمويلي )2( - بالصافي

8٫12462٫156قروض ممنوحة للعمالء - البطاقات االئتمانية
70٫938٫39253٫464٫038

توزعت هذه الموجودات حسب تاريخ استحقاقها إلى ما يلي:

31 كانون األول    بالدينار االردني
20212020

32٫916٫76028٫275٫139تستحق خالل أقل من سنة
57٫138٫89042٫136٫388تستحق خالل أكثر من عام وأقل من خمسة سنوات

4٫271٫4701٫148٫932تستحق خالل أكثر من خمسة سنوات 
94٫327٫120 71٫560٫459

)6٫100٫674()6٫447٫554(مخصص خسائر إئتمانية متوقعة في عقود التسهيالت
)10٫162٫232()14٫671٫126(ايرادات عقود التسهيالت غير المكتسبة
)1٫833٫515()2٫270٫048(ايرادات معلقة ضمن اقساط مستحقة

53٫464٫038 70٫938٫392صافي االستثمار في ذمم التقسيط

بلغــت القــروض المصنفــة ضمــن المرحلــة الثالثــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 مبلــغ 9٫166٫490 دينــار أردنــي )مبلــغ 7٫653٫196 
دينــار أردنــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2020(.
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أ-  إفصــاح الحركــة علــى اجمالــي التســهيالت تجميعــي )ذمــم التقســيط وذمم عقــود تأجيــر تمويلــي و البطاقــات االئتمانية( 
مطروحــا منهــا ايــرادات عقــود التســهيالت غير المكتســبة:

كما في 31 كما في 31 كانون األول 2021
كانون األول 2020

البند
المرحلة األولى
مستوى إفرادي

المرحلة الثانية
مستوى إفرادي

اإلجماليالمرحلة الثالثة 
اإلجمالي

48٫033٫0705٫711٫9617٫653٫19661٫398٫22752٫356٫771إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

30٫443٫4452٫190٫134977٫48933٫611٫06820٫581٫366التسهيالت الجديدة خالل السنة / إضافات

)8٫270٫702()14٫960٫045()1٫311٫951()1٫794٫903()11٫853٫191(التسهيالت المسددة 

--)283٫141()424٫903(708٫044ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 

--)152٫485(2٫972٫769)2٫820٫284(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

--2٫537٫831)702٫863()1٫834٫968(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

)3٫102٫866()138٫807(--)138٫807(التغيرات الناتجة عن تعديالت

)166٫342()254٫449()254٫449(--الديون المعدومة

62٫537٫3097٫952٫1959٫166٫49079٫655٫99461٫398٫227إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

       
ب- إفصاح الحركة على مخصص خسائر إئتمانية متوقعة تجميعي )ذمم التقسيط وذمم عقود تأجير تمويلي( :

كما في 31 كما في 31 كانون األول 2021
كانون األول 2020

البند
المرحلة األولى
مستوى إفرادي

المرحلة الثانية
اإلجمالياإلجماليالمرحلة الثالثةمستوى إفرادي

481٫425304٫9575٫314٫2926٫100٫6745٫311٫840رصيد بداية السنة 

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل 
1٫385٫692525٫690432٫8132٫344٫1951٫941٫885السنة / إضافات

المسترد من خسارة التدني على األرصدة 
)1٫002٫021()1٫925٫723()1٫671٫104()121٫009()133٫610(المسددة 

--)57٫249()17٫368(74٫617ما تم تحويله إلى المرحلة األولى

--)90٫115(128٫597)38٫482(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

--62٫539)37٫216()25٫323(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

إجمالي األثر على خسارة التدني نتيجة تغيير 
التصنيف بين المراحل

)860٫000()237٫711(1٫097٫711--

)95٫731(----التغيرات الناتجة عن تعديالت

)55٫299()71٫592()71٫592(--األرصدة المعدومة

884٫319545٫9405٫017٫2956٫447٫5546٫100٫674إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

)1( ذمم التقسيط
تمثــل ذمــم التقســيط األقســاط المترتبــة علــى عمــالء الشــركة مــن عمليــات التمويــل التجاريــة والمرابحــة للســيارات والعقارات 
حيــث تشــمل هــذه األقســاط أصــل التمويــالت إضافــة إلــى مبالــغ االيــراد المحتســب علــى هــذه التمويــالت، إن أرصــدة ذمــم 

التقســيط كمــا يلــي:

31 كانون األول    بالدينار االردني
20212020

30٫634٫74125٫877٫940تستحق خالل أقل من سنة
56٫210٫87840٫455٫370تستحق خالل أكثر من عام وأقل من خمسة سنوات

4٫271٫470922٫708تستحق خالل أكثر من خمسة سنوات 
91٫117٫08967٫256٫018

)5٫832٫112()6٫154٫370(مخصص خسائر إئتمانية متوقعة في عقود التسهيالت
)9٫628٫394()14٫354٫208(ايرادات عقود التسهيالت غير المكتسبة*

)1٫711٫080()2٫141٫651(ايرادات معلقة ضمن اقساط مستحقة
68٫466٫86050٫084٫432صافي االستثمار في ذمم التقسيط

* يتضمــن هــذا البنــد االيــرادات المؤجلــة لــكل مــن عمليــات التمويــل التجاريــة مرابحــة لالمــر بالشــراء ومرابحــات دوليــة ومرابحــة 
ذمــم بيــع مؤجــل كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 و2020. 

إن التوزيع القطاعي لذمم التقسيط هو كما يلي:

31 كانون األول    بالدينار االردني
20212020

10٫251٫3536٫477٫346 عقارات  
23٫544٫53925٫870٫315 شركات 

57٫321٫19734٫908٫357 قروض وكمبياالت 
91٫117٫08967٫256٫018اجمالي ذمم التقسيط

)5٫832٫112()6٫154٫370(مخصص خسائر إئتمانية متوقعة في عقود التسهيالت
)9٫628٫394()14٫354٫208(ايرادات عقود التسهيالت غير المكتسبة
)1٫711٫080()2٫141٫651(ايرادات معلقة ضمن اقساط مستحقة

68٫466٫86050٫084٫432صافي االستثمار في ذمم التقسيط

ــة  ــروض ممنوح ــا ق ــا اليه ــبة مضاف ــر المكتس ــهيالت غي ــود التس ــرادات عق ــرح إي ــد ط ــي بع ــيط بالصاف ــم التقس ــوزع ذم تت
ــر  ــي للتقاري ــار الدول ــات المعي ــً لمتطلب ــة وفق ــل االئتماني ــب المراح ــي حس ــكل تجميع ــة بش ــات اإلئتماني ــالء -  البطاق للعم

ــي: ــا يل ــم )9( كم ــة رق المالي

31 كانون األول 2021
  المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولىبالدينار االردني

اإلجماليمستوى افراديمستوى افراديمستوى افرادي
45٫007٫2315٫530٫3937٫152٫15657٫689٫780إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

30٫319٫0642٫188٫269948٫60733٫455٫940التسهيالت الجديدة خالل السنة
)14٫013٫842()1٫250٫773()1٫737٫120()11٫025٫949(التسهيالت المسددة 

-)267٫977()399٫433(667٫410ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 
-)141٫477(2٫809٫601)2٫668٫124(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
-2٫468٫668)674٫435()1٫794٫233(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

)110٫131(--)110٫131(التغيرات الناتجة عن تعديالت
)250٫742()250٫742(--الديون المعدومة

60٫395٫2687٫717٫2758٫658٫46276٫771٫005إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
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31 كانون األول 2020
  المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولىبالدينار االردني

اإلجماليمستوى افراديمستوى افراديمستوى افرادي
32٫422٫4986٫862٫2417٫901٫70747٫186٫446إجمالي الرصيد كما في بداية السنة

17٫914٫7661٫511٫752790٫97320٫217٫491التسهيالت الجديدة خالل السنة
)6٫733٫369()1٫130٫380()1٫591٫134()4٫011٫855(التسهيالت المسددة 

-)246٫550()305٫938(552٫488ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 
-)156٫427(325٫773)169٫346(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
-517٫485)321٫696()195٫789(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

)2٫815٫009()358٫873()950٫605()1٫505٫531(التغيرات الناتجة عن تعديالت
)165٫779()165٫779(--الديون المعدومة

45٫007٫2315٫530٫3937٫152٫15657٫689٫780إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

افصاح الحركة على مخصص خسائر إئتمانية متوقعة:

كما في 31 كانون األول 2021
  المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولىبالدينار االردني

 مستوىمستوى افراديمستوى افرادي
اإلجماليافرادي

449٫444291٫5385٫091٫1305٫832٫112رصيد بداية السنة 
خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة 

/ اإلضافات
1٫364٫823520٫636390٫708 2٫276٫167

المسترد من خسارة التدني على األرصدة 
المسددة 

 )118٫705()108٫972()1٫655٫211( )1٫882٫888(

-)55٫509()15٫079(70٫588ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
-)86٫743(122٫353)35٫610(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
-60٫536)36٫096()24٫440(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

إجمالي األثر على خسارة التدني نتيجة تغيير 
التصنيف بين المراحل

)836٫662()240٫585(1٫077٫247-

----التغيرات الناتجة عن تعديالت
)71٫021()71٫021(--األرصدة المعدومة

869٫438533٫7954٫751٫1376٫154٫370إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

31 كانون األول 2020
  المرحلة الثالثةالمرحلة الثانية المرحلة االولىبالدينار االردني

اإلجماليمستوى افراديمستوى افراديمستوى افرادي
713٫737267٫4094٫046٫9475٫028٫093رصيد بداية السنة 

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل السنة 
/ اإلضافات

291٫328312٫7901٫279٫4411٫883٫559

المسترد من خسارة التدني على األرصدة 
)956٫712()476٫199()110٫102()370٫411(المسددة 

-)17٫351()16٫346(33٫697ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
-)21٫979(25٫397)3٫418(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
-25٫451)18٫120()7٫331(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

-244٫098)143٫793()100٫305(التغيرات الناتجة عن تعديالت
)67٫529(66٫021)25٫697()107٫853(األرصدة المعدومة

)55٫299()55٫299(--إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

449٫444291٫5385٫091٫1305٫832٫112

الديون المجدولة :
هــي تلــك الديــون التــي ســبق وأن صنفــت كتســهيالت ائتمانيــة غيــر عاملــة وأخرجــت مــن إطــــار التسهيــــالت االئتمانيــة غيــر 
العــــاملة بموجــب جدولــة أصوليــة وتــم تصنيفهــا كديــون تحــت المراقبة أو حولــت إلى عاملــة،  قد بلــغ مجموعهــا 1٫275٫963 

دينــار أردنــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 )1٫156٫332 دينــار أردنــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2020( .

الديون المعاد هيكلتها :
ــالت  يقصــد بإعــادة الهيكلــة إعــادة ترتيــب وضــع التســهيالت االئتمانيــة مــن حيــث تعديــل االقســاط أو إطالــة عمــر التسهيــ
االئتمانيــة أو تأجيــل بعــض االقســاط أو تمديــد فتــرة السمــــاح، وقــد بلــغ مجموعهــا 31٫052 دينــار أردنــي كمــا في 31 كانــون األول 

2021 )815٫447 دينــار أردنــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2020( .

ــر  ــغ غي ــل المبال ــالء لتحصي ــى العم ــركة عل ــل الش ــن قب ــا م ــا قضاي ــوع به ــابات المرف ــيط الحس ــم تقس ــدة ذم ــن أرص تتضم
المســددة والمســتحقة عليهــم كمــا يلــي: 

31 كانون األول 312020 كانون األول 2021

  بالدينار االردني

إجمالي رصيد 
الدين

ذمم تقسيط 
مستحقة 

ومتأخرة

إجمالي رصيد 
الدين

ذمم تقسيط 
مستحقة 

ومتأخرة

12٫887٫7776٫197٫3539٫006٫1896٫041٫405أرصدة عمالء - قضايا

إيرادات معلقة ضمن أقساط مستحقة
فيما يلي الحركة على اإليرادات المعلقة ضمن أقساط مستحقة:

شركاتعقارات31 كانون أألول 2021 
 قروض

اإلجماليوكمبياالت
110٫981896٫323703٫7761٫711٫080الرصيد في بداية السنة

 764٫416  227٫938  491٫530 44٫948 يضاف: الفوائد المعلقة خالل السنة
)154٫124(   )64٫488(  )34٫266( )55٫370( ينزل: الفوائد المحولة لإليرادات

ينزل : اإليرادات المعلقة التي تم 
)179٫721()74٫474( )86٫000( )19٫247( شطبها*

إجمالي الرصيد كما في نهاية 
 2٫141٫651  792٫752  1٫267٫587 81٫312 السنة

شركاتعقارات31 كانون أألول 2020 
 قروض

اإلجماليوكمبياالت
 1٫214٫879  574٫409  540٫116  100٫354 الرصيد في بداية السنة

 717٫042  228٫749  453٫995  34٫298 يضاف: الفوائد المعلقة خالل السنة
110٫361 ( ) 50٫322 () 42٫212 () 17٫827( ينزل: الفوائد المحولة لإليرادات

ينزل : اإليرادات المعلقة التي تم 
) 110٫480(  ) 49٫060(  ) 55٫576(  ) 5٫844(  شطبها*

إجمالي الرصيد كما في نهاية 
110٫981896٫323703٫7761٫711٫080السنة
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*  بنــاًء علــى قــرار مجلــس إدارة الشــركة تــم شــطب مبلــغ 55٫299 دينــار خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2020 )2019:  
19٫659دينــار( مــن مخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة، كمــا تــم شــطب مبلــغ 110٫480 دينــار مــن االيــرادات المعلقــة خــالل 

الســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون االول 2020 ) 99٫853كمــا فــي 31 كانــون األول 2019(.

)2( ذمم عقود تأجير تمويلي

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

31 كانون األول  بالدينار االردني
20212020

2٫273٫8952٫335٫043تستحق خالل أقل من سنة 
928٫0121٫681٫018تستحق خالل أكثر من سنة وأقل من خمسة سنوات 

226٫224-تستحق خالل أكثر من خمسة سنوات
3٫201٫9074٫242٫285

)268٫562()293٫184(مخصص خسائر إئتمانية متوقعة في ذمم عقود التأجير التمويلي
)533٫838()316٫918(ايرادات عقود التاجير التمويلي غير المكتسبة

)122٫435()128٫397(ايرادات معلقة ضمن اقساط مستحقة
2٫463٫4083٫317٫450صافي االستثمار في عقود التاجير التمويلي

تقــوم الشــركة بمنــح تمويــالت عقــارات لعمالئهــا مــن خــالل عقــود تأجيــر تنتهــي بالتمليــك، حيــث يبلــغ متوســط آجــال هــذه 
العقــود 5 ســنوات، إن التوزيــع القطاعــي لذمــم عقــود التأجيــر التمويلــي هــو كمــا يلــي:

31 كانون األول  بالدينار االردني
20212020

1٫276٫0531٫805٫821عقارات 
1٫168٫6651٫054٫075شركات 

757٫1891٫382٫389قروض 
3٫201٫9074٫242٫285اجمالي االستثمار في عقود التاجير التمويلي

)268٫562()293٫184(مخصص خسائر إئتمانية متوقعة في ذمم عقود التأجير التمويلي
)533٫838()316٫918(ايرادات عقود التاجير التمويلي غير المكتسبة

)122٫435()128٫397(ايرادات معلقة ضمن اقساط مستحقة
2٫463٫4083٫317٫450صافي االستثمار في عقود التاجير التمويلي
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ــي  ــكل تجميع ــبة بش ــر المكتس ــهيالت غي ــود التس ــرادات عق ــرح إي ــد ط ــي بع ــي بالصاف ــر التمويل ــود التأجي ــم عق ــوزع ذم تت
ــي: ــا يل ــم )9( كم ــة رق ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــات المعي ــً لمتطلب ــة وفق ــل االئتماني ــب المراح حس

31 كانون األول 2021

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولىبالدينار االردني

اإلجماليمستوى افراديمستوى افراديمستوى افرادي
إجمالي الرصيد كما في بداية 

3٫025٫839181٫568501٫0403٫708٫447السنة

124٫3811٫86528٫882155٫128التسهيالت الجديدة خالل الفترة
)946٫203()61٫178()57٫783()827٫242(التسهيالت المسددة 

-)15٫164()25٫470(40٫634ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 
-)11٫008(163٫168)152٫160(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
-69٫163)28٫428()40٫735(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

)28٫676(--)28٫676(التغيرات الناتجة عن تعديالت
)3٫707()3٫707(--الديون المعدومة

إجمالي الرصيد كما في نهاية 
2٫142٫041234٫920508٫0282٫884٫989السنة

31 كانون األول 2020

المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولىبالدينار االردني

اإلجماليمستوى افراديمستوى افراديمستوى افرادي
إجمالي الرصيد كما في بداية 

السنة
4٫327٫942158٫523683٫8605٫170٫325

307٫91313٫44942٫513363٫875التسهيالت الجديدة خالل الفترة
)1٫537٫333()90٫540()31٫861()1٫414٫932(التسهيالت المسددة 

-)113٫007()19٫502(132٫509ما تم تحويله إلى المرحلة األولى 
-)31٫188(77٫363)46٫175(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية

-9٫965)9٫965(-ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة
)287٫857(-)6٫439()281٫418(التغيرات الناتجة عن تعديالت

)563()563(--الديون المعدومة
إجمالي الرصيد كما في نهاية 

السنة
3٫025٫839181٫568501٫0403٫708٫447

افصاح الحركة على مخصص خسائر إئتمانية متوقعة:

كما في 31 كانون األول 2021
المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولىبالدينار االردني

اإلجماليمستوى افراديمستوى افراديمستوى افرادي
31٫98013٫420223٫162268٫562رصيد بداية السنة 

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل 
20٫8705٫05342٫10568٫028السنة

المسترد من خسارة التدني على األرصدة 
)42٫835()15٫893()12٫037()14٫905(المسددة 

-)1٫740()2٫289(4٫029ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
-)3٫372(6٫244)2٫872(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
-2٫003)1٫120()883(ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

إجمالي األثر على خسارة التدني نتيجة 
-2٫87420٫464)23٫338(تغيير التصنيف بين المراحل

---- التغيرات الناتجة عن تعديالت
)571()571(--األرصدة المعدومة

14٫88112٫145266٫158293٫184إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

كما في 31 كانون األول 2020
المرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة االولىبالدينار االردني

اإلجماليمستوى افراديمستوى افراديمستوى افرادي
45٫72112٫987225٫039283٫747رصيد بداية السنة 

خسارة التدني على األرصدة الجديدة خالل 
19٫8045٫80232٫72058٫326السنة

المسترد من خسارة التدني على األرصدة 
)45٫309()32٫863()4٫669()7٫777(المسددة 

-)10٫031()2٫748(12٫779ما تم تحويله إلى المرحلة األولى
-)3٫432(5٫567)2٫135(ما تم تحويله إلى المرحلة الثانية
-979)979(-ما تم تحويله إلى المرحلة الثالثة

إجمالي األثر على خسارة التدني نتيجة 
-4٫58710٫750)15٫337(تغيير التصنيف بين المراحل

)28٫202(-)7٫127()21٫075(التغيرات الناتجة عن تعديالت
31٫98013٫420223٫162268٫562إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

الديون المجدولة :

هــي تلــك الديــون التــي ســبق وأن صنفــت كتســهيالت ائتمانيــة غيــر عاملــة وأخرجــت مــن إطــــار التسهيــــالت االئتمانيــة غيــر 
العـــاملة بموجــب جدولــة أصوليــة وتــم تصنيفهــا كديــون تحــت المراقبــة أو حولــت إلــى عاملــة، وقــد بلــغ مجموعهــا 35٫785 

دينــار أردنــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 )198٫736 دينــار أردنــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2020( .

الديون المعاد هيكلتها :
ــالت  يقصــد بأعــادة الهيكلــة إعــادة ترتيــب وضــع التســهيالت االئتمانيــة مــن حيــث تعديــل االقســاط أو إطالــة عمــر التسهيــ
االئتمانيــة أو تأجيــل بعــض االقســاط أو تمديــد فتــرة السمــــاح، وقــد بلــغ مجموعهــا 1٫168٫664 دينــار أردنــي كمــا فــي 31 كانــون 

ــون األول 2020(. ــي 31 كان ــا ف ــي كم ــار أردن األول 2021 )1٫049٫507 دين

ــل  ــالء لتحصي ــى العم ــركة عل ــل الش ــن قب ــا م ــا قضاي ــوع به ــابات المرف ــي الحس ــر تمويل ــود تأجي ــم عق ــدة ذم ــن أرص تتضم
ــي:  ــا يل ــم كم ــتحقة عليه ــددة والمس ــر المس ــغ غي المبال

31 كانون األول 312020 كانون األول 2020

إجمالي رصيد بالدينار االردني
الدين

ذمم تقسيط 
مستحقة 

ومتأخرة

إجمالي رصيد 
الدين

ذمم تقسيط 
مستحقة ومتأخرة

640٫789334٫123613٫821286٫252أرصدة عمالء - قضايا

إيرادات معلقة ضمن أقساط مستحقة
فيما يلي الحركة على اإليرادات المعلقة ضمن أقساط مستحقة:

اإلجماليقروضشركاتعقارات31 كانون أألول 2021 
31٫170122٫435   - 91٫265الرصيد في بداية السنة

 26٫300  5٫253    24  21٫023 يضاف: الفوائد المعلقة خالل السنة
)17٫202(  )3٫333(     -  13٫869 ينزل: الفوائد المحولة لإليرادات

 )3٫136(   )3٫112(   )24( -ينزل : اإليرادات المعلقة التي تم شطبها
 128٫397  29٫978    -  98٫419 إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة
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اإلجماليقروضشركاتعقارات31 كانون أألول 2020 
 101٫882  40٫460    -  61٫422 الرصيد في بداية السنة

 42٫663  11٫073    -  31٫590 يضاف: الفوائد المعلقة خالل السنة
)21٫547(  )19٫800(     -  )1٫747(ينزل: الفوائد المحولة لإليرادات

  )563(    )563(  --ينزل : اإليرادات المعلقة التي تم شطبها
31٫170122٫435   - 91٫265إجمالي الرصيد كما في نهاية السنة

ال يوجــد كمبيــاالت مودعــة لــدى أي مــن الجهــات الُمقرضــة كضمانــات مقابــل أرصــدة القــروض و البنــوك الدائنــة الممنوحــة 
للشــركة كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 )1٫253٫302 دينــار أردنــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2020(.

بنــاًء علــى قــرار مجلــس إدارة الشــركة تــم شــطب مبلــغ 571 دينــار أردنــي خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 1202 )2020: 
صفــر دينــار أردنــي( مــن مخصــص الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة،  تــم شــطب مبلــغ 3٫136 دينــار أردنــي مــن االيــرادات المعلقــة 

خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2021 )2020: 563 دينــار أردنــي(.

حق استخدام أصول مستأجرة / التزامات مقابل عقود تأجير تشغيلي

لــدى الشــركة إلتزامــات عقــود إيجــار متمثلــة فــي ثمانيــة عقــود فــي 2021 و تســعة عقــود فــي 2020 )فــروع الشــركة فــي األردن 
والشــركة التابعــة(.

حق استخدام األصول - المستأجرة:

عقارات مستأجرةبالدينار االردني
31 كانون األول 2021

الكلفة
1٫019٫547الرصيد كما 1 كانون الثاني 2021 

165٫119اإلضافات
)625٫212(

559٫454الرصيد كما في 31 كانون األول 2021

اإلستهالك المتراكم
299٫803الرصيد كما 1 كانون الثاني 2021 

127٫466اإلستهالك للسنة 

)217٫933(اإلستبعادات

209٫336الرصيد كما في 31 كانون األول 2021

350٫118صافي القيمة الدفترية كما في 31 كانون األول 2021

عقارات مستأجرةبالدينار االردني
31 كانون األول 2020

الكلفة
1٫019٫547الرصيد كما 1 كانون الثاني 2020 

-اإلضافات
-اإلستبعادات

1٫019٫547الرصيد كما في 31 كانون األول 2020

اإلستهالك المتراكم
149٫911الرصيد كما 1 كانون الثاني 2020 

149٫892اإلستهالك للسنة 

299٫803الرصيد كما في 31 كانون األول 2020
719٫734صافي القيمة الدفترية كما في 31 كانون األول 2020

إلتزامات اإليجار - مقابل حق استخدام األصول - المستأجرة:

كما في 31 كانون األول
2020 2021 بالدينار األردني

 تحليل االستحقاق - التدفقات النقدية التعاقدية غير
المخصومة

  189٫337   103٫386 اقل من سنة واحدة
  616٫318   255٫270 سنة إلى خمس سنوات
  74٫276   59٫400 أكثر من خمس سنوات

  879٫931   418٫056 مجموع التزامات اإليجار غير المخصومة 
 التزامات اإليجار المخصومة المدرجة في قائمة المركز المالي

  في 31 كانون األول:
 141٫065  81٫967 قصيرة األجل

 561٫484  261٫850 طويلة األجل
702٫549 مجموع التزامات اإليجار المخصومة 343٫817

** تم خصم إلتزامات اإليجار باستخدام معدل فائدة %7٫33.

للسنة المنتهية في 31 كانون األول
2020 2021 بالدينار األردني

المبالغ المعترف بها ضمن بنود قائمة الربح أو الخسارة:
57٫038 42٫287  فوائد مقابل إلتزامات عقود اإليجار )إيضاح 25(

المبالغ المعترف بها ضمن بنود قائمة التدفقات النقدية:
184٫016 122٫207 إجمالي الدفعات النقدية مقابل اإليجارات
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استثمارات عقارية - بالصافي

31 كانون األولبالدينار االردني
20212020

585٫000585٫000مباني مقامة على اراضي *
)187٫200()210٫600(اإلستهالك المتراكم

374٫400397٫800

 * يمثــل هــذا البنــد تخصيــص 24 وحــدة ســكنية مــن مشــروع مدينــة المجــد الســكنية لصالــح الشــركة وذلــك بنــاًء علــى االتفــاق 
ــجيل  ــندات تس ــدرت س ــقق وأص ــتملكت الش ــركة اس ــأن الش ــً ب ــة، علم ــة الدولي ــر العقاري ــركة تعمي ــور ش ــع المط ــرم م المب
باســمها. وقــد بلغــت القيمــة العادلــة لالســتثمارات العقاريــة مــن قبــل مخمــن معتمــد 593٫465 دينــار أردنــي بموجــب آخــر 

تقييــم عقــاري متوفــر لــدى الشــركة بتاريــخ 16 حزيــران 2020.

موجودات مستملكة لقاء ديون مستحقة

31 كانون األولبالدينار االردني
20212020

3٫580٫0133٫948٫186رصيد بداية السنة
206٫598 331٫103إضافات 

)574٫771( )920٫674(استبعادات
2٫990٫4423٫580٫013رصيد نهاية السنة

تظهــر الموجــودات  المســتملكة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة وذلــك بالقيمــة التــي آلــت بهــا للمجموعــة أو القيمــة 
ــي  ــارة ف ــا كخس ــي قيمته ــي ف ــد أي تدن ــم قي ــرادي، ويت ــكل إف ــة بش ــة العادل ــاد تقييمها بالقيم ــل، ويع ــا أق ــة أيهم العادل
قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة وال يتــم تســجيل الزيــادة كإيــراد. يتــم أخــذ الزيــادة الالحقــة فــي 
قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة إلــى الحــد الــذي ال يتجــاوز قيمــة التدنــي الــذي تــم تســجيله ســابقً.

ممتلكات ومعدات

أثاث  بالدينار االردني
ومفروشات

اجهزة وأآلت
مكتبية 

وحاسوب
المجموعسياراتديكورات

2021

الكلفة

 926٫375 84٫500 388٫535342٫398 110٫942  الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2021

52٫429 -18٫817 31٫518 2٫094  إضافات

 )219٫300(- )145٫275()37٫958( )36٫067( استبعادات

759٫504 215٫94084٫500 382٫095 76٫969 الرصيد كما في 31 كانون األول 2021

اإلستهالك المتراكم

 740٫616 80٫072 287٫987 271٫147 101٫410 أول كانون الثاني 2021

86٫889 4٫424 23٫600 54٫655 4٫210  مصروف االستهالك )إيضاح 24(

 )209٫169(- )143٫500( )30٫983( )34٫686( استبعادات

618٫336 84٫496 168٫087 294٫819 70٫934 الرصيد كما في 31 كانون األول 2021

صافــي القيمــة الدفتريــة كمــا  فــي 31 كانــون األول 
2021 6٫035

 87٫276
 47٫853 4 141٫168

2020

الكلفة

110٫787367٫655337٫38884٫500900٫330 الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2020

34٫543-1٫60827٫9255٫010 إضافات

)8٫498(- -)7٫045()1٫453( استبعادات

 388٫535342٫39884٫500926٫375 110٫942الرصيد كما في 31 كانون األول 2020

اإلستهالك المتراكم

93٫452222٫261246٫94871٫222633٫883 أول كانون الثاني 2020

9٫39054٫94641٫0398٫850114٫225 مصروف االستهالك )إيضاح 24(

)7٫492(--)6٫060()1٫432( استبعادات

101٫410271٫147287٫98780٫072740٫616الرصيد كما في 31 كانون األول 2020

صافــي القيمــة الدفتريــة كمــا  فــي 31 كانــون األول 
20209٫532117٫38854٫4114٫428185٫759

* تتضمــن الممتلــكات والمعــدات مبلــغ 617٫915 دينــار أردنــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 وذلــك قيمــة موجــودات مســتهلكة 
بالكامــل مقابــل مبلــغ 740٫075 دينــار أردنــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2020.
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موجودات غير ملموسة

إن الحركة الحاصلة على الموجودات غير الملموسة )برامج الحاسوب والموقع االلكتروني و مشاريع تحت التنفيذ( خالل 
السنة هي كما يلي:

برامج الحاسوب والموقع بالدينار االردني
االلكتروني

مشاريع تحت 
المجموعالتنفيذ

2021
الكلفة 

351٫51530٫469381٫984الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2021
13٫607-13٫607االضافات 

-)30٫469(30٫469تحويالت
)37٫372(-)37٫372(استبعادات 

358٫219-358٫219الرصيد كما في 31 كانون األول 2021

االطفاء المتراكم
309٫146-309٫146الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2021

27٫860-27٫860االطفاء للسنة )إيضاح 24(
)37٫345(-)37٫345(استبعادات

299٫661-299٫661الرصيد كما في 31 كانون األول 2021
58٫558-58٫558صافي القيمة الدفترية 2021

برامج الحاسوب والموقع بالدينار االردني
االلكتروني

مشاريع تحت 
المجموعالتنفيذ

2020
الكلفة 

348٫9154٫539353٫454الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2020
2٫60025٫93028٫530االضافات 

351٫51530٫469381٫984الرصيد كما في 31 كانون األول 2020

االطفاء المتراكم
278٫946-278٫946الرصيد كما في 1 كانون الثاني 2020

30٫200-30٫200االطفاء للسنة )إيضاح 24(
309٫146-309٫146الرصيد كما في 31 كانون األول 2020

42٫36930٫46972٫838صافي القيمة الدفترية 2020

بنوك دائنة

ــك  ــن البن ــادرة م ــن ص ــب تطمي ــل كت ــة مقاب ــوك محلي ــن بن ــن م ــاري مدي ــكل ج ــى ش ــركة عل ــة للش ــهيالت الممنوح إن التس
االســتثماري. هــذا وقــد تراوحــت نســبة الفائــدة خــالل عــام 2021 و2020 بيــن 5٫5 % - 6%. إن الهــدف الرئيســي مــن هــذه التســهيالت 

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

قروض

31 كانون األولبالدينار االردني
20212020

14٫381٫2718٫738٫731 قروض تستحق الدفع خالل عام 
15٫003٫18310٫935٫019 قروض تستحق الدفع خالل اكثر من عام 

 29٫384٫45419٫673٫750

* إن الجدول المبين أدناه يبين القروض الممنوحة من قبل بنوك محلية أو شركات تمويل لتمويل نشاط الشركة:

سقف تاريخ االستحقاقنوع التسهيالت
الرصيد كما في 31 كانونالعملةالتسهيالت

20212020
دينــار أردنيدينــار أردنيدينــار أردني

3٫753٫3233٫460٫434دينار أردني6٫000٫000تشرين ثاني-2024قرض متجدد 
2٫694٫9651٫037٫606دينار أردني3٫000٫000تشرين ثاني-2023قرض متجدد  

2٫894٫1502٫420٫756دينار أردني3٫000٫000كانون الثاني-2025قرض دوار  
1٫505٫787791٫311دينار أردني1٫700٫000كانون أألول-2023قرض متجدد  
1٫395٫9691٫221٫942دينار أردني1٫500٫000تشرين ثاني-2024قرض متجدد  
1٫235٫484-دينار أردني2٫000٫000حزيران-2023قرض متجدد
1٫832٫1511٫829٫306دينار أردني2٫000٫000اب-2025قرض متجدد

1٫844٫190924٫577دينار أردني2٫000٫000تشرين ثاني-2024قرض متجدد  
945٫38772٫934دينار أردني1٫000٫000تشرين أألول-2023قرض متجدد
1٫829٫1972٫000٫000دينار أردني2٫000٫000تشرين أألول-2024قرض متجدد
-6٫853٫335دينار أردني9٫000٫000تشرين ثاني-2025قرض متجدد
-1٫000٫000دينار اردني4٫000٫000شباط-2025قرض متجدد

1٫134٫400-دوالر أمريكي2٫836٫000تشرين األول-2021قرض*
2٫836٫0003٫545٫000دوالر أمريكي3٫545٫000تشرين األول-2023قرض**

29٫384٫45419٫673٫750

ــة  ــل دولي ــة تموي ــة ومؤسس ــوك محلي ــن بن ــة م ــي ممنوح ــي وه ــدوالر األمريك ــي وال ــار األردن ــروض بالدين ــذه الق ــع ه إن جمي
ــتثماري. ــك االس ــن البن ــادرة م ــن ص ــب تطمي ــل كت مقاب

تتراوح نسبة الفائدة على القروض أعاله  بين 5٫5% - 6٫25% كما في 31 كانون األول 2021 و كما في 31 كانون األول 2020.

*حصلــت الشــركة علــى قــرض بقيمــة 2٫836٫000 دينــار أردنــي مــن )صنــدوق ســند للمشــاريع متناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة( فــي 27 اب 2018 بســعر فائــدة 6٫6% قابلــة للتعديــل وتســتحق الفوائــد كل ســتة اشــهر اعتبــارا مــن 5 تشــرين االول 
2018 . وتــم تعديــل الشــروط لتصبــح الفائــدة 5% وتســتحق كل ثالثــة شــهور اعتبــارا مــن 5 تمــوز 2020، بحيــث يســتحق ســداد هــذا 
القــرض علــى دفعــات نصــف ســنوية بحيــث يســتحق أول قســط بتاريــخ 5 تشــرين االول 2019 وتــم تســديد اخــر قســط بتاريــخ 5 

ــرين االول 2021. تش

**حصلــت الشــركة علــى قــرض بقيمــة 3٫545٫000 دينــار أردنــي مــن )صنــدوق ســند للمشــاريع متناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة( فــي 10 كانــون األول 2020 بســعر فائــدة 5% قابلــة للتعديــل وتســتحق الفوائــد كل ثالثــة اشــهر اعتبــارا مــن 5 كانــون 
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الثانــي 2021، ويســتحق ســداد هــذا القــرض علــى دفعــات نصــف ســنوية، بحيــث يســتحق أول قســط بتاريــخ 5 تشــرين االول 2021 
واخــر قســط بتاريــخ 5 تشــرين االول 2023 .

أسناد قرض

31 كانون األولبالدينار االردني
20212020

5٫280٫0002٫300٫000اسناد قرض تستحق الدفع خالل عام
5٫280٫0002٫300٫000

ــند  ــي للس ــار أردن ــمية  10٫000  دين ــة اس ــي  بقيم ــار أردن ــغ 5٫280٫000 دين ــرض بمبل ــناد ق ــدار اس ــام 2021 باص ــالل ع ــركة خ ــت الش قام
الواحــد غيــر قابلــة للتحويــل ولمــدة 365 يــوم كمــا بلغــت نســبة الفائــدة علــى الســندات 5٫25% وتســتحق الفوائــد كل ســتة 

ــخ 2022/11/24. ــل بتاري ــرض بالكام ــناد الق ــداد اس ــتحق س ــن يس ــي حي ــي 2022/5/26 و 2022/11/24 ف ــهر ف أش

قامــت الشــركة خــالل عــام 2020 بإصــدار أســناد قــرض بمبلــغ 2٫300٫000 دينــار أردنــي بقيمــة اســمية 10٫000 دينــار أردنــي للســند الواحد 
غيــر قابلــة للتحويــل ولمــدة ســنة واحــدة. كمــا بلغــت نســبة الفائــدة علــى الســندات 5% وتســتحق الفوائــد فــي 2 كانــون األول 

2021، هــذا وتــم ســداد اســناد القــرض بتاريــخ 2 كانــون األول 2021.

مطلوبات اخرى

31 كانون األولبالدينار االردني
20212020

212٫55494٫433 فوائد مستحقة الدفع
347٫847303٫432 امانات

35٫87937٫826 أرباح موزعة وغير مدفوعة
84٫13350٫876 مصاريف مستحقة و غير مدفوعة

57٫74480٫153 ذمم دائنة
 738٫157566٫720

مخصصات أخرى

31 كانون األولبالدينار االردني
20212020

279٫173240٫521مخصص قضايا 
28٫35516٫305مخصص إجازات

84٫013117٫000مخصصات أخرى
391٫541373٫826

* إن الحركة على المخصصات األخرى خالل السنة كانت كما يلي:

رصيد نهاية
السنــــــــــة

المخصص الذي 
تم رده الى 

االيرادات خالل 
السنــــــــــة

المخصص
المستخــدم 

خالل 
السنـــــــــــــة

المخصص
المكون خالل 

السنــــــــة
رصيد بداية 
السنــــــــة

بالدينار االردني

2021
 279٫173 )3٫000( )16٫448( 58٫100  240٫521 مخصص قضايا 
 28٫355 )879( )898( 13٫827  16٫305 مخصص إجازات

 84٫013 )92٫000( )987( 60٫000  117٫000 مخصصات أخرى
 391٫541 )95٫879( )18٫333( 131٫927  373٫826

2020
240٫521 - - 20٫521 220٫000 مخصص قضايا 

16٫305 )4٫844( )5٫955( - 27٫104 مخصص إجازات
117٫000 - - 73٫000 44٫000 مخصصات أخرى

373٫826 )4٫844( )5٫955( 93٫521 291٫104

ضريبة الدخل

موجودات ضريبية مؤجلة

للسنة المنتهية في 31 كانون االول 2021 بالدينار االردني

الرصيد في
المبالغاإلضافات بداية السنة

 المحررة
الرصيد في

 31 كانون األول 2021

موجودات ضريبية
 مؤجلة كما في 

31 كانون األول 
2021

البنود المشمولة كما في كانون أألول 
2021

مخصص خسائرإئتمانية متوقعة 
1٫805٫315  6٫447٫554  )1٫997٫315( 2٫344٫195  6٫100٫674  للموجودات المالية بالكلفة المطفأة

635٫614  2٫270٫048  )354٫183( 790٫716  1٫833٫515  ايرادات معلقة

7٫940  28٫355  )1٫777( 13٫827  16٫305  مخصص اجازات مستحقة

-   2٫369  مخصصات مصاريف مستحقة
  - 

   2٫369  663

78٫169  279٫173  )19٫448( 240٫52158٫100  مخصص قضايا 

23٫524  84٫013  )92٫987(60٫000  117٫000  مخصصات أخرى

فوائد إلتزامات مقابل عقود تاجير 
3٫950  14٫107  )22٫887( 14٫107  22٫887  تشغيلي

  8٫333٫2713٫280٫945)2٫488٫597(   9٫125٫619  2٫555٫175

للسنة المنتهية في 31 كانون االول 2020بالدينار االردني
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الرصيد في
المبالغاإلضافات بداية السنة

 المحررة

الرصيد في
 31 كانون األول

2020

موجودات ضريبية
 مؤجلة كما في 

31 كانون األول 
2020

البنــود المشــمولة كمــا فــي كانــون 
2020 األول 

مخصص خسائرإئتمانية متوقعة 
6٫100٫6741٫708٫189 )937٫001(5٫311٫8401٫725٫835للموجودات المالية بالكلفة المطفأة

1٫833٫515513٫384)242٫951(1٫316٫762759٫705ايرادات معلقة

16٫3054٫566)10٫799(-27٫104مخصص اجازات مستحقة

--)19٫300(2٫41216٫888مخصص مكافآت موظفين 

2٫369663 )8٫543(-10٫912مخصصات مصاريف مستحقة

240٫52167٫346-220٫00020٫521مخصص قضايا 

117٫00032٫760-44٫00073٫000مخصصات أخرى

ــر  ــود تاجي ــل عق ــات مقاب ــد إلتزام فوائ
22٫8876٫409)28٫086(28٫08622٫887تشــغيلي

6٫961٫1162٫618٫836)1٫246٫680(8٫333٫2712٫333٫317

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

31 كانون األولبالدينار االردني
20212020

2٫333٫3171٫949٫113الرصيد في أول كانون الثاني
918٫665733٫274اإلضافات خالل السنة 

)349٫070()696٫807(المحرر خالل السنة 
2٫555٫1752٫333٫317الرصيد في 31 كانون األول 

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

31 كانون األولبالدينار االردني
20212020

1٫206٫8501٫200٫122الرصيد في أول كانون الثاني
)1٫496٫254()1٫474٫742(ضريبة الدخل المدفوعة

1٫794٫6691٫468٫449الضريبة المستحقة عن أرباح السنة
34٫533-الضريبة المستحقة عن سنوات سابقة

1٫526٫7771٫206٫850الرصيد في 31 كانون األول

إن مصروف ضريبة الدخل الظاهر في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة يتكون من:

20212020بالدينار االردني

1٫794٫6691٫468٫449الضريبة المستحقة عن أرباح السنة
34٫533-ضريبة دخل سنوات سابقة

)384٫204()221٫858(أثر الفروقات الضريبية المؤجلة
1٫572٫8111٫118٫778

* تــم احتســاب الضريبــة المؤجلــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 بنســبة 28% )2020: 28%( وفقــً لقانــون ضريبــة الدخــل لعــام 2018 
والــذي بــدأ العمــل بــه إعتبــارًا مــن أول كانــون الثانــي 2019. 

ج- ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي

20212020بالدينار االردني

5٫503٫9873٫759٫335الربح المحاسبي
)42٫256()123٫574(أرباح غير خاضعة للضريبة

1٫024٫4391٫515٫879مصروفات غير مقبولة ضريبيً
6٫404٫8525٫232٫958الربح الضريبي

مــن  األربــاح  توزيعــات  باســتثناء  الســنة  أربــاح  مــن  المســتحقة  الضريبــة 
اآلخــر  الشــامل  الدخــل  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  ماليــة  موجــودات 

األردن( خــارج  1٫793٫3581٫465٫228)أســهم 

الضريبة المستحقة من توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
1٫3113٫221خالل الدخل الشامل اآلخر)أسهم خارج األردن( بنسبة %14

1٫794٫6691٫468٫449الضريبة المستحقة من خالل أرباح السنة

39%33%نسبة الضريبة الفعالة
28%28%نسبة ضريبة الدخل 

28%28%نسبة الضريبة المؤجلة 

الوضع الضريبي لشركة التسهيالت التجارية األردنية )الشركة األم(:

تم إجراء مخالصة نهائية مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية العام 2014.
تم تدقيق اإلقرارات الضريبية وتم تعديل الكشف بالموافقة لألعوام 2015 و 2016.

ــات  ــل والمبيع ــة الدخ ــرة ضريب ــل دائ ــن قب ــا م ــم قبوله ــام 2017 و2018 وت ــن ع ــة ع ــرارات الضريبي ــم اإلق ــركة بتقدي ــت الش قام
ــه. ــى تاريخ ــة حت ــات ضريبي ــة التزام ــركة أي ــى الش ــد عل ــل، واليوج ــات دون تعدي ــام العين ــب نظ حس

قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الضريبية عن عام 2019 و2020 حسب األصول وفي الموعد المحدد قانوًنا.
ــا، وقــد قامــت دائــرة ضريبــة  قامــت الشــركة بتقديــم إقــرارات الضريبــة العامــة علــى المبيعــات فــي الموعــد المحــدد قانوًن
الدخــل والمبيعــات بتدقيــق اإلقــرارات المقدمــة لنهايــة عــام 2016، واإلقــرارات الضريبيــة المتعلقــة بالفتــرات الالحقــة مقدمــة 

فــي موعدهــا وحســب األصــول.
قامــت الشــركة التابعــة ) شــركة التســهيالت التجاريــة للتأجيــر التمويلــي( بتقديــم االقــرارات الضريبيــة حتــى نهايــة عــام 2018 

وتــم قبولهــا مــن قبــل دائــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات حســب نظــام العينــات دون تعديــل.
ــوام 2019 و 2020  ــة لألع ــرارات الضريبي ــم اإلق ــي( بتقدي ــر التمويل ــة للتأجي ــهيالت التجاري ــركة التس ــة ) ش ــركة التابع ــت الش قام
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ــً . ــدد قانوني ــد المح ــي الموع ــول وف ــب األص حس
قامــت الشــركة التابعــة ) شــركة التســهيالت التجاريــة للتأجيــر التمويلــي( بتقديــم اقــرارات الضريبــة العامــة علــى المبيعــات 
ــرة ضريبــة الدخــل والمبيعــات بتدقيــق االقــرارات المقدمــة حتــى نهايــة عــام  ــا٫ وقــد قامــت دائ فــي الموعــد المحــدد قانون
ــأن االقــرارات المقدمــة عــن الفتــرات الضريبيــة لالعــوام 2014 و 2015 و 2016 تعتبــر مقبولــة حســب احــكام القانــون،  2013. علمــا ب

واالقــرارات الضريبيــة المتعلقــة بالفتــرات الالحقــة مقدمــة فــي موعدهــا وحســب االصــول.
فــي رأي إدارة الشــركة والمستشــار الضريبــي فإنــه لــن يترتــب علــى شــركة التســهيالت التجاريــة األردنيــة وشــركتها التابعــة أيــة 

إلتزامــات تفــوق المخصــص المأخــوذ حتــى 31 كانــون األول 2021.

احتياطي قانوني
يمثــل هــذ االحتياطــي المبالــغ المحولــة مــن األربــاح الســنوية قبــل الضريبــة بنســبة 10% وفقــً لقانــون الشــركات األردني، ويســتمر 
هــذا االقتطــاع لــكل ســنة علــى أن ال يتجــاوز مجمــوع مــا اقتطــع مــن هــذا االحتياطــي ربــع رأســمال الشــركة وهــو غيــر قابــل 

للتوزيــع علــى المســاهمين.

إيرادات وعموالت من التمويالت التجارية والمرابحة والتأجير التمويلي

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية كما في 31 كانون 
األول

20202020بالدينار االردني

7٫292٫2866٫269٫220إيرادات الفوائد
1٫861٫9951٫162٫385عموالت 

9٫154٫2817٫431٫605

إيرادات تشغيلية أخرى

إن تفاصيل هذا البند هي كما يلي:

للسنة المنتهية كما في 31 كانون األول
20202020بالدينار االردني

344٫730277٫544رسوم تحصيل وغرامات تأخير وشيكات مرتجعة وأخرى
326٫008218٫050رسوم فتح ملف 

116٫022106٫873رسوم تاجيل اقساط
26٫88838٫675ايرادات بطاقات ائتمانية 

813٫648641٫142

رواتب وأجور ومنافع الموظفين

للسنة المنتهية كما في 31 كانون األول
20202020بالدينار االردني

919٫545875٫316رواتب وأجور 
122٫212115٫148حصة الشركة من الضمان االجتماعي 

267٫33076٫973مكافات وحوافز 
101٫443102٫815التأمين الصحي 

8٫4313٫244متفرقة 
1٫418٫9611٫173٫496

مصاريف إدارية

للسنة المنتهية كما في 31 كانون 
األول

20212020بالدينار االردني

32٫68527٫335ضريبة مبيعات 
30٫91626٫397أتعاب مهنية 

75٫62351٫445صيانة
47٫92436٫414مصاريف اتصاالت وبريدية

55٫29948٫127عموالت تجارية 
28٫59730٫084رسوم واشتراكات 

8٫5136٫436إيجارات
20٫55413٫143دعاية واعالن
10٫11513٫176مياه وكهرباء

11٫48410٫563ضيافة 
26٫68522٫663قرطاسية ومطبوعات 

7٫12745٫314رسوم قضايا 
17٫58912٫164سفر وتنقالت 

1٫1903٫480مصاريف انعقاد الهيئة العامة 
25٫00025٫000بدل تنقالت و مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

-35٫000أتعاب رئيس مجلس االداره
110٫17742٫380مصاريف تامين عقارات وحياة - عمالء

119٫165111٫099متفرقة 
663٫643525٫220

استهالكات واطفاءات

للسنة المنتهية كما في 31 كانون األول
20212020بالدينار االردني

86٫889114٫225استهالك ممتلكات ومعدات )إيضاح 11( 
27٫86030٫200اطفاء موجودات غير ملموسه )إيضاح 12(

23٫40023٫400استهالك استثمارات عقارية )إيضاح 9(
127٫466149٫892مصروف إطفاء  حق استخدام أصول مستأجرة )إيضاح 8(

265٫615317٫717

مصاريف التمويل

للسنة المنتهية كما في 31 كانون األول

20202020بالدينار االردني

1٫838٫4231٫400٫575مصاريف تمويل تسهيالت  قروض

42٫28757٫038مصاريف فوائد التزامات مقابل عقود تأجيرتشغيلي

1٫880٫7101٫457٫613
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المعامالت مع أطراف ذات عالقة 

26-1( قائمة المركز المالي الموحدة

الجهة ذات العالقةبالدينار االردني

الشركة االم

الموظفين 
واقربائهم 

واعضاء مجلس 
االدارة واقرابائهم

31 كانون األول 312020 كانون األول 2021

72٫46472٫46456٫387-موجودات مالية بالكلفة المطفأة

2٫516٫2182٫400٫715-2٫516٫218قروض

190٫000---اسناد قرض
128٫72167٫664-128٫721حسابات جارية

26-2( قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة

الجهة ذات العالقة

بالدينار االردني
شركة شقيقة

الشركة االم

الموظفين 
واقربائهم 

واعضاء مجلس 
االدارة واقرابائهم

2021 2020

15٫176 8٫8228٫822--ايرادات التقسيط
150٫516 143٫778-143٫778-مصاريف تمويل قروض
عقود تاجير تشغيلي - 

االستثماري لتمويل سلسة 
االمداد

8٫271-
-

8٫271 6٫436

عموالت الستثمارات مالية 
لشركة شقيقة - شركة موارد 

للوساطة المالية

10٫000
-

-

10٫000 5٫000

عموالت الستثمارات مالية - 
البنك االستثماري

-5٫000-
5٫0002٫300

عقود تاجير تشغيلي - البنك 
االستثماري

-31٫300-
31٫3003٫300

إن رصيد الكفاالت مع الشركة األم كما في 31 كانون االول 2021 يبلغ 27٫300 دينار أردني )2020: 31٫300 دينار أردني(.

26-3( رواتب ومكافّات اإلدارة التنفيذية

بلغــت الرواتــب والمكافــاّت لــإلدارة التنفيذيــة للشــركة مــا قيمتــه 332٫074 دينــار أردنــي للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 
2021 )مقابــل مــا قيمتــه 267٫601 دينــار أردنــي للســنة المنتهيــة فــي 31 كانــون األول 2020(.

حصة السهم األساسية والمخفضة من ربح السنة 

20212020بالدينار االردني

3٫931٫1762٫640٫557ربح السنة )دينار(
16٫500٫00016٫500٫000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )سهم(

0٫240٫16

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

التزامات محتملة

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

20212020بالدينار االردني
53٫800127٫300كفاالت بنكية

ويقابلها تأمينات نقدية تتمثل بما يلي:

5٫750-تأمينات نقدية

القضايا المقامة على الشركة وشركتها التابعة

بلغــت قيمــة القضايــا المقامــة ضــد الشــركة 117٫311 دينــار أردنــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2021 مقابــل 136٫549 دينــار أردنــي كمــا 
فــي31 كانــون األول 2020 فيمــا بلــغ رصيــد المخصصــات لمواجهــة هــذه القضايــا 279٫173 دينــار أردنــي كمــا فــي 31 كانــون األول 
2021 مقابــل 240٫521 دينــار أردنــي كمــا فــي كانــون األول 2020، 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( 12٫301 دينــار أردنــي كمــا 
ــر اإلدارة والمستشــار القانونــي  ــار أردنــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2020، وفــي تقدي ــل 31٫047  دين فــي 31 كانــون األول 2021 مقاب

للشــركة فإنــه لــن يترتــب علــى الشــركة أيــة التزامــات لقــاء هــذه القضايــا.

إدارة المخاطـر الماليـة

تتعرض الشركة للمخاطر التالية جراء استخدامها لألدوات المالية:
مخاطر االئتمان

مخاطر السيولة
مخاطر السوق

مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر تقلب أسعار العمالت

إدارة رأس المال
يبيــن هــذا اإليضــاح معلومــات حــول تعــرض الشــركة لــكل مــن المخاطــر أعــاله، أهــداف الشــركة، السياســات وطــرق قيــاس 

ــرأس المــال. وإدارة المخاطــر وإدارة الشــركة ل
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اإلطار العام إلدارة المخاطر

تقع المسؤولية الكاملة عن إعداد ومراقبة إدارة المخاطر على عاتق إدارة الشركة.
ــدود  ــط وح ــع ضواب ــركة ولوض ــا الش ــي تواجهه ــر الت ــل المخاط ــد وتحلي ــدة لتحدي ــر مع ــركة للمخاط ــات إدارة الش إن سياس

ــة. ــدود الموضوع ــاوز الح ــدم تج ــان ع ــا لضم ــم مراقبته ــن ث ــر وم ــك المخاط ــرض لتل ــدى التع ــة لم مالئم
يتــم مراجعــة سياســات وأنظمــة إدارة المخاطــر بصــورة دوريــة لتعكــس التغيــرات الحاصلــة فــي ظــروف الســوق وأنشــطة 
الشــركة. تهــدف إدارة الشــركة مــن خــالل التدريــب والمعاييــر واإلجــراءات التــي تضعهــا اإلدارة إلــى تطويــر بيئــة رقابيــة بنــاءة 

ومنظمــة بحيــث يتفهــم كل موظــف دوره والواجبــات الموكلــة إليــه.
تقــوم لجنــة التدقيــق فــي الشــركة بمراقبــة أداء اإلدارة فــي مراقبــة مــدى االلتــزام بسياســات وإجــراءات الشــركة فــي إدارة 
المخاطــر كمــا تقــوم بمراجعــة مــدى كفايــة إطــار إدارة المخاطــر فيمــا يتعلــق بالمخاطــر التــي تواجــه الشــركة. تقــوم قســم 
التدقيــق الداخلــي بمســاعدة لجنــة التدقيــق فــي الشــركة فــي عمليــة المراقبــة. ويتولــى قســم التدقيــق الداخلــي عمليــات 

المراجعــة االعتياديــة والمخصصــة إلجــراءات وضوابــط إدارة المخاطــر بحيــث يتــم إبــالغ النتائــج إلــى لجنــة التدقيــق.  

مخاطر االئتمان

تمثــل مخاطــر االئتمــان مخاطــر تعــرض الشــركة لخســارة ماليــة جــراء عــدم وفــاء العميــل أو الطــرف المتعامــل مــع الشــركة 
بــأداة ماليــة بالتزاماتــه التعاقديــة وتنتــج هــذه المخاطــر بشــكل رئيســي مــن القــروض الممنوحــة واألرصــدة المدينــة األخــرى 

والحســابات لــدى البنــوك.
ــان  ــر االئتم ــودات لمخاط ــا الموج ــرض له ــن أن تتع ــي يمك ــوى الت ــة القص ــة القيم ــودات المالي ــة للموج ــة المدرج ــل القيم تمث

كمــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة وهــي كمــا يلــي:

القيمة المدرجة كما في 31 كانون األول
20212020بالدينار األردني

202٫89798٫106النقد لدى البنوك
70٫938٫39253٫464٫038موجودات مالية بالكلفة المطفأة

224٫908339٫138أرصدة مدينة أخرى 
71٫366٫19753٫901٫282

تحتفــظ الشــركة باألرصــدة لــدى مؤسســات مصرفيــة رائــدة لذلــك تــرى الشــركة بأنهــا ليســت معرضــة بدرجــة كبيــرة لمخاطــر 
االئتمــان المتعلقــة باألرصــدة لــدى البنوك.

 
اإلطار العام لتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية )9(:

انطالقــً مــن حــرص ِشــركة التســهيالت التجاريــة االردنيــة علــى اإللتــزام بالمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة بخصــوص المعيــار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة )9( واســتنادًا الــى تعليمــات البنــك المركــزي االردنــي بخصــوص تطبيــق المعيــار الدولــي للتقايــر الماليــة 

)9( فقــد قامــت الشــركة وبالتعــاون مــع الشــركة االم النهائيــة بتطبيــق المعيــار ضمــن المعطيــات التاليــة:
1. مــن خــالل الشــركة االم النهائيــة، تــم التعاقــد مــع شــركة متخصصــة للقيــام بتقديــم االستشــارات الالزمــة حــول تطبيــق 

المعيــار.
2. تم شراء نظام آلي متخصص لتطبيق متطلبات المعيار من خالل الشركة االم النهائية.

3. إدراج )تصنيــف( جميــع التعرضــات اإلئتمانيــة / أدوات الديــن التــي تخضــع لقيــاس واحتســاب الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة 
ضمــن إحــدى المراحــل التاليــة:

 المرحلــة األولــى ) Stage 1(: وتمثــل الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة مرجحــة بإحتماليــة التعثــر للتعــرض اإلئتمانــي / ألداة الديــن 
خــالل )12( شــهر القادمــة، حيــث تــم ادراج ضمــن هــذا البنــد التعرضــات اإلئتمانيــة/ أدوات الديــن التــي لــم يحصــل زيــادة مهمــة 
أو مؤثــرة فــي مخاطرهــا االئتمانيــة منــذ اإلعتــراف األولــي بالتعــرض/ األداة أو أن لهــا مخاطــر ائتمــان منخفضــة بتاريــخ إعــداد 
ــزي  ــك المرك ــات البن ــن تعليم ــواردة ضم ــروط ال ــرت الش ــال توف ــي ح ــة ف ــان منخفض ــر اإلئتم ــر مخاط ــة وتعتب ــم المالي القوائ

األردنــي المســتندة الــى متطلبــات المعيــار، ومــن االمثلــة علــى هــذه المؤشــرات مايلــي:

مخاطر تعثر منخفضة.
المدين له مقدرة عالية في األجل القصير على الوفاء بإلتزاماته.

المرحلــة الثانيــة )Stage 2(: حيــث تتضمــن هــذه المرحلــة التعرضــات اإلئتمانيــة / أدوات الديــن التــي حصــل زيــادة مؤثــرة فــي 
مخاطرهــا اإلئتمانيــة منــذ اإلعتــراف األولــي بهــا، إال أنــه لــم تصــل الــى مرحلــة التعثــر بعــد نظــرًا لعــدم وجــود دليــل موضوعــي 
ــل  ــي تمث ــن وه ــي / أداة الدي ــرض اإلئتمان ــر التع ــل عم ــة لكام ــة المتوقع ــارة اإلئتماني ــب الخس ــر. وتحتس ــول التعث ــد حص يؤك
الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة الناتجــة عــن كل احتمــاالت التعثــر خــالل المــدة الزمنيــة المتبقيــة مــن عمــر التعــرض اإلئتمانــي 

/ أداة الديــن.

علمــً بــأن الشــركة تقــوم باألخــذ بعيــن اإلعتبــار المؤشــرات الــواردة ضمــن تعليمــات البنــك المركــزي األردنــي المســتندة الــى 
متطلبــات المعيــار عنــد تصنيــف التعرضــات اإلئتمانيــة/ أدوات الديــن ضمــن هــذه المرحلــة، ومــن االمثلــة علــى هــذه المؤشــرات 

مايلــي:
عدم االلتزام بالشروط التعاقدية مثل وجود مستحقات تساوي أو تزيد عن )90( يوم.

وجود مؤشرات واضحة تدل على قرب إفالس الطرف المدين. 
باإلضافة الى المؤشرات التي وردت بتعليمات البنك المركزي رقم )47/2009(.

4. اآللية المعتمدة الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة )ECL( على األدوات المالية ولكل بند على حده:
ــً  ــب وفق ــي تحتس ــر )Probability of Default ( والت ــة التعث ــى احتمالي ــد عل ــة يعتم ــة المتوقع ــائر االئتماني ــاب الخس إن احتس
ــى  ــد عل ــي تعتم ــر )Loss Given Default( والت ــراض التعث ــارة بإفت ــبة الخس ــة، ونس ــل االقتصادي ــة والعوام ــر االئتماني للمخاط
القيمــة التحصيليــة للضمانــات، وقيمــة التعــرض عنــد التعثــر )Exposure at Default( وبنــاًء عليــه فقــد قامــت الشــركة بتبنــي 
النمــوذج الرياضــي التالــي إلحتســاب الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة وفــق المعيــار )9( حيــث يتــم تطبيــق المعادلــة التاليــة علــى 

جميــع التعرضــات وكاآلتــي:
%ECL = PD% x EAD (JOD) x LGD

ECL: الخسارة اإلئتمانية المتوقعة 
PD: إحتمالية التعثر

EAD: التعرض االئتماني عند التعثر
LGD: نسبة الخسارة بإفتراض التعثر

نطاق التطبيق/الخسارة االئتمانية المتوقعة:
ــم  ــا ت ــتثناء م ــي )باس ــار التال ــن اإلط ــة ضم ــة المتوقع ــارة االئتماني ــاس الخس ــوذج قي ــق نم ــار )9( يطب ــات المعي ــً لمتطلب وفق

ــر(: ــامل اآلخ ــل الش ــارة والدخ ــح أو الخس ــة الرب ــالل قائم ــن خ ــة م ــة العادل ــا بالقيم ــه منه قياس
القروض والتسهيالت االئتمانية.

أدوات الدين المسجلة بالتكلفة المطفأة. 
أدوات الدين المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

الكفاالت المالية المنصوص عليها وفق متطلبات المعيار )9(. 
الذمــم المدينــة المرتبطــة بعقــود اإليجــار ضمــن متطلبــات المعيــار المحاســبي الدولــي )17( والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 

 .)16(
الذمم المدينة التجارية. 

التعرضــات االئتمانيــة علــى البنــوك والمؤسســات الماليــة ]باســتثناء األرصــدة الجاريــة التــي تســتعمل لتغطيــة عمليــات الشــركة 
مثــل الحــواالت، الكفــاالت واالعتمــادات خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة جــدًا )أيــام([. 

5. احتساب احتمالية التعثر )PD( حيث قامت الشركة بإحتساب احتمالية التعثر وفق المعطيات التالية:
 -تــم األخــذ بعيــن اإلعتبــار المؤشــرات االقتصاديــة وعوامــل اإلقتصــاد الكلــي )الناتــج المحلــي اإلجمالــي و معــدالت البطالــة و 

.)PD( ألغــراض اســتخدامها فــي احتســاب الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة )التضخــم، أســعار الفوائــد الحقيقيــة
ــي  ــف اإلئتمان ــام التصني ــالل نظ ــن خ ــن م ــرادي والمصنفي ــاس إف ــى أس ــم عل ــم معاملته ــن يت ــالء الذي ــق بالعم ــا يتعل  -فيم
 )Calibration( فقــد تــم االعتمــاد علــى احتماليــة التعثــر المســتخرجة مــن نظــام التصنيــف االئتمانــي حيــث تــم اجــراء معايــرة
لنســب التعثــر الموجــودة علــى النظــام لتتوافــق مــع متطلبــات المعيــار وبعــد األخــذ بعيــن اإلعتبــار بيانــات التعثــر التاريخيــة 
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للشــركة.

6. احتســاب التعــرض اإلئتمانــي عنــد التعثــر )EAD( حيــث قامــت الشــركة بأخــذ المعطيــات التاليــة بعيــن االعتبــار عنــد احتســاب 
التعــرض االئتمانــي عنــد التعثــر:

- نوع التعرض اإلئتماني.
- رصيد التعرض اإلئتماني.

ــات  ــل البيان ــالل تحلي ــن خ ــاب م ــة االحتس ــركة بعملي ــت الش ــث قام ــر )LGD( حي ــراض التعث ــارة بإفت ــبة الخس ــاب نس  7. احتس
التاريخيــة لمعــدالت التحصيــالت للشــركة )Recovery Rates( وذلــك بعــد االخــذ بعيــن االعتبــار مجموعــة مــن العوامــل 
أهمهــا طبيعــة الضمانــات والمنتجــات وتصنيــف العميــل وبنــاًء عليــه فقــد تــم تطويــر نســب )LGD(  إمــا علــى مســتوى إفرادي 

للعمــالء المصنفيــن وغيــر المصنفيــن مــن خــالل نظــام التصنيــف اإلئتمانــي الداخلــي.

مخاطر السيولة 
ــتحقاقها  ــد اس ــة عن ــا المالي ــاء بالتزاماته ــى الوف ــركة عل ــدرة الش ــدم ق ــن ع ــة ع ــر الناجم ــي المخاط ــيولة ه ــر الس إن مخاط
والمرتبطــة بمطلوباتهــا الماليــة التــي يتــم تســويتها مــن خــالل تقديــم النقــد أو موجــودات ماليــة أخــرى. إن إدارة الشــركة 
للســيولة تكمــن فــي التأكــد قــدر اإلمــكان مــن أن الشــركة تحتفــظ دائمــً بســيولة كافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا عندمــا تصبــح 
واجبــة الدفــع فــي الظــروف العاديــة واالضطراريــة دون تحمــل خســائر غيــر مقبولــة أو مخاطــر قــد تؤثــر على ســمعة الشــركة. 

ــك  ــي ذل ــا ف ــة وبم ــغيلية المتوقع ــف التش ــة المصاري ــد لتغطي ــن النق ــي م ــدر كاف ــا ق ــر لديه ــى أن يتوف ــركة عل ــرص الش تح
تغطيــة االلتزامــات الماليــة ولكــن دون أن يتضمــن ذلــك أي تأثيــر محتمــل لظــروف قاســية مــن الصعــب التنبــؤ بهــا كالكــوارث 
الطبيعيــة، باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن الشــركة تحتفــظ بمصــدر ائتمــان مــن البنــوك التــي تتعامل معهــا لمواجهــة أيــة احتياجات 

نقديــة مفاجئــة.

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية بما في ذلك دفعات الفوائد المقدرة:

31 كانون األول 2021 

القيمة الدفتريةبالدينار األردني
التدفقات النقدية

المتعاقد عليها
أكثر من سنةسنة او أقل

-3٫678٫7093٫890٫9703٫890٫970بنوك دائنة

29٫384٫45431٫071٫12115٫206٫75515٫864٫366قروض

-5٫280٫0005٫557٫2005٫557٫200أسناد قرض

343٫817418٫056103٫386314٫670التزامات مقابل عقود تأجير تشغيلي

738٫157738٫157702٫27835٫879مطلوبات أخرى

-391٫541391٫541391٫541مخصصات أخرى

-1٫526٫7771٫526٫7771٫526٫777مخصص ضريبة الدخل

41٫343٫45543٫593٫82227٫378٫90716٫214٫915

31 كانون األول 2020 

بالدينار األردني
القيمة الدفترية

التدفقات النقدية
المتعاقد عليها

أكثر من سنةسنة او أقل

-3٫722٫3893٫938٫6603٫938٫660بنوك دائنة

19٫673٫75020٫804٫3929٫241٫11511٫563٫277قروض

-2٫300٫0002٫415٫0002٫415٫000أسناد قرض

702٫549879٫931189٫337690٫594التزامات مقابل عقود تأجير تشغيلي

566٫720566٫720528٫89437٫826مطلوبات أخرى

-373٫826373٫826373٫826مخصصات أخرى

-1٫206٫8501٫206٫8501٫206٫850مخصص ضريبة الدخل

28٫546٫08430٫185٫37917٫893٫682 12٫291٫697

مخاطر السوق
ــة  ــة نتيج ــألدوات المالي ــتقبلية ل ــة المس ــات النقدي ــة أو التدفق ــة العادل ــي القيم ــذب ف ــة تذب ــأ نتيج ــي تنش ــر الت ــي المخاط ه
للتغيــر فــي أســعار الســوق مثــل )أســعار الفائــدة وأســعار العمــالت وأســعار األســهم( وتنشــأ مخاطــر الســوق نتيجــة وجــود 
مراكــز مفتوحــة فــي أســعار الفائــدة، والعمــالت، واالســتثمار فــي األســهم، ويتــم مراقبــة هــذه المخاطــر وفقــً لسياســات 

ــة : ــر التالي ــن المخاط ــن كل م ــددة ، وتتضم ــراءات مح وإج

- مخاطر أسعار الفائدة.
- مخاطر أسعار الصرف.

- مخاطر التغير في أسعار األسهم.  
-  مخاطــر الســوق: هــي مخاطــر تعــرض المراكــز داخــل وخــارج القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة للخســائر نتيجــة لتقلــب 
األســعار فــي الســوق . وهــي تشــمل المخاطــر الناجمــة عــن تقلــب أســعار الفائــدة ، وعــن تقلــب أســعار األســهم فــي محافــظ 

اإلســتثمار ســواء لغــرض اإلتجــار أو التــداول .

تنشأ مخاطر السوق من : 
-  التغيرات التي قد تطرأ على األوضاع السياسية واإلقتصادية في األسواق .

-  تقلبات أسعار الفائدة .
-  تقلبات أسعار األدوات المالية اآلجلة بيعً وشراًء .

-  تقلبات أسعار العمالت األجنبية .
-  الفجوات في إستحقاق الموجودات والمطلوبات وإعادة التسعير .

مخاطر أسعار الفائدة
ــرى،  ــة األخ ــودات المالي ــة الموج ــى قيم ــدة عل ــعار الفائ ــي أس ــرات ف ــر التغي ــال تأثي ــن احتم ــدة ع ــعار الفائ ــر أس ــم مخاط تنج
ــات  ــودات والمطلوب ــغ الموج ــي مبال ــوة ف ــود فج ــق أو لوج ــدم تواف ــة لع ــدة نتيج ــعار الفائ ــر أس ــركة لمخاط ــرض الش تتع
ــإدارة هــذه  حســب اآلجــال الزمنيــة المتعــددة أو إعــادة مراجعــة أســعار الفوائــد فــي فتــرة زمنيــة معينــة وتقــوم الشــركة ب
المخاطــر عــن طريــق مراجعــة أســعار الفوائــد علــى الموجــودات والمطلوبــات مــن خــالل اســتراتيجية إدارة المخاطــر، وتتبــع 
الشــركة سياســة التحــوط المالــي لــكل مــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، وهــو 

ــة .  ــتقبلية متوقع ــر مس ــق بمخاط ــوط المتعل التح

ـ- فجوة إعادة تسعير الفائدة 
   يتم التصنيف على أساس فترات اعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق.
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 أكثر من )3( من شهربالدينار االردني
شهور

أكثر من )6( 
عناصر أكثر من )3(أكثر من سنةشهور

لغاية )3( أقل من شهرللسنــــــــــــة 2021
المجمـوعبدون فائدةسنواتالى )3( سنواتالى سنةالى )6( شهورشهور

الموجــــــــــــــــــودات

النقد في الصندوق 
317٫063317٫063------ولدى البنوك

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل 

211٫937211٫937------الشامل اآلخر

موجودات مالية بالكلفة 
70٫938٫392-5٫222٫7644٫035٫5673٫023٫8915٫918٫45530٫549٫95822٫187٫757المطفأة

224٫908--114٫22298٫802-11٫884-أرصدة مدينة أخرى

حق استخدام أصول 
350٫118-21٫24621٫24642٫492132٫472132٫662-مستأجرة

استثمارات عقارية - 
374٫400374٫400------بالصافي

موجودات مستملكة 
2٫990٫4422٫990٫442------لقاء ديون مستحقة

141٫168141٫168------ممتلكات ومعدات

58٫55858٫558------موجودات غير ملموسة

موجودات ضريبية 
2٫555٫1752٫555٫175------مؤجلة

5٫222٫7644٫068٫6973٫045٫1376٫075٫16930٫781٫23222٫320٫4196٫648٫74378٫162٫161مجموع الموجودات

المطلوبــــــــــــــــات 

3٫678٫709---834٫4722٫844٫237--بنوك دائنة

29٫384٫454-3٫222٫0133٫955٫1737٫204٫08514٫353٫080650٫103-قروض

5٫280٫000---5٫280٫000---أسناد قرض 

التزامات مقابل عقود 
343٫817-30٫67123٫21028٫086120٫972140٫878-تأجيرتشغيلي 

738٫157--557٫69455٫78088٫80435٫879-مطلوبات أخرى

391٫541---391٫541---مخصصات أخرى

1٫526٫777----1٫030٫575-496٫202مخصص ضريبة الدخل

41٫343٫455-496٫2023٫810٫3785٫899٫21015٫836٫75314٫509٫931790٫981مجموع المطلوبات 

فجوة إعادة تسعير 
16٫271٫30121٫529٫4386٫648٫74336٫818٫706)9٫761٫584()2٫854٫073(4٫726٫562258٫319الفائدة

للسنــــــــــــة 2020

5٫569٫9422٫944٫3363٫181٫4267٫006٫15930٫614٫3425٫206٫7066٫911٫30761٫434٫218إجمالي الموجودات

28٫546٫084-392٫2262٫853٫2554٫445٫0459٫307٫14211٫028٫206520٫211إجمالي المطلوبات

فجوة إعادة تسعير 
19٫586٫1364٫686٫4956٫911٫30732٫888٫134)2٫300٫983()1٫263٫619(5٫177٫71691٫081الفائدة

مخاطر العمالت األجنبية : 
وتنشــأ هــذه المخاطــر عــن تغيــر قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة تقلــب أســعار صــرف العمــالت وتتبــع الشــركة سياســة مدروســة 

فــي إدارة مراكزهــا بالعمــالت االجنبيــة .

فيمــا يلــي ملخصــً بالبيانــات الكميــة المتعلقــة بتعــرض الشــركة لمخاطــر تقلــب أســعار العمــالت المقدمــة إلدارة الشــركة 
بنــاًء علــى سياســة إدارة المخاطــر:

المجموعدينار كويتيدوالر أمريكيدينار أردنيبالدينار األردني

كما في 31 كانون األول 2021
317٫063--317٫063النقد في الصندوق ولدى البنوك

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
211٫937211٫937--الشامل اآلخر

70٫938٫392--70٫938٫392موجودات مالية بالكلفة المطفأة
224٫908--224٫908أرصدة مدينة أخرى

350٫118--350٫118حق استخدام أصول مستأجرة
374٫400--374٫400استثمارات عقارية - بالصافي

2٫990٫442--2٫990٫442موجودات مستملكة لقاء ديون مستحقة
141٫168--141٫168ممتلكات ومعدات

58٫558--58٫558موجودات غير ملموسة
2٫555٫175--2٫555٫175موجودات ضريبية مؤجلة

211٫93778٫162٫161-77٫950٫224مجموع الموجودات
3٫678٫709--3٫678٫709بنوك دائنة

29٫384٫454-24٫705٫0544٫679٫400قروض
5٫280٫000--5٫280٫000أسناد قرض 

343٫817--343٫817التزامات مقابل عقود تأجيرتشغيلي 
738٫157--738٫157مطلوبات أخرى

391٫541--391٫541مخصصات أخرى
1٫526٫777--1٫526٫777مخصص ضريبة الدخل

41٫343٫455-36٫664٫0554٫679٫400مجموع المطلوبات
211٫93736٫818٫706)4٫679٫400(41٫286٫169الصافي

المجموعدينار كويتيدوالر أمريكيدينار أردنيبالدينار األردني

كما في 31 كانون األول 2020
129٫040--129٫040النقد في الصندوق ولدى البنوك

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
212٫541212٫541--الدخل الشامل اآلخر

53٫464٫038 --53٫464٫038 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
339٫138 --339٫138 أرصدة مدينة أخرى

719٫734 --719٫734 حق استخدام أصول مستأجرة
397٫800 --397٫800 استثمارات عقارية - بالصافي

3٫580٫013 --3٫580٫013 موجودات مستملكة لقاء ديون مستحقة
185٫759 --185٫759 ممتلكات ومعدات
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72٫838 --72٫838 موجودات غير ملموسة
2٫333٫317 --2٫333٫317 موجودات ضريبية مؤجلة

212٫54161٫434٫218-61٫221٫677مجموع الموجودات
3٫722٫389--3٫722٫389بنوك دائنة

19٫673٫750-16٫837٫7502٫836٫000قروض
2٫300٫000 --2٫300٫000 أسناد قرض 

702٫549 --702٫549 التزامات مقابل عقود تأجيرتشغيلي 
566٫720 --566٫720 مطلوبات أخرى

373٫826 --373٫826 مخصصات أخرى
1٫206٫850 --1٫206٫850 مخصص ضريبة الدخل

28٫546٫084-25٫710٫0842٫836٫000مجموع المطلوبات
212٫54132٫888٫134)2٫836٫000(35٫511٫593الصافي

تحليل الحساسية 
كمــا هــو مشــار إليــه أدنــاه، فــإن زيــادة )نقــص( الدينــار األردنــي مقابــل الدينــار الكويتــي فــي 31 كانــون األول قــد أدى إلــى زيــادة 
)نقــص( حقــوق الملكيــة والربــح أو الخســارة فــي المبالــغ المبينــة أدنــاه. ويســتند هــذا التحليــل علــى فروقــات ســعر الصــرف 
األجنبــي حيــث تعتبــر الشــركة تلــك الفروقــات معقولــة بتاريــخ التقريــر. ويفتــرض التحليــل أن جميــع المتغيــرات األخــرى، خاصــة 
تلــك التــي تتعلــق بأســعار الفائــدة، تبقــى ثابتــة ويتجاهــل أي تأثيــر للمبيعــات والمشــتريات المتوقعــة. يتــم تنفيــذ التحليــل علــى 

نفــس األســاس لعــام 2020، حتــى إذا كانــت الفروقــات المعقولــة فــي ســعر الصــرف األجنبــي مختلفــة، كمــا هــو مبيــن أدنــاه.
إن أسعار الصرف كما في 31 كانون األول هي كما يلي: 

كما في 31 كانون األول
20212020بالدينار األردني

0٫7090٫709الدوالر األمريكي
0٫4270٫429الدينار الكويتي

ــادة  ــى زي ــؤدي إل ــوف ي ــي س ــار الكويت ــي والدين ــدوالر األمريك ــل ال ــدار 10% مقاب ــي بمق ــار االردن ــرف الدين ــعر ص ــي س ــادة ف إن الزي
ــي: ــا يل ــة كم ــوق الملكي ــائر وحق ــاح والخس ــي االرب ــص( ف )نق

كما في 31 كانون األول
20212020العملة

467٫940283٫600الدوالر األمريكي
)21٫254()21٫194(الدينار الكويتي

 
ــادة  ــار الكويتــي ســوف يــؤدي إلــى زي ــل الــدوالر األمريكــي والدين ــار االردنــي بمقــدار 10% مقاب إن النقــص فــي ســعر صــرف الدين

ــاح والخســائر و حقــوق الملكيــة كمــا يلــي: )نقــص( فــي االرب
كما في 31 كانون األول

20212020العملة
)283٫600()467٫940(الدوالر األمريكي

21٫19421٫254الدينار الكويتي

 

مخاطر أسعار األسهم
تنتــج مخاطــر أســعار األســهم عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي االســهم. تعمــل الشــركة علــى إدارة هــذه 

المخاطــر عــن طريــق تنويــع االســتثمارات فــي عــدة مناطــق جغرافيــة وقطاعــات اقتصاديــة.  

تحليل إستحقاقات الموجودات والمطلوبات
يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقأ للفترة المتوقعة إلستردادها أو تسويتها:

31 كانون األول 2021
المجموعأكثر من سنةلغاية سنةالموجودات:

317٫063-317٫063النقد في الصندوق ولدى البنوك
موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل 

211٫937211٫937-الشــامل اآلخــر
18٫200٫67752٫737٫71570٫938٫392موجودات مالية بالكلفة المطفأة

126٫10698٫802224٫908أرصدة مدينة أخرى
84٫984265٫134350٫118حق استخدام أصول مستأجرة

374٫400374٫400-استثمارات عقارية - بالصافي
2٫990٫4422٫990٫442-موجودات مستملكة لقاء ديون مستحقة

73٫40567٫763141٫168ممتلكات ومعدات
25٫93132٫62758٫558موجودات غير ملموسة

2٫555٫1752٫555٫175-موجودات ضريبية مؤجلة
18٫828٫16659٫333٫99578٫162٫161مجموع الموجودات

المطلوبات:
3٫678٫709-3٫678٫709بنوك دائنة

14٫381٫27115٫003٫18329٫384٫454قروض
5٫280٫000-5٫280٫000أسناد قرض 

81٫967261٫850343٫817التزامات مقابل عقود تأجيرتشغيلي 
702٫27835٫879738٫157مطلوبات أخرى

391٫541-391٫541مخصصات أخرى
1٫526٫777-1٫526٫777مخصص ضريبة الدخل

26٫042٫54315٫300٫91241٫343٫455مجموع المطلوبات
44٫033٫08336٫818٫706)7٫214٫377(الصافي

31 كانون األول 2020
المجموعأكثر من سنةلغاية سنةالموجودات:

129٫040 129٫040-النقد في الصندوق ولدى البنوك
موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل 

212٫541 212٫541 - الشــامل اآلخــر
53٫464٫038 35٫091٫567 18٫372٫471 موجودات مالية بالكلفة المطفأة

339٫138 159٫638 179٫500 أرصدة مدينة أخرى
719٫734 569٫842 149٫892 حق استخدام أصول مستأجرة

397٫800 397٫800 - استثمارات عقارية - بالصافي
3٫580٫013 3٫580٫013 - موجودات مستملكة لقاء ديون مستحقة
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185٫759 114٫22571٫534ممتلكات ومعدات
72٫838 30٫20042٫638موجودات غير ملموسة

2٫333٫317 2٫333٫317 - موجودات ضريبية مؤجلة
18٫846٫28842٫587٫93061٫434٫218مجموع الموجودات

المطلوبات:
3٫722٫389 - 3٫722٫389 بنوك دائنة

19٫673٫750 10٫935٫019 8٫738٫731 قروض
2٫300٫000 - 2٫300٫000 أسناد قرض 

702٫549 575٫572 126٫977 التزامات مقابل عقود تأجيرتشغيلي 
566٫720 37٫825 528٫895 مطلوبات أخرى

373٫826 - 373٫826 مخصصات أخرى
1٫206٫850 - 1٫206٫850 مخصص ضريبة الدخل

16٫997٫66811٫548٫41628٫546٫084مجموع المطلوبات
31٫039٫51432٫888٫134 1٫848٫620الصافي

3. مستويات القيمة العادلة
يمثــل الجــدول التالــي األدوات الماليــة المســجلة بالقيمــة العادلــة اســتنادًا إلــى طريقــة التقييم، حيث يتــم تعريف المســتويات 

المختلفــة علــى النحــو التالي:
المستوى 1: األسعار المعلنة )غير المعدلة( ألصول أو إلتزامات مطابقة في أسواق نشطة .

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 
ــة  ــة العادل ــاس القيم ــرة لقي ــل أداة متوف ــر أفض ــي تعتب ــة والت ــة الدفتري ــتخدام القيم ــركة باس ــت الش ــد قام ــا، وق مالحظته

ــتثمارات. ــك االس لتل

الموجودات والمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر:

31 كانون األول 2021
القيمة العادلة القيمة الدفترية بالدينار األردني

المستوى 3المستوى 2المستوى 1
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل  الشامل اآلخر
212٫937--212٫937

31 كانون األول 2020
القيمة العادلة القيمة الدفترية بالدينار األردني

المستوى 3المستوى 2المستوى 1
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل  الشامل اآلخر
212٫541--212٫541

إن القيمة الدفترية للموجودات المالية الظاهرة في القوائم المالية الموحدة تقارب قيمتها العادلة.

ال يوجد أي تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول 2021.

2- الموجودات والمطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة على اساس متكرر: 

31 كانون األول 2021
القيمة العادلة القيمة الدفترية بالدينار األردني

المستوى 3المستوى 2المستوى 1
---202٫897النقد لدى البنوك

---70٫938٫392موجودات مالية بالكلفة المطفأة
---3٫678٫709بنوك دائنة

---29٫384٫454قروض
---5٫280٫000أسناد قرض 

---343٫817التزامات مقابل عقود تأجيرتشغيلي 

31 كانون األول 2020
القيمة العادلة القيمة الدفترية بالدينار األردني

المستوى 3المستوى 2المستوى 1
---98٫106النقد لدى البنوك

---53٫464٫038 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
--- 3٫722٫389 بنوك دائنة

--- 19٫673٫750 قروض
--- 2٫300٫000 أسناد قرض 

--- 702٫549 التزامات مقابل عقود تأجيرتشغيلي 

تعتقد االدارة ان القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية تقارب قيمتها العادلة.

ال يوجد اي تحويالت بين المستوى 1 والمستوى 2 خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول 2021.

5- الموجودات غير المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في القوائم المالية الموحدة:

31 كانون األول 2021
القيمة العادلة القيمة الدفترية بالدينار األردني

المستوى 3المستوى 2المستوى 1
-593٫465-374٫400إستثمارات عقارية - بالصافي

-4٫344٫860-2٫990٫442موجودات مستملكة لقاء ديون مستحقة

31 كانون األول 2020
القيمة العادلة القيمة الدفترية بالدينار األردني

المستوى 3المستوى 2المستوى 1
-593٫465-397٫800إستثمارات عقارية - بالصافي

-5٫035٫689-3٫580٫013موجودات مستملكة لقاء ديون مستحقة

توضــح البنــود أعــاله القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة التــي يتــم تحديدهــا علــى أســاس أســعار أدوات ماليــة مشــابهة 
فــي ســوق غيــر نشــط.
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His Majesty King Abdulla II
King of Hashemite Kingdom of Jordan
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Mr. Jamal Mohammad Fariz/ Chairman up to 19/5/2021
 Representative of Tamkeen Leasing Com.

Mr. Muhannad Zuhair Boka / Vice-Chairman
Representative of Tamkeen Leasing Com.

Mr. Tareq “Mohammad Nazih” Sakkijha  / Member
Representative of Tamkeen Leasing Com.

Mis. Rima Abdallah Said Daher / Member
Representative of University of Jordan Investment Fund

Mr. Nasser Awwad Al Khaldi /  Member
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Mr.Zaid Mahmoud Haj Qoul 

Auditor
Kawasmy & Partners Co (KPMG)

 

Legal Consultant
Mr.Mohammad ali. Al - Hiasat
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

In the Name of God the Merciful the compassionate,

Dear Shareholders, 

It is an honor and pleasure to welcome you on behalf of myself and the board members to the 41TH 
General Assembly and to share the annual report about the Company’s activities and achievements 
for the year 2021. 
Being the first lending company of its type in Jordan, JOTF was founded in 1983 and, due to the 
continuous achievements of its objectives.
In 2021 JOTF has achieved a net profit of JOD 3,931,176 compared to JOD 2,640,557, in 2020.
Total assets reached JOD 78,162,161 in 2021 compared to JOD 61,434,218 in 2020 with a growth of 
27,2 %. the net shareholders equity JOD 36,818,706 in 2021 compared to JOD 32,888,134 in 2020, 
with a growth of 12 % ، The return on capital at the end  of 2021 was 24 % compared to 16% at the 
end of 2020.

Dear Respected Shareholders, 
The Company has complied with the Corporate Governance Guidelines.
As a subsidiary of Invest Bank, JOTF implementing CBJ instructions in regards of provisions and in 
accordance with IFRS 9 measures.
JOTF is focusing on different segments.       
The company also keeps pace with the development and the search for new markets, and attract 
new customers as well as provide new services and products in addition to the ease and speed of 
transactions.

Finally, I would like to express on my behalf and on behalf of the board members my sincere appreciation 
and gratitude for all JOTF employees and their efforts and loyalty in serving the Company and its 
clients. I would also like to thank all our clients and shareholders for their continuous trust and support. 

Sincere Regards, 

Nabil George Safadi
Chairman

Board of Directors Report

1- Highlights on the Company’s main activities, geographical locations, capital 
investment volume and number of employees: 

A. Company’s Main Activities
JOTF focuses on Retail lending such as, and not limited to (Personal loans, Car finance, Mortgage) 
and SMEs. Furthermore, leasing and Islamic products are among the Company’s offering portfolio.

B. the Company’s Geographical Locations and Number of Employees per Location

Geographical Location Address Tel No. of 
Employees

Head Office Abdel Hameed Sharaf St, Bldg 43 Al 
Shemeisani 06-5671720 58

Main Branch Abdel Hameed Sharaf St, Bldg 43 Al 
Shemeisani 06-5671720 4

Outdoor Sales/ Dabouq Khair al-Din Maani Street Building No. 41, 
Dabouq 06-5373837 5

Al Madina Branch Near Sport City, Opposite to Sarh Al Sha-
heed 06-5158816 4

Al Wehdat Branch Opposite to Al Taiebat Village 06-4735666 5
The free zone Al Zarqa 
Branch Al Zarqa -The free zone car park 05-3826183 3

Erbid Branch Near Al Qubba Roundabout 02-7255959 3

Al aqaba Branch Jordanian Royal Bldg, Opposite To Prin-
cess Haya Hospital 03-2042225 4

Total Number of Employees 86

C. Total shareholders’ Equity

The volume of capital investment amounted to JOD 36,818,706 of which JOD 16,500,000 were paid-in 
capital, JOD 4,125,000 compulsory reserve, JOD 16,176,933 were retained earnings, and JOD 16,773 
were a reserve for valuing financial assets.  

2. Description of subsidiaries, their nature of work and activities 

Jordan Trade Facilities Company owns Jordan Facilities Company for finance Leasing, which is a 
limited liability company established in 5/5/2010; with a registered and fully paid in capital of 2 Million 
Jordanian Dinars .  , and its main business activities are leasing commodities, The Company currently 
has one employee.  
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3. Board Members / Senior Managers: Names, Titles and a Brief on Each 

BOARD MEMBERS
Mr.Nabil George Safadi / Chairman– Representative of Tamkeen Leasing Com.

Educational QualificationNationalityDate of 
Birth

Member 
since

B.A, public administration,1977Jordanian22/8/195519/5/2021
More than 40 years’ experience in banking sector, mainly in Consumer Banking in 
Standard Chartered Bank,  
Arab Bank, Emirates and Jordan, and in Invest Bank, where he assumed several 
leadership posts, including Head of Credit and Collection in Standard Chartered Bank. 
Global Collection Head in Arab Bank for Gulf , North Africa and Levant and Chief 
Operations Officer in Invest Bank.

Experience

Mr. Jamal Mohammad Fariz / Chairman –Representative of Tamkeen Leasing Com.up to 19/5/2021

Educational QualificationNationalityDate of 
Birth

Member 
since

B.A, Business Administration,1980Jordanian20/9/195825/8/2020
2011- Present: General Manager at Tamkeen Leasing Com. 
 1982-2011 banking experience
* Chairman of Board of Directors of Jordan Brazilian Business Association (JBBA).
* Chairman of Board of Directors of Haya Cultural Center.
* Vice Chairman, Global Compact Association.
* Member of the Board, United Cable Factories Co
* Member of the Board, Development & Employment Fund.
* Honorary Chairman/ Inter-Arab Cambist Association  (Arab Foreign Exchange Dealers).

Experience

Mr. Muhannad Zuhair Boka/ Vice-Chairman – Representative of Tamkeen Leasing Com.

Educational QualificationNationalityDate of 
Birth

Member 
since

B.A ,science in Economics, 2000Jordanian19/6/197525/8/2020
2012- Present: Assistant General Manager, Commercial & SME Banking at Investbank 
Amman, Jordan
2011-2012: Co-Head, Corporate Banking HSBC Bank Middle East, Amman, Jordan
2010-2011: Head, Business Banking (Jordan) & Commercial Banking (Ramallah) HSBC 
Bank Middle East, Amman, Jordan
2009-2011: Head, Global Payments and Cash Management (PCM) HSBC Bank Middle 
East, Amman, Jordan 
2007- 2008: Assistant Vice President, Business Banking, Washington Mutual Bank, Inc, 
Orange County, California
2006- 2007: Assistant Vice President, Business Banking, Wachovia Bank N.A., Orange 
County, California 
2005- 2006: Assistant Vice President, Business Banking, Wells Fargo Bank, Orange 
County, California 
2003-2005: Senior Business Specialist, SME Wells Fargo Bank, Orange County, California

Experience

Mr. Tareq “Mohammad Nazih” Sakkijha  / Member – Representative of Tamkeen Leasing Com.

Educational QualificationNationalityDate of 
Birth

Member 
since

Master Degree,  Business Administration,2002Jordanian16/6/197725/8/2020
2011 - Present Assistant General Manager / Head of Consumer Banking at Investbank 
2008 - 2011: Product Development Manager- Credit Cards - Arab Bank Plc Group 
2006 - 2008: Personal Loans and Credit Card Sales Manager at Standard Chartered 
Bank 
2005-2006: Consultant - Nextmove Jordan 

Experience

Mrs . Rima Abdallah Said Daher / Member – Representative of University of Jordan Investment 
Fund

Educational QualificationNationalityDate of 
Birth

Member 
since

Bachelor  Accounting 1996Jordanian10/7/197425/8/2020

2017 – present Acting Director of Financial Funds Unit at the University of Jordan
2014-2017 Director of the Financial Department at the Financial Funds Unit / 
University of Jordan
2011-2014 Acting Director of the Internal Auditing Department at the Financial Funds 
Unit /University of Jordan
 2006-2011 Head of Investment Division at the Financial Funds Unit/ University of 
Jordan
1997-2006 Accountant at the  Financial Funds Unit / University of Jordan

Experience

Mr. Nasser Awwad Al Khaldi --  Member 

Educational QualificationNationalityDate of 
Birth

Member 
since

Bachelor of Electrical Engineering - 1989Jordanian21/10/196625/8/2020

2018 – Present Consultant.
2013 – 2018  CEO- Dead Sea Company (Samarah)
2007 - 2013  CEO-Jordan Dubai Properties
2002 - 2007  CEO-Jordan Projects for Tourism Development (Tala Bay)
1998 - 2002  CEO-Abujaber Investment
1996 - 1998  Director-Jordan Mobile Telephone Services (Zain)
1995 - 1996  Manager-Global One
1993 - 1995  Network Specialist – GBM (IBM)
1989 - 1993 Officer – Royal Jordanian Air Force

Experience
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EXECUTIVE MANAGEMENT

Mr. Zaid Mahmoud R. Haj Qoul / GM

Educational QualificationNationality Date of
Birth

 Appointment
Date

Master’s degree in finance (investment and securities).Jordanian7/9/197417/11/2019

2019 - Present: General Manager at Jordan Trade Facilities Company 
2014- 2019: Managing Director at MVA INTERNATIONAL- ALBAHRAIN
2008 - 2014: Vice President,Consumer Banking Head , Arab Bank Bahrain
2006 - 2008: Head of Consumer Banking at Standard Chartered Bank – Qatar
2002-2006 : Portfolio and Product Manager at Standard Chartered Bank –Jordan
1997-2002: Sales Manager at HSBC BANK Jordan

Experience

Mr. Husam Salah Hasan Amawi / Deputy General Manager

Educational QualificationNationality Date of
Birth

 Appointment
Date

B.A., AccountingJordanian10/12/19691/11/2020

2020 -: Deputy General Manager at the Jordan Trade Facilities Company.
2016  -2020 Personal Facilities Manager at the Invest Bank
2006 - 2016, Director of Retail Risk Operations at Standard Chartered Bank
2000 - 2006 Assistant Deputy General Manager - Debt Insurance at JOFICO
1996 - 2000 Assistant Director of Debt Insurance Department at the Arab Life and 
Accident Insurance Comp

Experience

Mr. Ziad Hussein Husni Saleh / Administration Manager

Educational QualificationNationality Date of
Birth

 Appointment
Date

B.A. in Business AdministrationJordanian21/1/196221/1/1984

1984 - Present: Jordan Trade Facilities Company/Administrative and Shareholders 
Affairs Department.
1981 - 1983: Military Consumer Establishment/Accountant.

Experience

Mr. Khaled Mohammad Abualrob / Assistant Financial Manager

Educational QualificationNationalityDate of 
Birth

Appointment 
Date

B.A., AccountingJordanian22/8/197717/10/2004
2004 - Present: Assistant  Finance manager at Jordan Trade Facilities Company. 
2003 - 2004: Accountant at the AL-Mayadeen Contracting Establishment.
2002-2003: Accountant at Arab Electrical Industries PLC.. 
2001-2002: Accountant  at Alqwoa Establishment for Engineering.

Experience

Mrs. Hanadi Khalil Hamam / Human Resource and Training Manager 

Educational QualificationNationalityDate of 
Birth

Appointment 
Date

B.A., Business Administration 2001Jordanian28/2/197916/5/2009
2009 – Present: Human Resource and Training Manager at Jordan Trade Facilities 
Company.
2004 - 2009: Human Resource Manpower Planning Manager at Arab Bank

Experience

Mr. Amer AbedulQader Beidas / Compliance Control Manager 

Educational QualificationNationalityDate of 
Birth

Appointment 
Date

Bachelor’s Degree in accounting 2013Jordanian15/6/198725/6/2014
2014 – Present: Compliance Control   Manager at Jordan Trade Facilities 
Company.
2010 - 2014: Accountant at Jordan Modern Company for Ready Mix Concrete / 
Manaseer

Experience

Mr. Hazem Ghassan Haddad / Legal Manager 

Educational QualificationNationalityDate of 
Birth

Appointment 
Date

Bachelor of Laws 2005Jordanian11/6/19821/12/2016
2016 – Present: Legal Manager at Jordan Trade Facilities Company.
2010 - 2016: Lawyer at Bank Audi
2008-2010: Lawyer at Al-Najdawi Law Firm

Experience

Mr.Gaith Adel Almobaideen / Branch and sales Manager

Educational QualificationNationalityDate of 
Birth

Appointment 
Date

Bachelor of Financial and Banking Sciences 2003Jordanian14/6/19813/5/2021
2009 – Present: Branch and sales Manager at Jordan Trade Facilities Company.
2015 - 2021: Relationship Manager/Operations at Invest Bank
2012-2014: Head of the Recruitment and Training Unit at Al-Nisr Al-Arabi Insurance 
Company
2010-2012: Key Accounts Manager at Orange
2005-2009 Senior Sales Officer at Standard Chartered Bank

Experience
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4. Statement of Major Owners of Issued Shares by the Company, Number of Shares Owned by 
Each and Ownership Percentage Comparing to the Previous Year (Who Own 5% and Above): 

Name
31/12/2020 31/12/2021

Number of 
Stocks Share % Number of 

Stocks Share %

Tamkeen Leasing Com. 16,080,239 97.4% 16,130,264 97.8%

5. Company’s Competitive standing within the Sector of its Business Activities, Main Markets 
and its Share in the Local and International Markets:

-The company provides its services through the commercial financing in addition to financing in 
accordance with Islamic Sharia.
 -The company financed the purchase of vehicles, and the financing of individuals as well as real estate 
and small and medium enterprises (SMEs).
- The company provides its services through Jordan Facilities Company  of leasing, Its owned by the 
Jordan Trade Facilities Company.
-The sector of finance companies in Jordan is one of the important sectors as it is complementary to 
the activity of banks by providing financing solutions to their customers taking into account their privacy 
and requirements.

6. The Degree of the Company’s Reliance in conducting its operations on specific providers 
and/or clients (locally and internationally). 

The Company does not depend on a specific provider and/or main clients whose transaction amounts 
equals or exceeds 10% of the total booking. 

7. Government protection or privileges obtained by the Company or any of its products under 
laws and regulations or others:

* Under applicable laws, regulations or others, the Company and its products do not have any 
government protection or any other privileges. 
* The Company has not obtained any patents or franchising rights. 

8. Decisions issued by the Government, international organizations or any other authority that 
constituted material effect on the Company’s business, its products or competitiveness:

* There are no decisions issued by the Government, international organizations or any other authorities 
that have material impact on the Company’s business or any of its products or competitiveness. 

* International Quality Standards do not apply to the Company’s business. 

9. The Company’s organizational structure and number of employees 
As of 31/12/2021, the number of the Company’s employees was (86) compared to (77) in 2020.

The Company’s organizational structure
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B. Employees Categories and Qualifications        

No. of EmployeesCategoriesEducational Qualification

2Admin. EmployeesMaster’s degree

69Admin. EmployeesBachelor’s

6Admin. EmployeesDiploma

4General ServicesHigh School

5General ServicesLess than High School

86Total

C. Training Courses

Number of EmployeesTraining Programs during 2021

2Financial analysis for the predicting loan

3selling skills

2banking culture

72Anti-money laundering.

1HR Training

10. Risks to which the Company is exposed to:

There are no risks that the Company may be exposed to during the next fiscal year that have any 
material impact on operations.

11. Company’s achievements and major events during the fiscal year: 

a) The Board of Directors held twelve meetings in 2021.
b) Achieving goals despite the epidemiological conditions due to the Corona pandemic.
c) Governance policies and procedures applied.

Total facilities portfolio over the last four years (in thousand Dinars):

Total FacilitiesYear
55,7282018
61,6052019
71,5602020
94,3272021

The following is detailed description about the company’s assets for the past four years (in thousands 
JD)

Year 2018 2019 2020 2021
Facilities portfolio –Net 42,689 45,728 53,464 70,938

Investment portfolio 647 633 610 586

Other assets 4,991 7,715 7,360 6,637

Total assets 48,327 54,076 61,434 78,162
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Company’s leverage details from 2018 to 2021

Year Debt
(in thousands)

Shareholders’ Equity
(in thousands) Debt/Equity

2018 19,105 27,271 70%
2019 20,229 30,247 67%
2020 25,567 32,888 78%
2021 38,343 36,819 104%

Owners’ Equity and details on profitability from 2018-2021

EPSReturn on 
Equity

Profit after tax and 
fees

(in thousands)

Shareholders’ 
Equity

(in thousands)
Year

0,18811,4%3,10827,2712018

0,1809,8%2,96630,2472019

0,1608%2,64132,8882020

0,24010,7%3,93136,8192021

12. Financial impact from extraordinary operations occurred during the fiscal year and not 
included in the Company’s main activities

There is no financial impact from any extraordinary operations occurred during the fiscal year.

13. Time series for realized profit and loss, dividends, net shareholders’ equity and securities 
rates throughout the last five years 

Year 2017 2018 2019 2020 2021

Net profit before tax and provisions (in 
thousand Dinars)  3,621  3,845  4,675  4,692  5,959

Net profit after tax and provisions (in 
thousand Dinars) 3,078 3,108 2,966 2,641 3,931

Dividends (in thousand Dinars) - - - - -

Net Shareholders’ Equity (in thousand 
Dinars) 24,940 27,271 30,247 32,888 36,819

Price per Share (in Dinar) 1,100 1,060 0,980 1,150 1,260

14. Company’s financial standing analysis and business results during the fiscal year

PercentageIndexNo.

 0,329 %Stock Turnover1

5%Return On Investment2

10,7%Return On Equity3

24%Return On Capital4

15. Company’s developments, future plans and Boards’ outlook

Management seeks to develop, diversify and increase productivity to achieve the highest possible 
returns to shareholders by:
*Increasing it‘s share in the domestic market.
*Diversity in products by introducing new products to penetrate and reach the largest segments of the 
Jordanian society.
* Further development of human capital through specialized training.

16.  Audit Remunerations
  
Remuneration for the Company’s auditors, KPMG was JD 12,180   inclusive of sales tax.
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17. Statement of the number of securities registered in the names of board members, executive 
personnel, their relatives, relatives of the board members and companies they control compared 
to last year

Board Members 

Number of Shares
TitleNationalityName

31/12/202131/12/2020
16,130,264

000
2,200

000
000

16,080,239
000

2,200

000
000

Chairman
Chairman

Vice Chairman
Member

Jordanian
Jordanian
Jordanian

Jordanian
Jordanian

Tamkeen Leasing Com.  represented by:
Mr.Nabil George Safadi from 19/5/2021
Mr. Jamal Mohammad Fariz up to 
19/5/2021
 Mr. Muhannad Zuhair Boka
  Mr.  Tareq “Mohammad Nazih” Sakkijha

77,000

000

77,000

000Member

Jordanian

Jordanian

University of Jordan Investment Fund, 
represented by:
Mrs . Rima Abdallah Said Daher

10,00010,000MemberJordanian Mr. Nasser Awwad Al Khaldi

Senior Executive Management 

Number of Shares
TitleNationalityNameNo.

31/12/202131/12/2020

--------------------General Manager JordanianMr. Zaid M. Haj Qoul1

--------------------Deputy General 
Manager

JordanianMr. Husam Salah Hasan 
Amawi2

5,5005,500Administration 
Manager

JordanianMr. Ziad Hussein Husni 
Saleh

3

--------------------Assistant Financial 
Manager

JordanianMr. Khaled Mohammad 
Abualrob 

4

--------------------Human Resource and 
Training Manager

JordanianMrs. Hanadi Khalil Hamam 5

--------------------Compliance Control   
Manager

JordanianMr. Amer Abdelkader 
Baidas 

6

--------------------Legal ManagerJordanianMr. Hazem Ghassan 
Haddad 

7

--------------------Branch and sales 
Manager

JordanianMr.Gaith Adel Almobaideen 8

Relatives of the Board Members and Senior Executive Management:

- There are no shares registered in the name of relatives of the board members or in the name of the 
senior executive management.
- There are no shares registered in the name of companies controlled by any of the board members or 
of the senior executive management

18. Benefits, Remunerations and Travel Allowances of the Board Chairman and Members, and 
Senior Executive Management in 2021

Benefits, Remunerations and Travel Allowances of the Chairman and Board Members as the following: 

Travel and 
RemunerationTitleBoard Member Name

0000
5,000
5,000
5,000

Chairman 
Chairman

Vice Chairman
Member

Tamkeen Leasing Com.  represented by:
Mr.Nabil George Safadi from 19/5/2021
Mr. Jamal Mohammad Fariz up to 19/5/2021
Mr. Muhannad Zuhair Boka 
Mr.  Tareq “Mohammad Nazih” Sakkijha   

5,000Member

University of Jordan Investment Fund, represented by:
Mrs . Rima Abdallah Said Daher

5,000MemberMr. Nasser Awwad Al Khaldi 

* Salaries and remunerations of the Executive Management: 

Name Date of 
Appointment Job Salary Bonuses Total

Mr. Zaid M. Haj Qoul 17/11/2019 General Manager 97,500 20,000 117,500

Mr. Husam Salah Amawi 1/11/2020 Deputy General Manager 68,160 - 68,160

Mr. Ziad Saleh 21/01/1984 Administration Manager 33,466 - 33,466

Mr. Khaled Abuoalrob 17/10/2004  Assistant Financial
Manager

29,492 - 29,492

 Mrs. Hanadi Khalil Hamam 16/5/2009 Human Resource and 
Training Manager

18,959 - 18,959

Mr. Amer AbedulQader 
Beidas

25/6/2014 Compliance Control   
Manager

17,593 1,065 18,658

Mr. Hazem Ghassan Hadd-
ad 

1/12/2016 Legal Manager 21,659 - 21,659

Mr.Gaith Adel Almobaideen 3/5/2021 Branch and sales Manager 24,180 - 24,180

19. Donations and grants paid by the Company during the fiscal year
The Company did not pay any donations or grants during the fiscal year. 

20. Contracts, projects and commitments made by the Company to subsidiaries, sister 
companies, or with the Chairman, General Manager or any employee at the Company or their 
relatives 
There are no contracts, projects and commitments made by the Company to subsidiaries, sister 
companies, or with the Chairman, General Manager or any employee at the Company or their relatives. 

21. The Company’s contribution to environment protection and local community service
There is no contribution by the Company to local community service.

22. Corporate Governance Rules 

The Company complies with corporate governance codes for the PLC companies for example:.
1) The board declared all major issues on time. 
2) The Company declared the number of the board of directors’ meetings in the annual report.
3) The Company prepared corporate governance codes report.
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23. Corporate governance codes report.

Governance Compliance
JOTF seeks guidance from corporate governance principles and reserves no effort in enhancing 
policies and procedures within Jordan Securities Commission and other regulatory entities regulations, 
ensuring high level of transparency.
JOTF will apply corporate governance regulations to achieve the highest governance levels and 
transparency to enhance shareholders’ confidence, satisfaction and to safeguard their investments.
The company has prepared all policies related to corporate governance.    

2. The current and resigning members of the Board of Directors during 2021

Independent / non-in-
dependent

Executive / 
non-executiveTitleBoard Member Name

non-independentnon-executiveChairmanMr.Nabil George Safadi from 19/5/2021 
Representative of Tamkeen Leasing Com.

non-independentnon-executiveChairman
Mr. Jamal Mohammad Fariz up to 
19/5/2021
Representative of Tamkeen Leasing Com.

non-independentnon-executiveVice-ChairmanMr. Muhannad Zuhair Boka / 
Representative of Tamkeen Leasing Com.

non-independentnon-executiveMemberMr. Tareq “Mohammad Nazih” Sakkijha / 
Representative of Tamkeen Leasing Com.

Independentnon-executiveMember
Mrs . Rima Abdallah Said Daher / 
Representative of University of Jordan 
Investment Fund

independentnon-executiveMemberMr. Nasser Awwad Al Khaldi 

3- The Executive Management:

JobDate of
appointmentName

General Manager17/11/2019Mr. Zaid M. Haj Qoul

Deputy General Manager1/11/2020Mr. Husam Salah Amawi

Administration Manager21/01/1984Mr. Ziad Hussein Saleh

Assistant Financial Manager17/10/2004Mr. Khaled Abualrob 

Human Resource and Training 
Manager

16/5/2009Mrs. Hanadi Khalil Hamam 

Compliance Control   Manager25/6/2014Mr. Amer AbedulQader Beidas

Legal Manager1/12/2016Mr. Hazem Ghassan Haddad 

Branch and sales Manager3/5/2021Mr.Gaith Adel Almobaideen 

4- Membership of the Board of Directors held by a member of the Board of Directors in the Shareholding 
companies.

Board Member Name The company in which he is a member

Mr. Jamal Mohammad Fariz up to 
19/5/2021

Jordan Petroleum Refinery Company
Cable Factories Company

Mr. Muhannad Zuhair Boka Jordan  Duty Free Company
Mr. Nasser Awwad Al Khaldi Zara Investments

Jordan Hotels & Tourisim
Irbid Electricity Distribution

5 - Corporate Governance Officer : Mr. Amer beidas

6- . Committees emanating from the Board of Directors
A) Audit Committee
B) Nominations and Compensations Committee
C) Governance Committee 
D) Risk Committee

7- Members of the Audit Committee and their qualifications and financial and accounting 
experience

Mrs . Rima Abdallah Said Daher / Chairman of the Audit Committee

Educational QualificationNationalityDate of Birth

Bachelor  AccountingJordanian10/7/1974

2017 – present Acting Director of Financial Funds Unit at the University of 
Jordan
2014-2017 Director of the Financial Department at the Financial Funds Unit / 
University of Jordan
2011-2014 Acting Director of the Internal Auditing Department at the Financial 
Funds Unit /University of Jordan
 2006-2011 Head of Investment Division at the Financial Funds Unit/ 
University of Jordan
1997-2006 Accountant at the  Financial Funds Unit / University of Jordan

Experience

Mr.Nabil George Safadi / Member of the Audit Committee

Educational QualificationNationalityDate of Birth

B.A Public administration 1977Jordanian22/8/1955

More than 40 years’ experience in banking sector, mainly in Consumer Banking in 
Standard Chartered Bank,             
Arab Bank, Emirates and Jordan, and in Invest Bank, where he assumed several 
leadership posts, including Head of Credit and Collection in Standard Chartered 
Bank. Global Collection Head in Arab Bank for Gulf , North Africa and Levant and 
Chief Operations Officer in Invest Bank.

Experience
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Mr. Nasser Awwad Al Khaldi - Member of the Audit Committee

Educational QualificationNationalityDate of Birth

Bachelor of Electrical Engineering - 1989Jordanian21/10/1966

2018 – Present Consultant.
2013 – 2018  CEO- Dead Sea Company (Samarah)
2007 - 2013  CEO-Jordan Dubai Properties
2002 - 2007  CEO-Jordan Projects for Tourism Development (Tala Bay)
1998 - 2002  CEO-Abujaber Investment
1996 - 1998  Director-Jordan Mobile Telephone Services (Zain)
1995 - 1996  Manager-Global One
1993 - 1995  Network Specialist – GBM (IBM)
1989 - 1993 Officer – Royal Jordanian Air Force

Experience

8- Members of other committees

Member Name Committee Number of meetings of 
each committee and attendees Title

Mr. Nasser Awwad Al Khaldi Nominations and Compensations Committee Chairman

Mr.Nabil George Safadi Nominations and Compensations Committee Member

Mrs . Rima Abdallah Said Daher Nominations and Compensations Committee Member

Mr. Nasser Awwad Al Khaldi Governance Committee Chairman

Mr. Muhannad Zuhair Boka Governance Committee Member

Mrs . Rima Abdallah Said Daher Governance Committee Member

Mr. Nasser Awwad Al Khaldi Risk Committee Chairman

Mr. Muhannad Zuhair Boka Risk Committee Member

Mr. Tareq “Mohammad Nazih” Sakkijha Risk Committee Member

9- Number of meetings of each committee and attendees

AttendeesNumber of meetingsCommittees

All members of the committee 
attended5Audit Committee

All members of the committee 
attended3Nominations and 

Compensations Committee
All members of the committee 
attended 2Governance Committee

All members of the committee 
attended3Risk Committee

10. Number of meetings of the Audit Committee with the External Auditor: One meeting
11 - Number of meetings of the Board of Directors and attendees

Meeting 
number Attendees

12 Meeting All members attended All Meeting

Nabil George Safadi 
Chairman of the Board

Acknowledgments

1- The Company’s Board of Directors acknowledges that there are no material issues that may affect 
the Company’s continuity during the next fiscal year 2022 

2- The Company’s Board of Directors acknowledges its liability towards the preparation of the financial 
statements and the existence of an effective and adequate internal control system in the Company. 

3- We, the undersigned, hereby acknowledge the authenticity, precision and comprehensiveness of 
the information and data included herein. 

                                                              
 Khaled Mohammad Abualrob         Zaid M. Haj Qoul                Nabil George Safadi
  Assistant Financial Manager                    General Manager                       Chairman of the Board
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Jordan Trade Facilities Company 
Public Shareholding Company 
Amman - Jordan

Report on the Audit of Consolidated  Financial Statements 

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Jordan Trade Facilities Company – 
Public sharholding Company - and its subsidiary (the “Group”) which comprise the consolidated statement of 
financial position as of December 31, 2021, and the related statements of consolidated profit or loss and other 
comprehensive income, consolidated changes in shareholders’ equity and consolidated cash flows for the year 
then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the 
consolidated financial position of the group as of  December 31, 2021 and its consolidated financial performance 
and consolidated cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting 
Standards as modified by Central Bank of Jordan Instructions.

Basis of opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities 
under those standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for the Audit of the conselidated 
Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with International 
Ethics Standards Board for Accountants’ International Code of Ethics for Professional Accountants (including 
International Independence Standards) (IESBA Code), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in 
accordance with these requirements. 
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of 
the consolidated financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our 
audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not 
provide a separate opinion on these matters
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1- Adequacy of the Expected Credit Losses Provision against Financial Assets at Amortized cost

Key audit matters description How our audit addressed the key audit matters
Financial assets at amortized cost 
are considered one of the important 
assets of the Group, and the nature and 
characteristics of these assets granted 
to debtors differ from one sector to 
another, and therefore the methodology 
for calculating the provision for expected 
credit losses against these financial assets 
differs due to the different sectors and the 
different risk assessment related to those 
sectors. 
The calculation and accuracy of expected 
credit losses requires the Group’s 
management to make assumptions 
and definitions, including “probability of 
default”, “significant increase in credit 
risk”…etc. It also requires the use 
of estimates on the classification of 
financial assets on different stages and 
the adequacy of the collaterals then the 
suspension of interest in the event of 
default in accordance with the instructions 
of the regulatory authorities, such matters 
makes expected credit losses provision 
against financial assets at amortized cost 
a key audit matter.
 Net credit facilities granted by the Group 
to customers amounted to JOD 71 
million, which represents 91% of the total 
assets as of December 31, 2021 (JOD 
53.5million, which represents 87% of the 
total assets as of December 31, 2020). 
The expected credit losses provision 
against credit facilities amounted to JOD 
6.4 million as of December 31, 2021(JOD 
6.1 million as of December  31, 2020).

• The audit procedures performed included a review and 
understanding of the nature of financial assets at amortized 
cost portfolio, Evaluating the Group’s credit policy, internal 
control system adopted in granting and monitoring credit 
and evaluating the extent to which they comply with the 
requirments of IFRS and comparing the results with the 
instructions of the regulatory authorities.

• We completed our understanding of the Group’s methodology 
for calculating expected credit losses by using experts where 
appropriate and assessing the expected credit losses model, 
which includes the following:

• Review of the methodology used by the Group to calculate the 
expected credit losses and its confiramty with the requirments 
of IFRS (9).

• Review of the expected credit losses methodology preparation 
of the models level.

• Credit exposers stages classification of and their 
reasonableness and determining the significant increase in 
credit risk.

• Review the validity and accuracy of the model used in the 
calculation process and its components (Probability of Default 
(PD), Loss Given Default (LGD), Exposure to Default (EAD) 
and effective interest rate and related accruals).

• Review the assumptions used in the calculation of ECL 
including impact of COVID-19 over the forward looking and 
macroeconomics factors, LGD, PD and related weights.

• Review and recalculate impairment provision over non-
performing direct credit facilities in accordance to the Central 
Bank of Jordan instructions number (47/2009) 

• We have compared the expected credit losses provision 
calculated according to the International Financial Reporting 
Standard No. (9) as modified by the Central Bank of 
Jordan with the epected credit losses provision calculated 
in accordance with the instructions of the Central Bank 
of Jordan No. (47/2009) and ensured that the bank has 
recorded whichever is more strict accordaning to each stage, 
and classified in accordance with Central bank of Jordan 
requirements in this regard.

• Review the assumptions used for the forward looking and 
macroeconomic factors.

• Review of the expected credit losses calculations.
• Review of the completeness of information used in the 

calculation of expected credit losses and review of the 
related maker-checker process and its related supporting 
documentation

• Review of the governance procedures related to the expected 
credit loss calculations.We also assessed the adequacy of 
the disclosures related to the credit facilities and the expected 
credit loss provision against credit facilities and related risks in 
the accompanying notes.

Independent Auditor’s Report

Other information

Management is responsible for the other information. This comprises the other information in the annual report 
excluding the  consolidated financial statements and the independent auditor’s report thereon, in which we 
expected to be made available to us after the date of our audit report. Our opinion on the  consolidated financial 
statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance or conclusion 

thereon.
In connection with our audit of the  consolidated financial statetments, our responsibility is to read the other 
information mentioned above when become available to us and, in doing so, consider whether the other 
information is materially  inconsistenst with the  consolidated financial statements or our knoweldege obtained in 
the audit, or therwise appears to be materially misstated

Resposibilities of Management and those charged with Governance for the 
Consolidated Financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements 
in accordance with IFRS as modified by Central Bank of Jordan Instructions and for such internal control as 
management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free 
from material misstatements, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group’s ability 
to continue as a going concern, disclousing, as applicable, matters related to going concern and using the going 
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or 
has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial reporting process

Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a 
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that 
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit 
conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can 
arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably 
be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial 
statements. 
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional 
scepticism throughout the audit. We also:

Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to 
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement 
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional 
omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the 
Group’s internal control.

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and 
related disclosures made by management. 

Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on 
the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast 
significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty 
exists. We are required to draw attention in our auditor’s report to the related disclosures in the consolidated 
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on 
the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause 
the Group to cease to continue as a going concern.

Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the 
disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events 
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in a manner that achieves fair presentation.

Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities 
within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the 
direction, supervision and performance of the Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with Those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and 
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we 
identify during our audit. 

We also provide Board of Directors with a statement that we have complied with relevant ethical requirements 
regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably 
be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. 

From the matters communicated with Those charged with governance, we determine those matters that were of 
most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current year and are therefore the 
key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless laws or regulations preclude public 
disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be 
communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to 
outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements

The Group maintains proper accounting records duly organized and in line with the accompanying consolidated 
financial statements. We recommend that the General assembly of shareholders approve these consolidated 
financial statements.

Kawasmy and partners 
KPMG

Hatem Kawasmy
License No.(656)   

Amman –Jordan
February 10, 2022

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2021

As of December 31,
Note 2021 2020

Jordanian Dinar
Assets
Cash on hand and at banks 5 317,063 129,040
Financial assets at fair value through other compre-
hensive income 6 211,937 212,541
Financial assets at amortised cost 7 70,938,392 53,464,038
Other debit balances 224,908 339,138
Right of use of leased assets 8 350,118 719,734
Investment property – net 9 374,400 397,800
Assets foreclosed in repayment of due debts 10 2,990,442 3,580,013
Property and equipment 11 141,168 185,759
Intangible assets 12 58,558 72,838
Deferred tax assets 18 2,555,175 2,333,317
Total Assets 78,162,161 61,434,218

 Liabilities and Shareholders’ Equity
Liabilities
Banks overdrafts 13 3,678,709 3,722,389
Loans 14 29,384,454 19,673,750
 Bonds 15 5,280,000 2,300,000
 Liabilities against operating leases 8 343,817 702,549
Other liabilities 16 738,157 566,720
Other provisions 17 391,541 373,826
 Income tax provision 18 1,526,777 1,206,850
Total Liabilities 41,343,455 28,546,084

Shareholders’ Equity
Subscribed and paid in capital 1 16,500,000 16,500,000
Statutory reserve 19 4,125,000 4,083,875
 Financial assets valuation reserve 16,773 17,377
Retained earnings 16,176,933 12,286,882
Total Shareholders’ Equity 36,818,706 32,888,134
Total Liabilities and Shareholders’ Equity 78,162,161 61,434,218

The accompanying notes from 1 to 33 form an integral part of these consolidated financial statements and shall 
be read in conjunction therewith and with the auditor’s report.
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CONSOLIDATED STATEMENT OF PROSIT OR LOSS AND OTHER 
COMPREHENSIVE INCOME 

 For the Year Ended December
31

Jordanian Dinar Note 2021 2020

 Revenues and commissions from commercial
financing, murabaha and finance lease 20 9,154,281   7,431,605

Other operating revenue 21 813,648 641,142

Total Revenues 9,967,929 8,072,747

Salaries, wages and employees’ benefits 22 (1,418,961) (1,173,496)

Administrative expenses 23 (663,643) (525,220)

 Depreciations and amortisations 24 (265,615) (317,717)

 Provision of expected credit losses of financial
assets at amortised cost 7 (418,472) (844,133)

  Finance expenses 25 (1,880,710) (1,457,613)

Total Expenses (4,647,401) (4,318,179)

 Income from Operating Activities 5,320,528 3,754,568

 Profits on cash dividends of financial assets at fair
value through other comprehensive income 9,362 23,004

Other revenues 210,145 70,440

Miscellaneous provisions expense 17 (36,048) (88,677)

Profit for the Year Before Income Tax 5,503,987 3,759,335

 Income tax expense 18 (1,572,811) (1,118,778)

Profit for the Year 3,931,176 2,640,557

 Other Comprehensive Income that will not be
 Subsequently Reclassified to Consolidated
:Statement of Profit or Loss

 Net change in fair value of financial assets
at fair value through other comprehensive income   (604) 766

Total Comprehensive Income for the Year 3,930,572 2,641,323

Basic and Diluted Earnings per Share
(JOD/ share) 27 0.24 0.16

The accompanying notes from 1 to 33 form an integral part of these consolidated financial statements and shall 
be read in conjunction therewith and with the auditor’s report.
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CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020

For the Year Ended December 31
 Jordanian Dinar Note 2021 2020

Operating activities
Profit for the year before income tax 5,503,987 3,759,335
Adjustments for:
Depreciations and amortisations 24 265,615 317,717
(gain) loss on sale of property and equipment (641) 405
Loss on disposal of intangible assets 27 -
Gains on sale  asset seized against defaulted loans (118,260) (42,876)
Expected credit losses provision of financial assets at 

amortised cost 7 418,472 844,133

Cash dividends from financial assets at fair value
through other comprehensive income (9,362) (23,004)

Gain on disposal right of use assets (36,663) -
Other provisions 17 17,715 82,722
Finance expenses 1,880,710 1,457,613

7,921,600 6,396,045
Changes in working capital items:
Financial assets at amortised cost (17,892,826) (8,580,001)
Other debit balances 114,230 (177,357)
Other liabilities 53,316 (226,568)
Cash flows (used in) operating activities before
finance expenses and income tax paid (9,803,680) (2,587,881)

Finance expenses paid (1,720,301) (1,441,008)
Income tax paid 18 (1,474,742) (1,496,254)
Net cash flows (used in) operating activities (12,998,723) (5,525,143)
Investing activities
Purchases of property and equipment 11 (52,429) (34,543)
Purchases of intangible assets 12 (13,607) (28,530)
Additions to  asset seized against defaulted loans 10 (331,103) (206,598)
Proceeds from sale of asset seized against defaulted loans 1,038,934 617,647
Proceeds from sale of property and equipment 10,772 601
Cash dividends from financial assets at fair value
through other comprehensive income 9,362 23,004

Net cash flows from investing activities 661,929 371,581
Financing activities
Banks overdrafts (43,680) (869,986)
Loans 9,710,704 6,591,534
Bonds 2,980,000 (700,000)
Paid from operating lease obligations (122,207) (184,016)
Net cash flows from financing activities 12,524,817 4,837,532

Net change in cash and cash equivalents 188,023 (316,030)
Cash and cash equivalents as at  January 1 129,040 445,070
Cash and cash equivalents as of  December 31 317,063 129,040

 Non-cash transactions
 Transferred from receivables to asset seized against 
defaulted loans 331,103 206,599

The accompanying notes from 1 to 33 form an integral part of these consolidated financial statements and shall 
be read in conjunction therewith and with the auditor’s report.

(1) General information

Jordan Trade Facilities Company (the Company) was established under the Companies Law No. (13) 
for the year 1964 as a Jordanian public shareholding company under No. (179) on 13 March 1983. The 
issued and paid-up capital of the Company is JD 16,500,000/ share; JOD 1 per share. The Company’s 
head office is located in Amman -The Hashemite Kingdom of Jordan and its address is Shmeisani. 

The consolidated financial statements for the year ended December 31, 2021 include the Company 
and Jordan Facilities for Leasing Company LLC (referred to as the Group).

The main objectives of the parent Company and its subsidiary are: 

-  Establish offices, agencies and stores to implement its objectives for which they were established in 
accordance with the laws and regulations inside and outside the Kingdom.
-  Borrowing from banks and financial institutions the necessary funds for its businesses in matters 
related to the Company and to pledge their properties as a collateral.
-  Managing and issuing credit cards and prepaid cards in a manner that serves the Company’s bussines 
to take place through Invest bank.
-  Granting loans and direct financing for services, and durable and consumer goods.
-  Financing real estate in all forms of financing, including finance leasing.
-  Issuing bank guarantees and letters of credit in the name of the Company for the benefit of clients 
through banks.
-  Financing and managing projects.
-  Finance leasing business.
-  Buying, owning, leasing, renting, and pledging movable and immovable funds to achieve the 
Company’s objective.
-  Obtaining financing by offering bonds and to provide the necessary guarantees.
-  To invest the Company’s assets in government deposits and bonds in various ways, means and 
forms available within the borders of the Kingdom within the limits permitted by the regulations and 
laws applied in the Kingdom.
-  Financing vehicles, university study, and family tourist trips.
-  Performing finance leasing activities in accordance with the provisions of Islamic Sharia.
-  Granting loans of all types in accordance with the provisions of Islamic Sharia.

The Company’s shares are listed in Amman Stock Exchange.

The Company is affiliated to the Group of Invest bank, as its consolidated financial statements are 
consolidated with the Bank’s consolidated financial statements.

The consolidated financial statements were approved by the Board of Directors on February 6, 2022.

BASIS OF PREPARATION OF CONSOLIDATED  FINANCIAL STATEMENTS

Statement of compliance

- The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the International 
Financial Reporting Standards modified by Central Bank of Jordan Instructions.
- The major differences between the International Financial Reporting Standards that must be applied 
and what has been modified according to the instructions of the Central bank of Jordan are as follows:

• Expected credit losses provisions are formed in accordance with the instructions of Central Bank of 
Jordan No. (13/2018) “Application of the International Financial Reporting Standard (9)” dated June 
6, 2018, when calculating the provision for credit losses against credit exposures, the results of the 
calculation in accordance with the International Reporting Financial Standard No. (9) are compared 
with the instructions of the Central Bank of Jordan No. (47/2009) dated December 10, 2009 for each 



A n n u a l  R e p o r t  2 0 2 140 41A n n u a l  R e p o r t  2 0 2 1

stage separately, and whichever is more strict results are taken. and classified in accordance with 
Central bank of Jordan requirements in this regard.

• Interest and commissions are suspended on non-performing credit facilities granted to clients in 
accordance with the instructions of the Central Bank of Jordan and Regulatory authorities which is 
stronger.

• Assets foreclosed by the Company in repayment of non-performing debts are presented in the 
consolidated statement of financial position at the value that has been aequired by the group or the 
fair value whichever is lower. And are re-evaluated individually in accordance with the instructions 
of Central Bank of Jordan, and any impairment in its value is recorded as a loss in the consolidated 
statement of profit or loss and other comprehsive income, and the increase is not recorded as revenue, 
the subsequent increase is taken in the consolidated statement of profit or loss and comprehensive 
income to the extent that does not exceed the value of the decline that was previously recorded.

Basis of consoldation of financial statements

The consolidated financial statements comprise the Company and its subsidiary, which is wholly owned 
and subject to its control, and control is achieved when the Company has:
• Power over the investee. 
• Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
• The ability to use power over the investee to affect the amount of the investor’s returns.

The Company reassess whether it controls the investee if facts and circumstances indicate that there 
are changes to one or more of the above-mentioned control points.

In the voting rights decrease below  the majority of the voting rights in any of the subsidiaries, it will have 
the control when its voting rights are sufficient to give the Company the ability to direct the activities 
of the subsidiary facilities from one side only. The Company considers all the facts and circumstances 
when assessing whether the Company has sufficient voting rights that enables the Company’s control. 
Among those facts and circumstances:
• the size of voting rights that the Company posesses in relation to the size and distribution of other 
voting rights;
• Poissible voting rights that the Company posesses and any other parties that posess voting rights as 
such. 
• Emerging rights from other contractual arrangements; and,
• Any other facts and circumstances that indicates that the Company may or may not become liable when 
its required to make decisions, including voting mechanism in previous general assembly meetings.

The subsidiary is consolidated when the Company has control of the subsidiary and stops when the 
Company loses control over the subsidiary. Specifically, the results of the operations of the subsidiary 
enterprises acquired or excluded during the year are included in the consolidated statement of profit or 
loss from the date control was achieved until the date of loss of control over the subsidiary.

Adjustments are made to the financial statements of subsidiaries, when necessary, to bring their 
accounting policies in line with the accounting policies used in the Company.

All assets, liabilities, equity, income and expenses relating to transactions and balances between the 
Company and its subsidiaries are eliminated upon consolidation.

When the Company loses control over a subsidiary, the gain or loss resulting from disposal is computed 
in the statement of profit or loss as the difference between (1) the total fair value of the consideration 
received and the fair value of any remaining interests and (2) the previous present value of the assets 
(including goodwill) , less the liabilities of the subsidiary and any non-controlling interests. All amounts 
previously recognized in other comprehensive income in respect of that subsidiary are accounted for as 
if the Company had directly disposed of the assets or liabilities related to the subsidiary. The fair value 
of the investment that is retained in the previous subsidiary at the date of loss of control is considered 
a fair value upon initial recognition of subsequent accounting under IFRS 9 Financial Instruments when 
the provisions of the standard apply, or the cost of initial recognition of the investment in an affiliate 
company or Joint venture.

- The Company has the following subsidiary as of  December 31, 2021: 

Company’s Name  Authorised
capital

 Paid-in
capital

 Company’s
% ownership

 Company’s
 activity
nature

 Registration
centre

 Date of
acquisition

JD JD %
 Jordan Facilities
 for Leasing Co.
LLCCo. LLC

2,000,000 2,000,000 100  Finance
lease  Amman 2010

The most important financial information for the subsidiaries for the years 2021, 2020 are as follows:

For the Year 2021 For the Year 2021

Company’s Name  Total
Revenues

Total
Expenses 

 Total
Revenues

Total
Expenses 

JOD JOD JOD JOD
 Jordan Facilities for
Leasing Co. LLC 4,547,482 138,077 354,087 (238,666)

For the Year 2020 For the Year 2020

Company’s Name Total
Revenues 

Total
Expenses 

Total
Revenues 

Total
Expenses 

JOD JOD JOD JOD
 Jordan Facilities for
Leasing Co. LLC 5,614,878 1,392,040 468,666 (328,275)

The financial statements of the subsidiary Company are prepared for the same fiscal year of the 
Company, using the same accounting policies used by the Company. If the accounting policies used 
by the subsidiary are different, the necessary adjustments are made to the financial statements of the 
subsidiary to comply with the accounting policies used by the Company.

- The financial statements of the subsidiary are consolidated in the consolidated statement of profit or 
loss and comprehensive income from the date of its acquisition, which is the date on which the actual 
transfer of control of the Company over the subsidiary takes place, and its consolidation is stopped 
when the Company loses this control.
- In the event that separate financial statements are prepared for the company as an independent 
entity, the investment in the subsidiary company is shown at cost.
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Basis of measurement

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis except for 
financial assets and liabilities at amortized cost and measured at fair value through statement of profit 
or loss and other comprehensive income.

The functional and presentation currency
The consolidated financial statements are shown in Jordanian dinar, which represents the Company’s 
functional currency.

Use of estimates
Preparing the consolidated financial statements in accordance with International Financial Reporting 
Standards requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the 
application of accounting policies and the amounts of assets and liabilities, revenues and expenses, 
and that actual results may differ from these estimates.

Estimates and assumptions applied are continually reviewed and changes in accounting estimates 
are recognized in the year in which the estimates are changed and in the future years affected by that 
change.

The following is a summary of the significant matters in which uncertain estimates and judgments are 
used in applying accounting policies that materially affect the amounts in the consolidated financial 
statements:

Judgments 
The following is a summary of the significant matters that materially affect the amounts of assets and 
liabilities in the consolidated financial statements:
- Classification of financial assets: evaluation of the business model in which assets are kept and 
determining whether the contractual terms of the financial assets are for the principal amount and the 
interest on the remaining and unpaid original amount.
- Setting new standards to determine whether financial assets have significantly declined since their 
initial recognition and determining the methodology for future aspirations and methods for measuring 
the expected credit loss.

Assumptions and estimations uncertainty
- The management takes expected credit losses based on its estimates of recoverability of those 
receivables in accordance with international financial reporting standards.
 - The management estimates the income tax expense in accordance with the applicable laws and 
regulations.
- The management re-estimates the useful lives of property and equipment periodically, depending on 
the general condition of these properties and equipment and the management’s expectations for their 
future useful lives.
 - Recognition and measurement of provisions and contingent liabilities: Key assumptions about the 
likelihood and volume of cash flows and outflows.

- The management reviews the lawsuits raised against the Company on an ongoing basis based 
on a legal study prepared by the Company’s legal advisors, which shows the potential risks that the 

Company may incure in the future as a result of these lawsuits.
- Extension and termination options are included in several leases. These terms are used to increase 
operational flexibility in terms of contract management. Most of the extension and termination options 
held are renewable by both the Company and the lessor.

In determining the term of the lease, the management considers all facts and circumstances that create 
economic incentive for the option of extension, or no termination option. Extension options (or periods 
following termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to 
be extended (or not terminated). The valuation is reviewed in the event of a significant event or major 
change in the circumstances affecting this valuation that are within the control of the lessee.

Lease payments are discounted using the discount rate and yield curve. Management has applied 
judgments and estimates to determine the additional borrowing rate at the inception of the lease.

Fair value measurement:
A number of the Company’s accounting policies and disclosures require measurement of fair values   of 
financial and non-financial assets and liabilities.

The Company has a consistent control framework regarding the measurement of fair values.
Significant valuation problems are reported to the Company’s board of directors.
When measuring the fair value of assets and liabilities, the Company uses observable market data as 
for as possible.
The Company determines fair value using valuation techniques. The Company also uses the following 
levels, which reflect the significance of the inputs used in determining the fair value:
- Level 1: Quoted (unadjusted) prices in an active market for identical assets or liabilities.
- Level 2: valuation techniques based on inputs other than qouted prices included in Level 1, which are 
determined directly or indirectly for assets and liabilities.
- Level 3: Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (un observable 
inputs). If the inputs used to measure the fair value of the assets.

If the inputs used to measure the fair value of an asset or liability are fall into different levels of the fair 
value hierarchy, then the fair value measurement is categorized in its entirety in the same level of the 
fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement.
The Company recognises transfers between levels of the fair value hierarchy at the end of the reporting 
period during which the change has occurred.
1-  In the principal market for the asset or liability, or
2-  In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.The  
principal or the most advantageous market must be accessible to by the Company.
The asset or liability measured at fair value might be either of the following:
1-  A stand-alone asset or liability; or
2-  A group of assets, a group of liabilities or a group of assets and liabilities .
3- A number of a group accounting policies and disclosures require the measurement of fair values, for 
both financial and non-financial assets and liabilities.
The Company should establish control framework with respect to the measurement of fair values and 
a valuation team should oversee all significant fair value measurements, including Level 3 fair values.
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The impact of (Covid-19)
The Coronavirus (Covid- 19) pandemic has spread across different geographic regions of the world, 
leading to disruption of business and economic activities. The Coronavirus (Covid -19) pandemic has 
caused suspicion at the global level. Financial and monetary authorities, both local and international, 
announced various support measures around the world to counter the potential negative impacts, as 
at the present time there is a great increase in uncertainty in determining the economic impact that 
is reflected, for example, in the volume of liquidity and price volatility. Assets, foreign exchange rates, 
a noticeable decrease in long-term interest rates and a substantial increase in credit risk and various 
macroeconomic factors were evaluated. Accordingly, the Company’s management closely monitored 
the situation and implemented its business continuity plan and other risk management practices to 
manage any potential disruptions that might cause the outbreak of Coronavirus (Covid-19) on the 
Company’s business, operations and financial performance.

(Covid-19) and expected credit losses:
When determining credit losses during the year 2021, the Company took into consideration (according 
to the best available information) the uncertainties about the Covid-19 pandemic, economic support 
measures and relief work from the Jordanian government and the Central Bank of Jordan, and the 
Company also took into account the instructions issued by the Central Bank of Jordan. No. 10/3/4375 
issued on March 15, 2020, and the guidance issued by the International Accounting Standards Board 
on March 27, 2020 related to the classification of stages due to the existence of a substantial increase 
in credit risk (SICR). Below are some of the measures that have been taken by the Company:

1- When calculating the expected credit losses as at the end of the year, the Company excluded the 
best-case PD when calculating the Probability of Default PD and adopted the Worst-Case PD and 
the Base Case PD. This is in order to hedge the expected effects of the pandemic on the Company’s 
financial position.
2- A minimum risk of default ratio (PD) has been set for customers classified under Stage 2, with no 
less than 2.4%, in order to hedge the expected credit risk.
3- Considering the correct movement of clients within the stages and ensuring that the affected or 
unaffected customers move to the appropriate stage.

Reasonability of forward looking and weighted probabilities:
Any changes made to the expected credit losses, resulting from the estimation of the impact of Covid-19 
pandemic on macroeconomic indicators, are subject to very high levels of uncertainty, as there is 
currently limited information available on the outlook for these changes. Several positive factors were 
taken into consideration when studying the impact of the epidemic, including:
Governmental initiatives and the Social Security Corporation.
Reducing interest rates.

The procedures taken by the Company to confront the potential impact of the pandemic on the Company:
The Company has implemented a payment deferral program for its customers working in highly 
vulnerable sectors by postponing the interest amount and the princial instalment due for a period of 
one to three months. These postponements are short-term liquidity to handle borrowers’ cash flow 
matters. Postponements made to customers may indicate a material increase in credit risk, however. 
The Company believes that extending this postponement period does not automatically mean that there 
is a material increase in credit risk, which calls for the transfer of the borrower to the next stage for the 

purposes of calculating expected credit losses. The deferred payment process aims to aid borrowers 
affected by the COVID-19 outbreak to regularly resume payments. This approach is consistent with 
the expectations of the Central Bank of Jordan as indicated in its circular (No. 10/3/4375 issued on 
March 15, 2020) which did not consider the arrangements related to the affected sectors during this 
period as rescheduling or restructuring credit facilities during the period for the purpose of evaluating 
significant increase in credit risk and consequently, these postponements were not considered to be an 
amendment of the contract terms.

We believe that our estimates approved in preparing the consolidated financial statements are 
reasonable and in line with the estimates approved in preparing the consolidated financial statements 
for the year ended December 31, 2020.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The accounting policies applied in these consolidated financial statements are the same as those 
applied in the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2020, except for the 
new and amended standards or Standards amendments that become effective after January 1, 2021, 
and are as follows:

Amendments Effective date
 COVID-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021 – Amendment to
.IFRS 16 Leases April 1, 2021

 Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2 – Amendments to IFRS 9 Financial
 Instruments, IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, IFRS
 7 Financial Instruments: Disclosures, IFRS 4 Insurance Contracts and IFRS 16
.Leases January 1, 2021

The application of these amended standards did not have a significant effect on the Company’s 
Consolidated financial statements.

The following are the accounting policies used:
Financial assets and liabilities:
Recognition and initial measurement
Trade receivables, loans and debt securities issued are initially recognized when they are originated.
All other financial assets and financial liabilities are initially recognized when the Company becomes a 
party to the contractual provisions of the instrument.
A financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus, for an item not at FVTPL, 
transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue.
Classification 
Financial Assets:
Initial recognition, financial assets are classified as: at amortized cost, at fair value through profit or 
loss and other comprehensive income, or at fair value through profit or loss and other comprehensive 
income.
A financial asset is measured at amortized cost if it meets both of the following conditions and is not 
designated as at fair value through profit or loss and other comprehnsive income:
It’s held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual cash flows.
Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and 
interest on the principal amount outstanding.
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A financial asset is measured at amortized cost if it meets both of the following conditions and is not       
designated as at fair value through profit or loss and other comprehensive income:
It’s held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows 
and selling financial assets.
Be on specific dates and these flows are only payments out of the amount and interest on the original 
amount outstanding.

On initial recognition of an equity investment that is not held for trading, the Company may irrevocably 
elect to present subsequent changes in the investment’s fair value in other comprehensive income. 
This election is made on an investment-by-investment basis.
All other financial assets are measured at fair value through statement of profit or loss and other 
comprehnsive income.

Business model assessment:
The Company makes an assessment of the objective of the business model in which a financial asset 
is held at a portfolio level because this best reflects the way the business is managed and information 
is provided to management. The information considered includes:
The stated policies and objectives for the portfolio and the operation of those policies in practice. These 
include whether management’s strategy focuses on earning contractual interest income, maintaining 
a particular interest rate profile, matching the duration of the financial assets to the duration of any 
related liabilities or expected cash outflows or realising cash flows through the sale of the assets;
How the performance of the portfolio is evaluated and reported to the Company’s management;
The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that 
business model) and how those risks are managed;
How managers of the business are compensated – e.g. whether compensation is based on the fair 
value of the assets managed or the contractual cash flows collected; and
The frequency, volume and timing of sales of financial assets in prior periods, the reasons for such 
sales and expectations about future sales activity.
Financial assets that are held for trading or are managed and whose performance is evaluated on a fair 
value basis are measured at FVTPL and FVTO .
Financial Assets - Evaluate whether contractual cash flows are payments of principal and interest only:
For the purposes of this evaluation, “principal amount” is defined as the fair value of the financial asset 
at the date of initial recognition. “Interest” is defined as the consideration of the time value of money 
and the credit risk associated with the principal amount outstanding during a given period of time and 
other basic lending costs (such as liquidity risk and administrative costs), as well as a profit margin.
In assessing whether the contractual cash flows are only payments of principal and interest, the 
Company considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the 
financial assets have a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash 
flows and accordingly do not meet the requirement for payments of principal and interest only. When 
making this assessment, the Company considers:

Contingency events that would change the amount or timing of cash flows.
Prepaid features and the possibility of extension.
The conditions that determine the Company’s claim to cash flows from the specified assets.

Financial assets - the subsequent measurement of profits and losses

Financial assets at fair value 
through profit or loss and other 
comprehensive income 

Subsequent measurement of these assets is done at fair 
value.Net gains and losses,including any interest or dividends, 
are recognized in the consolidated statement of profit or loss.

Financial assets at amortized cost Subsequent measurement of these assets is carried out 
at amortized cost using the effective interest method. The 
amortized cost is reduced by the value of the impairment 
loss. Interest income, foreign exchange gains and losses, 
and impairment are recognized in the consolidated statement 
of profit or loss. Any gain or loss on disposal of assets is 
recognized in the consolidated statement of profit or loss.

Debt investments at fair value 
through other comprehensive 
i n c o m e

Subsequent measurement of these assets is done at fair 
value. Interest income calculated using the effective interest 
method, foreign exchange gains and losses and impairment 
losses are recognized in the consolidated statement of profit 
or loss. Other net gains and losses are recognized in other 
comprehensive income. On disposal, the gains and losses 
are reclassified from other comprehensive income to the 
consolidated statement of profit or loss.

Equity investments at fair value 
through other comprehensive 
income

Subsequent measurement of these assets is done at fair 
value. Dividends are recognized as income in the consolidated 
statement of profit or loss unless the dividend clearly 
represents a recovery of part of the cost of the investment. 
Other net gains and losses are recognized in the consolidated 
statement of comprehensive income and are not reclassified 
to the consolidated statement of profit or loss.

Financial liabilities – Classification, subsequent measurement and gains and 
losses
Financial liabilities are classified as either at amortized cost or at fair value through the consolidated 
statement of profit or loss. Financial liabilities are classified as fair value through consolidated statement 
of profit or loss if they are classified as held for trading and are derivatives or are designated as such 
upon initial recognition. Financial liabilities are measured at fair value through profit or loss, and profits 
and losses are recognized net, including any interest expense, in the consolidated statement of profit 
or loss and other comprehsive income.
Other financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the effective interest 
method. Interest expense and foreign exchange gains and losses are recognized in the consolidated 
profit or loss. Any gain or loss on sale is also recognized in consolidated profit or loss and other 
comprehsive income.

Derecognition
Financial assets
The Company derecognizes financial assets when the contractual rights to cash flows from the financial 
assets expire, or it substantially transfers the rights to receive contractual cash flows and all the risks 
and benefits of ownership of the financial assets in a transaction to another party. Or in which the 
Company has not substantially transferred or retained all the risks and benefits of ownership and does 
not maintain control over the financial assets.
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Recognition is made in the consolidated statement of profit or loss and other comprehsive income with 
the difference between the carrying value of the assets that have been derecognized and the value 
acquired by the Company, and the part accumulated in the comprehensive income of profit or loss 
related to those assets is reversed.

Financial liabilities
The Company derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or 
cancelled, or expire.

Modifications to financial assets and liabilities
Adjusted financial assets
If the terms of the financial assets are modified, the Company evaluates whether the cash flows of 
the modified assets are significantly different. If the cash flows differ significantly, then the contractual 
rights to the cash flows are derecognised from the original financial assets, and new financial assets 
are recognized at fair value and any related costs are added to them. Any commissions received as 
part of the adjustment are calculated as follows:
- Fees for determining the fair value of new assets and fees that represent compensation for costs 
related to the new assets are included in the initial measurement of the new financial assets.
- Other fees are included in profit or loss as part of the profit or loss upon derecognition.

If the cash flows are modified if the borrower encounters financial difficulties, the goal of the adjustment 
is generally to maximize the recoverable value of the original contractual terms instead of creating a 
new asset on different terms. Whether an impairment will be calculated on a portion of the financial 
assets before making the adjustment to the financial assets. This approach affects the outcome of the 
quantitative evaluation and means that criteria for derecognition are not met in such cases.

Adjusted financial liabilities
The Company derecognizes financial liabilities when their terms are modified, and the cash flows of the 
modified financial liabilities differ materially. In this case, new financial liabilities are recognized at fair 
value. The difference between the carrying amount of the financial liabilities for which the recognitions 
are cancelled, and the amounts disbursed is recognized in the consolidated statement of profit or loss 
and other comprehensive income.

Impairment of financial assets
Financial instruments:
The Company recognizes expected credit losses on:
- Financial assets at amortized cost;
- Finance lease receivables.
- Contractual guarantees.
Impairment losses are not recognized on equity investments.
The Company measures loss allowances at an amount equal to the expected credit loss over the life 
of financial instruments.

Expected Credit Losses (ECL) is the portion of the expected credit loss that results from possible 
default on financial instruments over the life of the financial instrument.

Expected credit loss are a probability-weighted estimate of credit losses. They are measured as follows:
Financial assets that are not credit-impaired at the date of the consolidated financial statements. 
Financial assets that are credit-impaired at the date of the consolidated financial statements.
Undrawn loan commitments.
Financial guarantee contracts.
The Company recognizes provisions for expected credit losses on the following financial instruments 
that have not been measured at fair value through the consolidated statement of profit or loss:
• Balances and deposits with Banks and financial institutions.
• Financial assets at amortized cost (customers’ loans).
Impairment loss is not recognised in equity instruments.

Except for purchased or originated credit impaired (POCI) financial assets (which are considered 
separately below), ECL are required to be measured through a loss allowance at an amount equal to:

12-month ECL, i.e. lifetime ECL that result from those default events on the financial instrument that 
can be realised within 12 months after the reporting date, referred to in Stage 1; or

12-month ECL, i.e. lifetime ECL that result from those possible default events over the age of the 
financial instrument, referred to in Stage 2 and Stage 3.
A loss allowance for lifetime ECL is required for a financial instrument if the credit risk on that financial 
instrument has increased significantly since initial recognition. For all other financial instruments, ECL 
are measured at an amount equal to the 12-month ECL. 

ECL are a probability-weighted estimate of the present value of credit losses. These are measured as 
the present value of the difference between the cash flows due to the Company under the contract and 
the cash flows that the Company expects to receive, which arise from the weighting of multiple future 
economic scenarios, discounted at the asset’s EIR.

The Company measures expected credit losses on an individual or portfolio basis for loans that share 
similar economic risk characteristics. The measurement of the loss allowance is based on the present 
value of the asset’s expected cash flows using the original effective interest rate of the asset, regardless 
of whether it is measured on an individual or portfolio basis.

Expected credit loss provisions are formed according to the instructions of the Central Bank of Jordan 
No. (13/2018) “Application of the International Financial Reporting Standard (9)” on June 6, 2018, the 
material differences from the International Financial Reporting Standard No. (9) are as follows:
• Debt instruments issued by the Jordanian government or with their guarantee are excluded, so that 
credit exposures to the Jordanian government are treated and guaranteed without credit losses.
• When calculating credit losses against credit exposures, the results of the calculation are compared 
according to the International Financial Reporting Standard No. (9) with the instructions of the Central 
Bank of Jordan No. (47/2009) on December 10, 2009 for each stage separately, and the most severe 
results are approved.

Credit-Impaired Financial Assets
A financial asset is ‘credit-impaired’ when one or more events that have a detrimental impact on the 
estimated future cash flows of the financial asset has occurred. Credit-impaired financial assets are 
referred to as Stage 3 assets. Evidence of credit-impairment
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includes observable data about the following events:
• Significant financial difficulty of the borrower or issuer;
• A breach of contract such as a default or past due event;
• The lender of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower’s financial 
difficulty, having granted to the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
• The disappearance of an active market for a security because of financial difficulties; or
• The purchase of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.

If a single event cannot be identified, alternatively, the combined effect of several events may cause 
the financial assets to turn into assets with a poor credit value. The Company is assessing whether 
there has been a credit impairment of debt instruments that represent financial assets measured at 
amortized cost or FVOCI at each reporting date. To assess whether there is credit impairment in 
sovereign debt instruments and those of companies, the company takes into consideration factors 
such as bond yields, credit rating and the borrower’s ability to increase financing.
A loan is considered credit-impaired when a concession is granted to the borrower due to a deterioration 
in the borrower’s financial condition, unless there is evidence that as a result of granting the concession, 
the risk of not receiving the contractual cash flows has reduced significantly, and there are no other 
indicators of impairment. For financial assets where concessions are contemplated but not granted, 
the asset is deemed credit-impaired when there is observable evidence of credit-impairment including 
meeting the definition.
of default. The definition of default includes unlikeliness to pay indicators and a backstop if amounts are 
overdue for 90 days or more.However, in cases where the assets impairment is not recognized after 90 
days overdue are supported by reasonable information.

Purchased or Originated Credit-Impaired (POCI) Financial Assets
Purchased or (Originated Credit-impaired) financial assets, are treated differently because the asset is 
credit-impaired at initial recognition. For these assets, the Company recognizes all changes in lifetime 
expected credit loss since initial recognition as a loss allowance with any changes recognized in the 
consolidated statement of profit or loss and other comprehsive income. A favourable change for such 
assets creates an impairment gain.

Definition of Default
Critical to the determination of expected credit loss is the definition of default. The definition of default 
is used in measuring the amount of expected credit loss and in the determination of whether the 
loss allowance is based on 12-month or lifetime expected credit loss, as default is a component of 
the probability of default (PD) which affects both the measurement of expected credit losses and the 
identification of a significant increase in credit risk below.
The Company considers the following as constituting an event of default:
• The borrower is past due more than 90 days on any material credit obligation to the Company; or
• The borrower is unlikely to pay its credit obligations to the Company in full.
The definition of default is appropriately tailored to reflect different characteristics of different types of 
assets. 
When assessing whether the borrower is unlikely to pay its credit obligation, the company takes into 
account both qualitative and quantitative indicators. The information evaluated depends on the type 
of asset, for example in lending to companies, the qualitative indicator used is breach of covenants, 
which is not suitable for retail lending. Quantitative indicators, such as late payment and non-payment 
of another obligation to the counterparty, are key inputs to this analysis. The company also uses a 

variety of information sources to assess default which are either developed internally or obtained from 
external sources.

Significant Increase in Credit Risk
The Company monitors all financial assets, issued loan commitments, and financial guarantee contracts 
that are subject to the impairment requirements to assess whether there has been a significant increase 
in credit risk since initial recognition. If there has been a significant increase in credit risk, the Company 
measures the loss allowance based on lifetime rather than 12-month expected credit loss.

The Company does not consider financial assets with “low” credit risk at the date of the financial report 
that no significant increase in credit risk has occurred. As a result, the Company monitors all financial 
assets, issued loan commitments and financial guarantee contracts that are subject to impairment due 
to significant increase in credit risk.

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial 
recognition, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument at the 
reporting date, based on the remaining maturity of the instrument, with the risk of a default occurring 
that was anticipated for the remaining maturity at the current reporting date when the financial 
instrument was first recognized. In making this assessment, the Company considers both quantitative 
and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and 
future information that is available without undue cost or effort based on the Company’s historical 
experience and expert credit assessment including future information.
Multiple economic scenarios form the basis of determining the probability of default at initial recognition 
and at subsequent reporting dates. Different economic scenarios will lead to a different probability 
of default. It is the weighting of these different scenarios that forms the basis of a weighted average 
probability of default that is used to determine whether credit risk has significantly increased.

For corporate lending, forward-looking information includes the prospects of the industries in which 
the Company’s counterparties operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, 
governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of 
various internal and external sources of actual and forecast economic information. For retail lending, 
forward-looking information includes the same economic forecasts as corporate lending with additional 
forecasts of local economic indicators, particularly for regions with a concentration to certain industries, 
as well as internally generated information of customer payment behaviour. The Company allocates its 
counterparties to a relevant internal credit risk grade depending on their credit quality. The quantitative 
information is a primary indicator of significant increase in credit risk and is based on the change in 
lifetime probability of default by comparing:
• The remaining lifetime probability of default at the reporting date; with
• The remaining lifetime probability of default for this point in time that was estimated based on facts 
and circumstances at the time of initial recognition of the exposure.

The probability of default used is forward looking, and the Company uses the same methodologies 
and data used to measure the loss allowance for expected credit loss. The qualitative factors that 
indicate significant increase in credit risk are reflected in probability of default models on a timely 
basis.However, the Company still considers separately some qualitative factors to assess if credit 
risk has increased significantly. For corporate lending, there is focus on assets that are included on 
a ‘watch list’. An exposure is on a watch list once there is a concern that the creditworthiness of the 
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specific counterparty has deteriorated. For retail lending, the Company considers the expectation of 
forbearance and payment holidays, credit scores and events such as unemployment, companyruptcy, 
divorce, or death. 

Given that a significant increase in credit risk since initial recognition is a relative measure, a given 
change, in absolute terms, in the probability of default will be more significant for a financial instrument 
with a lower initial probability of default than for a financial instrument with a higher probability of default.
As a backstop when an asset becomes more than 30 days past due, the Company considers that a 
significant increase in credit risk has occurred, and the asset is in stage 2 of the impairment model, i.e. 
the loss allowance is measured as the lifetime expected credit loss.

Modification and Derecognition of Financial Assets
A modification of a financial asset occurs when the contractual terms governing the cash flows of a 
financial asset are renegotiated or otherwise modified between initial recognition and maturity of the 
financial asset. A modification affects the amount and/or timing of the contractual cash flows either 
immediately or at a future date. In addition, the introduction or adjustment of existing covenants of an 
existing loan would constitute a modification even if these new or adjusted covenants do not yet affect 
the cash flows immediately but may affect the cash flows depending on whether the covenant is or is 
not met (e.g. a change to the increase in the interest rate that arises when covenants are breached).
The Company renegotiates loans to customers in financial difficulty to maximize collection and 
minimize the risk of default. A loan forbearance is granted in cases where although the borrower made 
all reasonable efforts to pay under the original contractual terms, there is a high risk of default, or 
default has already happened, and the borrower is expected to be able to meet the revised terms. The 
revised terms in most of the cases include an extension of the maturity of the loan, changes to the 
timing of the cash flows of the loan (principal and interest repayment), reduction in the amount of cash 
flows due (principal and interest forgiveness) and amendments to covenants. The Company has an 
established forbearance policy, which applies for corporate and retail lending.

When a financial asset is modified, the Company assesses whether this modification results in 
derecognition. In accordance with the Company’s policy, a modification results in derecognition when 
it gives rise to substantially different terms. 
• Qualitative factors, such as the non-existence of contractual cash flows after modification as SPPI, 
change in currency or change in the counterparty, or extent of change in interest rates, maturity, or 
covenants. If this does not clearly indicate a fundamental modification.
• Conducting a quantitative evaluation to compare the present value of the remaining contractual cash 
flows under the original terms with the contractual cash flows in accordance with the revised terms, and 
deduct both amounts based on the original effective interest.
In the case where the financial asset is derecognised, the loss allowance for ECL is remeasured at the 
date of de-recognition to determine the net carrying amount of the asset at that date. The difference 
between this revised carrying amount and the fair value of the new financial asset with the new 
terms will lead to a gain or loss on de-recognition. The new financial asset will have a loss allowance 
measured based on 12-month ECL except in the rare occasions where the new loan is considered to 
be originated as credit- impaired. This applies only in the case where the fair value of the new loan 
is recognised at a significant discount to its revised par amount because there remains a high risk of 
default which has not been reduced by the modification. The Company monitors credit risk of modified 
financial assets by evaluating qualitative and quantitative information, such as if the borrower is in past 
due status under the new terms. 

When the contractual terms of a financial asset are modified, and the modification does not result in 
derecognition, the Company determines if the financial asset’s credit risk has increased significantly 
since initial recognition by comparing:
• The probability of non-payment for the remaining period, estimated on the basis of data upon initial 
recognition and original contractual terms; With The remaining PD at the reporting date based on the 
revised terms. 

For financial assets modified as part of the Company’s forbearance policy, where modification did 
not result in de-recognition, the estimate of PD reflects the Company’s ability to collect the modified 
cash flows taking into account the Company’s previous experience of similar forbearance action, as 
well as various behavioural indicators, including the borrower’s payment performance against the 
modified contractual terms. If the credit risk remains significantly higher than what was expected at 
initial recognition, the loss allowance will continue to be measured at an amount equal to lifetime ECL. 
The loss allowance on forborne loans will generally only be measured based on 12-month ECL when 
there is evidence of the borrower’s improved repayment behaviour following modification leading to a 
reversal of the previous significant increase in credit risk.
Where a modification does not lead to de-recognition, the Company calculates the modification gain/
loss comparing the gross carrying amount before and after the modification (excluding the ECL 
allowance). Then, the Company measures ECL for the modified asset, where the expected cash flows 
arising from the modified financial asset are included in calculating the expected cash shortage from 
the original asset.
The Company derecognises a financial asset only when the contractual rights to the asset’s cash 
flows expire, or when the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of 
the asset are transferred to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially 
all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company 
recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. 
If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial 
asset, the Company continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised 
borrowing for the proceeds received.
On de-recognition of a financial asset in its entirety, the difference between the asset’s carrying amount 
and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain/ loss that had been 
recognised in OCI and accumulated in equity is recognised in the consolidated statement of income, 
with the exception of equity investment designated as measured at FVTOCI, where the cumulative 
gain/ loss previously recognised in OCI is not subsequently reclassified to the consolidated statement 
of profit or loss.

Write-off
Financial assets are written off when there is no reasonable expectation of recovery, such as the 
customer not participating in a payment plan with the Company. The Company classifies the funds 
or amounts due for write-off after exhausting all possible payment methods and taking the necessary 
approvals. However, if the financing or receivable is written off, the Company continues the enforcement 
activity to try to recover the outstanding receivables, which are recognised in the consolidated statement 
of income upon recovery.

ECL provision is presented in the consolidated statement of financial position: 
ECL provision is presented in the consolidated statement of financial position as follows:
• For financial assets measured at amortised cost: as a deduction from the gross carrying amount of 
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the assets;
• For debt instruments measured at FVTOCI: no provsion is recognised in the consolidated statement 
of financial position as the carrying amount is at fair value. However, the loss allowance is included as 
part of the revaluation amount in the investments revaluation reserve;
• For loan commitments and financial guarantee contracts: as a provision; and
 (b) Realization of revenues and recognition of expenses
Interest income and expense for all financial instruments, except for those classified as held for trading, 
or those measured or designated as at fair value through profit or loss and other comprehsive income, 
are recognized as ‘Interest Income’ and ‘Interest Expense’ in the consolidated statement of profit or loss 
and other comprehsive income using the effective interest method. Interest on financial instruments 
measured at fair value through the consolidated statement of profit or loss is included within the fair 
value movement during the period.
The effective interest rate is the rate that discounts the estimated future cash flows of the financial 
instrument through the expected life of the financial instrument or, where appropriate, a shorter period, 
to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. The future cash flows are estimated, 
taking into account all the contractual terms of the instrument. 
Interest income / interest expense is calculated by applying the effective interest rate to the gross 
carrying amount of non-credit impaired financial assets (i.e. at the amortized cost of the financial asset 
before adjusting for any expected credit loss allowance), or to the amortized cost of financial liabilities. 
For credit-impaired financial assets, the interest income is calculated by applying the effective interest 
rate to the amortized cost of the credit-impaired financial assets (i.e. the gross carrying amount less the 
allowance for expected credit losses). For financial assets originated or purchased credit-impaired, the 
effective interest rate reflects the expected credit losses in determining the future cash flows expected 
to be received from the financial asset.

Fees and commission income and expense include fees other than those that are an integral part of the 
effective interest rate. The fees included in this part of the Company’s consolidated statement of profit 
or loss and other comprehsive income include, among other things, fees charged for servicing a loan, 
non-utilization fees relating to loan commitments when it is unlikely that these will result in a specific 
lending arrangement, and loan syndication fees.
Fee and commission expenses concerning services are accounted for as the services are received.
A contract with a customer that results in a recognized financial instrument in the Company’s consolidated 
financial statements may be partially in the scope of IFRS 9 and partially in the scope of IFRS 15. If this 
is the case, then the Company first applies IFRS 9 to separate and measure the part of the contract 
that is in the scope of IFRS 9 and then applies IFRS 15 to the residual.
Expenses are recognize on accrual basis.

Foreign currencies transactions 
Transactions in foreign currencies in the equivalent of Jordanian dinars are recorded at exchange rates 
on the date of the transaction’s execution and on the date of the consolidated statement of financial 
position. The financial assets and liabilities recognized in foreign currencies are converted into dinars 
at the end of the period using the exchange rates prevailing on December 31, and profits or losses 
from exchange appear in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Offsetting
‘Financial assets and liabilities are offset and net amounts are reported in the consolidated statement 
of financial position, only when legally enforceable rights are established and when such amounts are 

settled on a net basis, and when assets and liabilities are settled simultaneously.

Provisions
A provision is recognized if, as a result of a past event, the Company has a present (legal or contractual) 
obligation that can be estimated reliably.

Property and equipment
Recognition and measurement
- Property and equipment are stated at cost, less the accumulated depreciation and any impairment. 
Property and equipment are depreciated (excluding lands).
 - Cost includes expenditures directly related to the acquisition of property and equipment.
- When the useful life of items of property and equipment varies, they are accounted for as separate 
items.
- The gains and losses resulting from the exclusion of items of property and equipment are determined 
by comparing the receipts from disposal with the reported value of those items, and those gains and 
losses are recorded net under the item “other income or expenses” in the consolidated statement of 
profit or loss and other coprehnsive income.

Subsequent costs
- The cost of the replaced part of an item of property and equipment is recorded within the listed value 
of that item if it is possible to flow future economic benefits to the Company that lie in that part, in 
addition to the ability to reliably measure the cost of that part, and the listed value of the old replaced 
part is written off.
- The daily costs and expenses incurred by the Company in maintaining and operating property and 
equipment are recorded in the consolidated statement of profit or loss and other comprehsive income 
when incurred.

Depreciation
- Depreciation expense is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other 
comprehsive income on a straight line basis over the estimated useful life of each item of property and 
equipment.

The main useful lives used for this purpose are as follows::

Useful lives
(Years)

Furniture 5
Office machines and computers 3-5
Decorations 5
Vehicles 7

Intangible Assets
Intangible assets acquired through business combination are recorded at their fair value on that date. 
Other intangible assets are measured on initial recognition at cost.
Intangible assets are classified based on the assessment of their useful life to definite and indefinite. 
Intangible assets with definite lives are amortized over their useful economic life, while intangible assets 
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with indefinite useful lives are assessed for impairment at each reporting date, and impairment loss is 
charged to the consolidated statement of profit or loss.
Internally generated intangible assets are not capitalized and are expensed in the consolidated 
statement of profit or loss and other comprehensive income.
Any indications of impairment in the value of intangible assets are reviewed at the date of the 
consolidated financial statements. The estimate of the life span of those assets is also reviewed, and 
any adjustments are made for subsequent periods.
Computer systems and programs: They are amortized using the straight-line method within a period 
not exceeding four years from the date of purchase.

Contract leases 
As a lessee
At commencement or on modification of a contract that contains a lease component, the Company 
allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of its relative 
stand-alone prices. However, for the leases of property the Company has elected not to separate 
non-lease components and account for the lease and non-lease components as a single lease 
component.
The Company recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. 
The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease 
liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial 
direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to 
restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.
The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the 
commencement date to the end of the lease term, unless the lease transfers ownership of the underlying 
asset to the Company  by the end of the lease term or the cost of the right-of-use asset reflects that the 
Company will exercise a purchase option. In that case the right-of-use asset will be depreciated over 
the useful life of the underlying asset, which is determined on the same basis as those of property and 
equipment.
In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for 
certain remeasurements of the lease liability.
  The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at 
the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily 
determined, the Company uses its incremental borrowing rate.
The Company determines the borrowing rate by analyzing its loans from various external sources and 
making some adjustments to reflect the lease terms and the type of leased assets.
Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:
- Fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives variable 
lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the 
commencement date;
- The amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;
- The exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; 
and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option 
to terminate the lease. 
The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured 
when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there 
is a change in the Company’s estimate of the amount expected to be payable under a residual value 
guarantee, if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or 

termination option .
When lease liabilities are measured using this method, the adjustments are made to related right of 
use asset or in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income if the net 
book value for the related right of use asset was fully depreciated
The right-of-use of assets are presented within property and equipment caption and the related lease 
liabilities are presented in other liabilities (Borrowed funds) in the consolidated statement of financial 
position.

Short-term leases and leases of low-value assets
The Company has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases 
that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets, the Company recognizes 
the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease 
term.

As lessor
When the Company acts as a lessor, it determines at lease inception whether the lease is a finance 
lease or an operating lease.
To classify each lease, the Company makes an overall assessment of whether the lease transfers 
substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the 
case, then the lease is a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, 
the Company considers certain indicators such as whether the lease is for the major part of the 
economic life of the asset.
The Company applies the derecognition and impairment requirements in IFRS 9 to the net investment in 
the lease. The Company regularly reviews estimated unguaranteed residual values used in calculating 
the gross investment in the lease.

Assets foreclosed in repayment of due debts 
Assets foreclosed in repayment of non-performing debts are presented at the consolidated statement 
of financial position at fair value or at the value of their ownership by the Company whichever is less, at 
the date of the consolidated financial statements these assets gets re-evaluated individually, and any 
impairment in their value is recorded as a loss in the consolidated statement of profit or loss and other 
comprehsive income but the increase is not recorded as revenue, Subsequent value increase is taken 
to the consolidated statement of profit or loss and other comprehsive income to the extent that it does 
not exceed the previously recorded impairment amount.

Cash on hand and at banks
It is cash and cash balances that mature within a period of three months, and include: cash on hand 
and at banks, and the deposits of banks and financial institutions.

 Financial assets at fair value through the statement of profit or loss 
These financial assets represent investments in equity instruments for the purpose of holding them for 
the long term.
These assets are recognized at fair value plus acquisition costs upon purchase and are subsequently 
reassessed at fair value. The change in fair value appears in the consolidated statement of profit or 
loss and other comprehensive income and within the consolidated equity, including the change in fair 
value resulting from the differences in the conversion of non-monetary assets items in currencies. In 
the event that these assets are sold or part of them, the resulting profits or losses are taken in the 
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consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and within the consolidated 
equity, and the balance of the reserves valuation of the sold financial assets is transferred directly to 
the retained profits and losses and not through the consolidated statement of profit or loss and other 
comprehsive income.
These assets are not subject to an impairment test.

Dividend is recorded in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Financing costs
Finance charges include interest expense on borrowing. All borrowing costs not directly attributable 
to the acquisition, construction or production of qualifying assets are recognized in the consolidated 
statement of profit or loss and other comprehsive income using the effective interest method.

Income tax and national contribution
- Income tax expense includes current taxes and deferred taxes. Income tax expense is recognized 
in the consolidated statement of profit or loss, unless it relates to business combinations, and the tax 
related to items that have been recognized directly in property rights or in the consolidated statement 
of profit or loss and other comprehensive income.
- The current tax represents the expected tax payable on the tax profit for the year using the tax rate 
prevailing at the date of the consolidated financial statements, in addition to any adjustments in the tax 
payable related to previous years.
- Deferred taxes are recognized in accordance with the consolidated statement of financial position 
method, as a result of temporary differences between the amounts listed for assets and liabilities in the 
consolidated financial statements and the amounts specified for tax calculation purposes.
- Deferred tax is calculated on the basis of the tax rates expected to be applied to the temporary 
differences when they are reversed, based on the laws prevailing at the date of the consolidated 
financial statements.
- The set-off between the deferred tax assets and liabilities is done if there is a legal right that requires 
the set-off between the current tax assets and liabilities and is related to the income tax, which is 
collected by the same tax authorities on the same taxable Company or different taxable companies that 
have the right to settle the current tax liabilities and assets with net or that the tax assets and liabilities 
will be realized at the same time.
- Deferred tax assets are recognized when it is probable that future tax profits will be realized through 
which the temporary differences can be taken advantage of.
- Deferred tax assets are reviewed at the end of each financial year and are reduced when it is unlikely 
that the associated tax benefits will be realized.
- The current due taxes are calculated at an income tax rate of 24% in addition to 4% of the national 
contribution in accordance with the income tax law prevailing in the Hashemite Kingdom of Jordan.

Employees’ Benefits
Short term employee benefits
Employees short term benefits are recognised as expenses when delivering relevant services. Liability 
is recorded against the related commitment when the Company is legaly obliged implicitly or explicitly 
to pay for past services rendered by the employee and the liability can be estimated reliably.
Other long term employee benefits
The Company’s liabilities relating to employees benefits are the future benefits amount that the 
employees received regardless of their prior and current service periods. There benefits are discounted 

to specify their current amount. Remeasurment is recognised in the consolidated statement for profit or 
loss and other comprehsive income in the period that they emerged.

Investments property
Investment property is a real estate that is acquired either to gain rental income or to increase its value, 
or both, but not for the purpose of selling it through the Company’s normal activities, and it is not used 
in production or the supply of goods or services or for administrative purposes. 
Investments Property are initially shown at cost, and their fair value is disclosed in the notes to the 
consolidated financial statements, which are reassessed every two years individually by an independent 
real estate expert based on the market prices of those properties within an active real estate market.

Earnings per Share
Earnings per share is calculated for basic and diluted shares related to ordinary shares. Basic earnings 
per share is calculated by dividing the amount profit or loss for the year attributable to the shareholders 
of the company by the weighted average number of ordinary shares during the year. The profit per 
diluted share is calculated by adjusting the profit or loss for the year attributable to the shareholders of 
the company and the weighted average number of ordinary shares so that the effect on the share of the 
earnings for all ordinary shares traded during the year  that  their return is likely to decline.

NEW AND REVISED IFRSS ISSUED AND NOT YEAT EFFECTIVE:
A number of new standards, amendments to standards and interpretations that were issued but not yet 
effective, and have not been applied when preparing these consolidated financial statements:

- New standards or amendments Application Date

Annual improvement to IFRS standards 2018-2020 January1st 2022

Reference to the conceptual framework (Amendments to IFRS3)
Property, Plant and Equipment: Proceeds before intended use (Amendments to 
IFRS16)

January1st 2022
January1st 2022

Loss-making contracts (a contract in which the total cost required to fulfil the 
contract is higher than the economic benefit that can be obtained from it) - the 
cost of implementing the contract (Amendments to IAS 37) January 1st 2022

IFRS 17 Insurance Contracts*, including amendments Initial Application of IFRS 
17 and IFRS 9 – Comparative Information

January 1st 2023

Classification of liabilities into current or non-current liabilities (amendments to 
IAS 1)

January 1st 2023

Definition of accounting estimates (Amendments to IAS 8) January 1st 2023

Disclosure of accounting policies (Amendments to IAS 1 and IFRS practice 
statement 2)

January 1st 2023

Deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction 
(Amendments to IAS 12) January 1st 2023

Sale or grant of assets between an investor and an affiliate company or a joint 
venture (amendments to IFRS 10 and IAS 28) Optional

The management does not expect that there will be a material impact from the above standards upon 
implementation.
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CASH ON HAND AND AT BANKS

As of December 31, 
                                                 Jordanian Dinar 2021 2020
Cash on hand 114,166 30,934
Current accounts at banks 202,897 98,106

317,063 129,040

FINANCIAL ASSETS AT FAIR VALUE THROUGH OTHER COMPREHENSIVE 
INCOME

As of December 31,
                                                 Jordanian Dinar 2021 2020
Outside the Kingdom
Shares of unlisted companies 211,937 212,541

This investment represents shares in Al-Soor International Holding Company (Kuwait), which are 
unlisted shares. The number of shares owned is 500,000 shares, representing 0.1% of the Company’s 
capital. 
The fair value was calculated according to the method of the Company’s share of the net assets based 
on the last Audited financial statements of the investee Company.

FINANCIAL ASSETS AT AMORTIZED COST

As of December 31, 
                                                Jordanian Dinar 2021 2020
Installment receivables (1) - net 68,466,860 50,084,432
Finance lease receivables (2) - net 2,463,408 3,317,450
Loans granted to clients - credit cards 8,124 62,156

70,938,392 53,464,038

These assets were distributed according to their maturity date as follows: 

As of December 31, 
Jordanian Dinar 2021 2020

Due within less than one year 32,916,760 28,275,139
Due within more than one year and less than five years 57,138,890 42,136,388
Due within more than five years 4,271,470 1,148,932

94,327,120 71,560,459

Provision of ECL in facilities contracts (6,447,554) (6,100,674)
Revenue from unearned facilities contracts (14,671,126) (10,162,232)
Interest in suspense within instalments payable (2,270,048) (1,833,515)
Net investment in instalment receivables 70,938,392 53,464,038

Non-performing loans as of December 31, 2021 amounted to JOD 9,166,490 (JOD 7,653,196 as of 
December 31, 2020)

Disclosure of movement on total facilities aggregate (installment receivables, finance lease receivables, 
and credit cards) minus revenues from unearned facilities contracts:                                                                            

As of December 31, 2021
As of Decem-
ber 31, 2020

Stage One Stage Two

Item
 Individual

Level
 Individual

Level
 Stage
Three Total Total

Beginning Balance 48,033,070 5,711,961 7,653,196 61,398,227 52,356,771

  New Facilities during the year 30,443,445 2,190,134 977,489 33,611,068 20,581,366

Paid Facilities (11,853,191) (1,794,903) (1,311,951) (14,960,045) (8,270,702)

Transfer to stage one 708,044 (424,903) (283,141) - -

Transfer to stage two (2,820,284) 2,972,769 (152,485) - -

Transfer to stage three (1,834,968) (702,863) 2,537,831 - -

Changes from adjustments (138,807) - - (138,807) (3,102,866)

Written off balances - - (254,449) (254,449) (166,342)

Gross Balance as at Year End 62,537,309 7,952,195 9,166,490 79,655,994 61,398,227
    
 B- Disclosure of movement in a collective expected credit loss allowance (installment receivables and 
finance lease contracts receivables):

As of December 31, 2021
As of Decem-
ber 31, 2020

Stage One Stage Two

Item
 Individual

Level
 Individual

Level
 Stage
Three Total Total

Beginning Balance 481,425 304,957 5,314,292 6,100,674 5,311,840

Impairment loss on new balanc-
es during the year / additions

1,385,692 525,690 432,813 2,344,195
1,941,885

 Recovered from impairment
loss on outstanding balances

(133,610) (121,009) (1,671,104) (1,925,723)
(1,002,021)

Transfer to stage one 74,617 (17,368) (57,249) - -

Transfer to stage two (38,482) 128,597 (90,115) - -

Transfer to stage three (25,323) (37,216) 62,539 - -

 Total impact on impairment loss
 due to classification change
between stages

(860,000) (237,711) 1,097,711 - -

Changes from adjustments - - - - (95,731)

Written off balances - - (71,592) (71,592) (55,299)

Gross Balance as at Year End 884,319 545,940 5,017,295 6,447,554 6,100,674

Installment receivables
Installment receivables represent the installments incurred by the Company’s clients from commercial 
financing operations and murabahah for cars and real estate, as these installments include the 
principal of the funds in addition to the revenue amounts calculated on these financing. The balances 
of installment receivables are as follows:
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As of December 31
Jordanian Dinar 2021 2020

Due within less than one year 30,634,741 25,877,940
Due within more than one year and less than five years 56,210,878 40,455,370

 Due within more than five years 4,271,470 922,708
91,117,089 67,256,018

Provision of ECL in facilities contracts (6,154,370) (5,832,112)
Revenue from unearned facilities contracts (14,354,208) (9,628,394)
Interest in suspense within instalments payable (2,141,651) (1,711,080)
Net Investment in Instalment Receivables 68,466,860 50,084,432

* This item includes deferred income for each of the commercial financing operations, Murabaha for 
purchase order, international Murabaha and deferred sale murabaha as on December 31, 2021 and 
2020.

The sectorial distribution of instalment receivables is as follows:

As of December 31
Jordanian Dinar 2021 2020

 Real-estates  10,251,353 6,477,346
Companies  23,544,539 25,870,315
Loans and bills  57,321,197 34,908,357
Total Instalment Receivables 91,117,089 67,256,018
Provision of ECL in facilities contracts (6,154,370) (5,832,112)
Revenue from unearned facilities contracts (14,354,208) (9,628,394)
Interest in suspense within instalments payable (2,141,651) (1,711,080)
Net Investment in Instalment Receivables 68,466,860 50,084,432

- Installment receivables are distributed net after subtracting revenues from unearned facilities contracts 
in addition to loans granted to clients - credit cards in an aggregate manner according to credit stages 
in accordance with the requirements of International Financial Reporting Standard No. (9) as follows:

December 31, 2021
Stage One Stage Two Stage Three

Individual Level Individual Level Individual Level Total
Beginning Balance 45,007,231 5,530,393 7,152,156 57,689,780
New Facilities during the year 30,319,064 2,188,269 948,607 33,455,940
Paid Facilities (11,025,949) (1,737,120) (1,250,773) (14,013,842)
Transfer to stage one 667,410 (399,433) (267,977) -
Transfer to stage two (2,668,124) 2,809,601 (141,477) -
Transfer to stage three (1,794,233) (674,435) 2,468,668 -
Changes from adjustments (110,131) - - (110,131)
Written off balances - - (250,742) (250,742)
Gross Balance as at Year 
End 60,395,268 7,717,275 8,658,462 76,771,005

December 31, 2020
Stage One Stage Two Stage Three

Individual Level Individual Level Total
Beginning Balance 32,422,498 6,862,241 7,901,707 47,186,446
New Facilities during the year 17,914,766 1,511,752 790,973 20,217,491
Paid Facilities (4,011,855) (1,591,134) (1,130,380) (6,733,369)
Transfer to stage one 552,488 (305,938) (246,550) -
Transfer to stage two (169,346) 325,773 (156,427) -
Transfer to stage three (195,789) (321,696) 517,485 -
Changes from adjustments (1,505,531) (950,605) (358,873) (2,815,009)
Written off balances - - (165,779) (165,779)
Gross Balance as at Year 
End 45,007,231 5,530,393 7,152,156 57,689,780

Disclosure of movement in the allowance for expected credit losses:

December 31, 2021
Stage One Stage Two Stage Three
 Individual

Level
 Individual

Level
 Individual

Level Total
Beginning Balance 449,444 291,538 5,091,130 5,832,112
 Impairment loss on new balances
during the year / additions 1,364,823 520,636 390,708 2,276,167 

 Recovered from impairment loss on
outstanding balances

(118,705) (108,972) (1,655,211) (1,882,888) 

Transfer to stage one 70,588 (15,079) (55,509) -
Transfer to stage two (35,610) 122,353 (86,743) -
Transfer to stage three (24,440) (36,096) 60,536 -
 Total impact on impairment loss due to
classification change between stages (836,662) (240,585) 1,077,247 -
Changes from adjustments - - - -
Written off balances - - (71,021) (71,021)
Gross Balance as at Year End 869,438 533,795 4,751,137 6,154,370

December 31, 2020
Stage One Stage Two Stage Three
 Individual

Level
 Individual

Level
 Individual

Level Total
Beginning Balance 713,737 267,409 4,046,947 5,028,093

 Impairment loss on new balances
during the year / additions

291,328 312,790 1,279,441 1,883,559

 Recovered from impairment loss on
outstanding balances

(370,411) (110,102) (476,199) (956,712)

Transfer to stage one 33,697 (16,346) (17,351) -
Transfer to stage two (3,418) 25,397 (21,979) -
Transfer to stage three (7,331) (18,120) 25,451 -
 Total impact on impairment loss due to
classification change between stages (100,305) (143,793) 244,098 -
Changes from adjustments (107,853) (25,697) 66,021 (67,529)
Written off balances - - (55,299) (55,299)
Gross Balance as at Year End 449,444 291,538 5,091,130 5,832,112



A n n u a l  R e p o r t  2 0 2 164 65A n n u a l  R e p o r t  2 0 2 1

Scheduled debts:
They are those debts that were previously classified as non-performing credit facilities and were 
excluded from the framework of non-performing credit facilities according to a basic schedule and 
were classified as debts under supervision or transferred to working, amounted to JOD 1,275,963 as 
of December 31, 2021 (JOD 1,156,332 as of December 31, 2020).

Restructured debt:
Restructuring means re-arranging the status of credit facilities in terms of modifying installments, 
extending the life of credit facilities, postponing some installments or extending the grace period, and 
they were classified as debts under supervision, amounted to JOD 31,052 as of December 31, 2021 ( 
JOD 815,447 as of December 31, 2020).
The Installments receivable balances include installments cases filed by the company against customers 
to collect the unpaid amounts is as follow:

December 31, 2021 December 31, 2020

 Total debt
balance

 Due and
 past due

 instalment
receivables

 Total debt
balance

 Due and
 past due

 instalment
receivables

In Jordanian Dinar
 Customers balances – Legal
cases 12,887,777 6,197,353 9,006,189 6,041,405

Interest in suspense within due instalment 
The following is the movement in interest in suspense within due instalments:

Total
 Loans and

 Bills of
Exchange

Companies Real
Estates December 31, 2021

1,711,080703,776896,323110,981Balance at the beginning of the year

 764,416  227,938  491,530 44,948  Added: interest outstanding during the
year

 (154,124)  (64,488)  (34,266) (55,370) Reduces: Transferred benefits to revenue

(179,721) (74,474)(86,000) (19,247)  Decreases: Outstanding revenue that
*  has been written off

2,141,651792,7521,267,58781,312Total balance as at the end of the year

Total
 Loans and

 Bills of
Exchange

Companies Real
Estates December 31, 2020

1,214,879 574,409  540,116  100,354 Balance at the beginning of the year
717,042 228,749  453,995  34,298 Added: interest outstanding during the year

(110,361) (50,322)  (42,212)  (17,827) Reduces: Transferred benefits to revenue

(110,480) (49,060)  (55,576)  (5,844) Decreases: Outstanding revenue that has
* been written off

1,711,080703,776896,323110,981Total balance as at the end of the year

*Based on the decision of the Company’s board of directors, an amount of JOD 71,021 was written off 
during the year ending December 31, 2021 (2020: JOD 55,299) from the provision for expected credit 
losses, and an amount of JOD 179,721 was written off from the suspended interest during the year 
ended December 31, 2021 (JOD 110,480 as of  December 31, 2020).

Finance lease contract receivables 
The following table shows the maturity periods of finance lease contracts receivables before deducting 
the deferred revenue:

As of December 31, 
Jordanian Dinar 2021 2020

Maturity within less than a year  2,273,895 2,335,043
Maturity within more than a year and less than five years 928,012 1,681,018
Maturity within more than five years   - 226,224
Gross Investment in Finance Lease Contracts 3,201,907 4,242,285
Expected credit loss provision of finance lease contracts (293,184) (268,562)
Deferred revenue (316,918) (533,838)
Interest in suspense within due instalments (128,397) (122,435)
Net Investment in Finance Lease Contracts 2,463,408 3,317,450

The Company grants real estate finance to its customers through closed end leasing contract, with 
average terms of 5 years, the sectorial distribution of finance lease contracts receivables is as follows:

As of December 31, 
Jordanian Dinar 2021 2020

Real-estates 1,276,053 1,805,821
Companies 1,168,665 1,054,075
Borrowings 757,189 1,382,389
Total Investment in Finance Leases 3,201,907 4,242,285
Provision of ECL of finance leases receivables (293,184) (268,562)
Unearned revenue on finance leases (316,918) (533,838)
Interest in suspense within due instalments (128,397) (122,435)
Net Investment in Finance Leases 2,463,408 3,317,450
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The finance lease contract receivables are distributed in net after subtracting the revenue in suspense 
and the deferred revenue in a grouped manner according to the credit stages according to the 
requirements of IFRS 9 as follows:

December 31, 2021
Stage
One

Stage
Two Stage Three

 Individual
Level

 Individual
Level

 Individual
Level Total

Beginning Balance 3,025,839 181,568 501,040 3,708,447
 New Facilities During the year 124,381 1,865 28,882 155,128
Paid Facilities (827,242) (57,783) (61,178) (946,203)
Transfer to stage one 40,634 (25,470) (15,164) -
Transfer to stage two (152,160) 163,168 (11,008) -
Transfer to stage three (40,735) (28,428) 69,163 -
Changes from adjustments (28,676) - - (28,676)
Written off balances - - (3,707) (3,707)
Gross Balance as at Year End 2,142,041 234,920 508,028 2,884,989

December 31, 2020
Stage
One

Stage
Two Stage Three

 Individual
Level

 Individual
Level

 Individual
Level

Total

Beginning Balance 4,327,942 158,523 683,860 5,170,325
 New Facilities During the year 307,913 13,449 42,513 363,875
Paid Facilities (1,414,932) (31,861) (90,540) (1,537,333)
Transfer to stage one 132,509 (19,502) (113,007) -
Transfer to stage two (46,175) 77,363 (31,188) -
Transfer to stage three - (9,965) 9,965 -
Changes from adjustments (281,418) (6,439) - (287,857)
Written off balances - - (563) (563)
Gross Balance as at Year End 3,025,839 181,568 501,040 3,708,447

- Disclosure of movement in the allowance for expected credit losees:

December 31, 2021
 Stage
Three

 Stage
Two

 Stage
One

Total Individual
Level

Individu-
al Level

Individu-
al Level

268,562223,16213,42031,980        Beginning Balance
68,02842,1055,05320,870Impairment loss over the new balances dur-

ing the year

(42,835)(15,893)(12,037)(14,905)
 Recovered from a loss of impairment on the
outstanding balances

-(1,740)(2,289)4,029Transfer to stage one
-(3,372)6,244(2,872)Transfer to stage two
-2,003(1,120)(883)Transfer to stage three

-20,4642,874(23,338)
Total impact on impairment loss due to clas-
sification change between stages

----Changes from adjustments
(571)(571)--Written off  balance

293,184266,15812,14514,881 Gross Balance as at Year End

December 31, 2020
 Stage
Three

 Stage
TwoOne Stage

Total Individual
Level

 Individual
Level

 Individual
Level

283,747225,03912,98745,721        Beginning Balance

58,32632,7205,80219,804
Impairment loss over the new balances dur-
ing the year

(45,309)(32,863)(4,669)(7,777)
 Recovered from a loss of impairment on the
outstanding balances

-(10,031)(2,748)12,779Transfer to stage one
-(3,432)5,567(2,135) Transfer to stage two
-979(979)-Transfer to stage three

-10,750(4,587)(15,337)
Total impact on impairment loss due to clas-
sification change between stages

(28,202)-(7,127)(21,075)Changes from adjustments
268,562223,16213,42031,980 Gross Balance as at Year End

Scheduled debts:
They are those debts that were previously classified as non-performing credit facilities and were 
excluded from the framework of non-performing credit facilities according to a basic schedule and 
were classified as debts under supervision or transferred to working, and amounted to JOD 35,785 as 
of December 31, 2021 (JOD 198,736 as of December 31 2020).

Restructured debt:
Restructuring means re-arranging the status of credit facilities in terms of modifying installments, 
extending the life of credit facilities, postponing some installments or extending the grace period, and 
they were classified as debts under supervision, amounted to JOD 1,168,66  as of December 31, 2021 
(JOD 1,049,507 as of December 31, 2020).

Balances of finance lease contracts include accounts for which the Company has filed legal cases 
against customers in order to collect unpaid and due amounts are as follows: 

December 31, 2021 December 31, 2020

 Total debt
balance

 Due and
 past due

 instalment
receivables

 Total debt
balance

 Due and
 past due

 instalment
receivables

Jordanian Dinar
Customers balances – Legal cases 640,789 334,123 613,821 286,252
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Interest in suspense within due instalments
The following is the movement in interest in suspense within due instalments:

TotalLoansCompanies Real
EsstatesDecember 31, 2021

122,43531,170   - 91,265Balance at the beginning of the year

 26,300  5,253  24  21,023  Added: interest outstanding during the
year

 (17,202)  (3,333)    -  (13,869)  Reduces: Transferred benefits to
revenue

 (3,136) 
 

 (3,112) (24)    - 
 Decreases:Outstanding revenue that has
 been written off

128,39729,978- 98,419 Total balance as at the end of the year

TotalLoansCompanies Real
EsstatesDecember 31, 2020

 101,882  40,460    -  61,422 Balance at the beginning of the year

 42,663  11,073    -  31,590  Added: interest outstanding during the
year

 (21,547)  (19,800)    -  (1,747) Reduces: Transferred benefits to reve-
nue

 (563)  (563) - -  Decreases:Outstanding revenue that has
 been written off

122,43531,170   - 91,265Total balance as at the end of the year

There are no bills deposited with any of the lending agencies as guarantees against the credit balances 
of loans and banks granted to the company as on December 31, 2021 (1,253,302 Jordanian dinars as 
of December 31, 2020).

Based on the decision of the Company’s board of directors, an amount of JOD 571 was written off 
during the year ending December 31, 2021 (2020: zero) from the provision for expected credit losses, 
and an amount of JOD 3,136 was written off from the suspended interest during the year anded 
December 31, 2021 (2020: JOD 563).

RIGHT TO USE OF LEASED ASSETS / LIABILITIES AGAINST OPERATING 
LEASES

The Company has lease liability represented in eight contracts during year 2021 and nine contracts 
during 2020 (the Company’s branches in Jordan and the subsidiary Company).
Right of use leased assets:

Jordanian Dinar
 Rented Real

Estate
December 31, 2021
Cost

1,019,547Balance as of January 1, 2021

165,119Additions

(625,212)Disposals

559,454Balance as of December 31, 2021

Accumulated depreciation
299,803Balance as of January 1, 2021

127,466(Depreciation for the year (Note24

(217,933)Disposals

209,336Balance as of December 31, 2021
350,118Net Book Value as of December 31, 2021

Jordanian Dinar
 Rented Real

Estate
December 31, 2020
Cost

1,019,547Balance as of January 1, 2020

-Additions

1,019,547Balance as of December 31, 2020

Accumulated depreciation
149,911Balance as of January 1, 2020

149,892(Depreciation for the year (Note24

299,803Balance as of December 31, 2020
719,734Net Book Value as of December 31, 2020
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- Lease liabilities - against the right to use the leased assets:

As of December 31, 
Jordanian Dinar 2021 2020
Maturity Analysis - Contractual undiscounted cash flows
Less than one year  103,386  189,337 
One to five years  255,270  616,318 
more than five years  59,400  74,276 
Total undiscounted lease liabilities 418,056 879,931
Discounted lease liabilities included in the consolidated 
statement of financial positionas of December 31
Short term  81,967 141,065 
Long term  261,850 561,484 
Total discounted lease liabilities 343,817 702,549

** The lease liabilities has been discounted using an interest rate of 7.33%.

Jordanian Dinar For the year ended December 
31, 

For the year ending December 31 2021 2020
Amounts recognized in statement of the profit or loss 
statement:
Benefits against lease obligations 42,287 57,038
Amounts recognized in the statement of the cash flow:
Total cash out flow for leases 122,207 184,016

INVESTMENT PROPERTY -NET

As of December 31, 
Jordanian Dinar 2021 2020
Buildings on lands * 585,000 585,000
Accumulated depreciation (210,600) (187,200)

374,400 397,800

* This item represents the allocation of 24 housing units in Al Majd Residential City Project for the benefit 
of the Company based on the agreement concluded with the developer, Tameer International Real 
Estate Company, bearing in mind that the Company acquired the apartments and issued registration 
bonds in its name. The fair value of the properties investments reached by an accredited valuer 
amounted to JOD 593,465, according to the latest real estate valuation available with the Company on 
16 June 2020.

ASSETS FORECLOSED IN REPAYMENT OF NON-PERFORMING DEBTS

As of December 31,
Jordanian Dinar 2021 2020
Balance at the beginning of the year 3,580,013 3,948,186
Additions  331,103 206,598
Exclusions (920,674)  (574,771)
The end of the year balance 2,990,442 3,580,013

Expropriated assets appear in the consolidated statement of financial position at the value it devolved 
to the Company or the fair value whichever is lower, and are re-evaluated at fair value individually, and 
any decrease in its value is recorded as a loss in the consolidated statement of profit or loss, and the 
increase is not recorded as revenue. The subsequent increase in the consolidated statement of profit 
or loss and other comprehensive income is taken to the extent that it does not exceed the previously 
recognized impairment value.

PROPERTY AND EQUIPMENT

Jordanian Dinar
Furniture 

and 
Fixtures

Office 
Devices, Tools 
and Computer

Decorations Vehicles Total

2021
Cost 
Balance as of January 1, 2021 110,942  388,535 342,398 84,500 926,375  
Additions 2,094 31,518 18,817 - 52,429 
Disposals (36,067) (37,958) (145,275) - (219,300)
Balance as of December 31, 
2021 76,969 382,095 215,940 84,500 759,504

Accumulated depreciation
Balance as of January 1, 2021 101,410 271,147 287,987 80,072 740,616 
Depreciation expense (Note 24) 4,210 54,655 23,600 4,424 86,889 
Disposals (34,686) (30,983) (143,500) - (209,169)
Balance as of December 31, 
2021 70,934 294,819 168,087 84,496 618,336 

Net book value as of Decem-
ber 31, 2021 6,035 87,276 47,853 4 141,168 

Jordanian Dinar
 Furniture

 and
Fixtures

 Office
 Devices, Tools
and Computer

Decorations Vehicles Total
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2020
 Cost

Balance as of January 1, 2020 110,787 367,655 337,388 84,500 900,330
Additions 1,608 27,925 5,010 - 34,543
Disposals (1,453) (7,045) - - (8,498)
 Balance as of December 31,
2020 110,942 388,535 342,398 84,500 926,375 

Accumulated depreciation
Balance as of January 1, 2020 93,452 222,261 246,948 71,222 633,883
(Depreciation expense (Note 24 9,390 54,946 41,039 8,850 114,225
Disposals (1,432)   (6,060) - - (7,492)
 Balance as of December 31,
2020 101,410 271,147 287,987 80,072 740,616

 Net book value as of
December 31, 2020 9,532 117,388 54,411 4,428 185,759

Property and equipment include an amount of JOD 617,915  as of December 31, 2021, which is the 
value of fully depreciated assets, compared to an amount of JOD 740,075 as of December 31, 2020.

INTANGIBLE ASSETS

The movement on intangible assets (software ,website and project under construction) during the year 
is as follows:

 Software and
Website

 Project
under Con-
struction Total

Jordanian Dinar
2021
 Cost
Balance as of January 1, 2021 351,515 30,469 381,984

 Additions 13,607 - 13,607
Transfers 30,469 (30,469) -
Disposals (37,372) - (37,372)
Balance as of December 31, 2021 358,219 - 358,219

Accumulated Amortization
Balance as of 1 January 2021 309,146 - 309,146
(Amortization for the year (Note24 27,860 - 27,860
Disposals (37,345) - (37,345)
Balance as of December 31, 2021 299,661 - 299,661
Net Book Value 2021 58,558 - 58,558

 Software and
Website

 Project
under Con-
struction Total

Jordanian Dinar

2020
 Cost
Balance as of January 1, 2020 348,915 4,539 353,454

 Additions 2,600 25,930 28,530
Balance as of December 31, 2020 351,515 30,469 381,984

Accumulated Amortization
Balance as of 1 January 2020 278,946 - 278,946
(Amortization for the year (Note24 30,200 - 30,200
Balance as of December 31, 2020 309,146 - 309,146
Net Book Value 2020 42,369 30,469 72,838

BANKS OVERDRAFTS
The facilities granted to the Company are in the form of overdraft from local Banks against of letters of 
guarntee issued by the Invest Bank. The interest rate during the years 2021and 2020 ranged between 
5.5% - 6% .The main objective of these facilities is to finance the Company’s activities. All these 
facilities are due within a year.

LOANS

As of December 31, 
2021 2020

Jordanian Dinar

Loans payable within one year  14,381,271 8,738,731
Loans payable within more than one year  15,003,183 10,935,019

29,384,454 19,673,750

* The table below shows the loans granted by local banks or financial institutions to finance the 
Companys’s activity:

Type of facilities Maturity date
Facilities 

limit Currency Balance as of December 31,

2021 2020
JOD JOD JOD

Renewal loan October 2024 6,000,000 JOD 3,753,323 3,460,434
Renewal loan  October 2023 3,000,000 JOD 2,694,965 1,037,606
Revolving loan  January 2025 3,000,000 JOD 2,894,150 2,420,756

Renewal loan December 
2023 1,700,000 JOD 1,505,787 791,311

Renewal loan Novmber 2024 1,500,000 JOD 1,395,969 1,221,942
Renewal loan June 2023 2,000,000 JOD - 1,235,484
Renewal loan Augest 2025 2,000,000 JOD 1,832,151 1,829,306
Renewal loan Novmber 2024 2,000,000 JOD 1,844,190 924,577
Renewal loan October 2023 1,000,000 JOD 945,387 72,934
Renewal loan October 2024 2,000,000 JOD 1,829,197 2,000,000
Renewal loan Novmber 2025 9,000,000 JOD 6,853,335 -
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Renewal loan February 2025 4,000,000 JOD 1,000,000 -
*Loan October 2021 2,836,000 USD - 1,134,400
**Loan October 2023 3,545,000 USD 2,836,000 3,545,000

29,384,454 19,673,750

All these loans are in Jordanian Dinar and U.S Dollar and granted from local Banks and international 
financial instituation with letters of guarantees issued by Invest Bank.

The interest rate on the above loans ranges from 5.5% to 6.25% as of December 31, 2021 and as of 
December 31, 2020

*The Company obtained a loan of JOD 2,836,000 from (Sanad Fund for Micro, Small and Medium 
Enterprises) on August 27, 2018, at an interest rate of 6.6%, which is adjustable, and the interest is due 
every six months, starting from October 5, 2018. The terms have been amended to make the interest at 
5% and to be due every three months, starting from July 5, 2020, to which this loan is payable in semi-
annual installments, so that the first installment is due on October 5, 2019, and the last installment paid 
on October 5, 2021
**The Company obtained a loan of JOD 3,545,000 from (Sanad Fund for Micro, Small and Medium 
Enterprises) on December 10, 2020 at an interest rate of 5% adjustable, and the interest is due every 
three months starting January 5, 2021, and to be paid in semi-annual payments, to which the first 
installment is due on October 5, 2021, and the last installment on October 5, 2023.

BONDS

As of December 31, 
2021 2020

Jordanian Dinar

Bonds payable within one year 5,280,000 2,300,000
5,280,000 2,300,000

1. During the year 2021, the Company issued bonds of a loan amounting to 5,280,000 dinars, with a 
nominal value of 10,000 dinars, for a single non-transferable bond for a period of 365 days. The interest 
rate on bonds is 5.25%, due every six month on May 26, 2022 and November 24, 2022 while the bonds 
are due for repayment on November 24, 2022.
2. During the year 2020, the Company issued bonds of a loan amounting to 2,300,000 dinars, with a 
nominal value of 10,000 dinars, for a single non-transferable bond for a period of one year. The interest 
rate on bonds is 5%, due on December 2, 2021 while the bonds are due for repayment on December 
2, 2021.

16- OTHER LIABILITIES

As of December 31, 
Jordanian Dinar 2021 2020

Interest payable  212,554 94,433
Deposits  347,847 303,432
Dividends unpaid  35,879 37,826
Due and unpaid expenses  84,133 50,876
payable Other  57,744 80,153

738,157 566,720

17- OTHER PROVISIONS

As of December 31, 
Jordanian Dinar 2021 2020

Lawsuits provision 279,173 240,521
Vacation provision 28,355 16,305
Other provisions 84,013 117,000

391,541 373,826

* The movement on other provisions during the year was as follows:

Jordanian Dinar  Beginning
 Balance Additions

 Used
 During the

Year

 Reversed to
 Revenues

during the Year
 Ending
Balance

2021

Lawsuits provision  240,521 58,100 (16,448) (3,000)  279,173

Vacation provision  16,305 13,827 (898) (879)  28,355

Other provisions  117,000 60,000 (987) (92,000)  84,013

373,826 131,927 (18,333) (95,879)  391,541

Jordanian Dinar
 Beginning
 Balance Additions

 Used
 During the

Year

 Reversed to
 Revenues of

the Year
 Ending
Balance

2020

Lawsuits provision 220,000 20,521 - - 240,521

Vacation provision 27,104 - (5,955) (4,844) 16,305

Other provisions 44,000 73,000 - - 117,000

291,104 93,521 (5,955) (4,844) 373,826
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INCOME TAX

Deferred tax assets

For the year ended December 31, 2021

 Balance at
 Beginning
of the Year

Additions
 Released

Amounts

 Balance as of
 December 31,

2021

Deferred Tax

Assets as of 

 December 31,
2021

Jordanian Dinar

Items included as at December 2021
 Provision of ECL of financial assets at
 amortized cost  6,100,674  2,344,195 (1,997,315)  6,447,554  1,805,315 
Outstanding revenues  1,833,515  790,716 (354,183)  2,270,048  635,614 
Vacation provision  16,305 13,827   (1,777)  28,355  7,940 
Accurued expenses provisions  2,369   -  -  2,369  663 
 Lawsuits porvision  240,521 58,100 (19,448)  279,173  78,169 
Other provision  117,000  60,000 (92,987)  84,013  23,524 
 Interests on obligations against
operating leases  22,887  14,107 (22,887)  14,107  3,950 

 8,333,271 3,280,945 (2,488,597)  9,125,619  2,555,175 

For the year ended December 31, 2020

 Balance at
 Beginning
of the Year

Additions
 Released

Amounts

 Balance as of
 December 31,

2021

Deferred Tax

Assets as of 

 December 31,
2020

Jordanian Dinar

Items included as at December 2020
 Provision of ECL of financial assets at
amortized cost 5,311,840 1,725,835 (937,001) 6,100,674 1,708,189

Outstanding revenues 1,316,762 759,705 (242,951) 1,833,515 513,384
Vacation provision 27,104 - (10,799) 16,305 4,566

 Provision for employee bonuses 2,412 16,888 (19,300) - -
Accurued expenses provisions 10,912 - (8,543) 2,369 663

 Lawsuits provision 220,000 20,521 - 240,521 67,346
Other provisions 44,000 73,000 - 117,000 32,760

 Interests on obligations against
operating leases 28,086 22,887 (28,086) 22,887 6,409

6,961,116 2,618,836 (1,246,680) 8,333,271 2,333,317

Movement on deferred tax assets account during the year is as follows:

As of December 31,

Jordanian Dinar 2021 2020

Balance at 1 January 2,333,317 1,949,113

Additions during the year 918,665 733,274

Released during the year (696,807) (349,070)

Balance at 31 December 2,555,175 2,333,317

B – Income tax provsion
The movement on the income tax provision during the year is as follows:

As of December 31,

Jordanian Dinar 2021 2020

Balance at 1 January 1,206,850 1,200,122

Income tax paid (1,474,742) (1,496,254)

Tax payable on the year’s profit 1,794,669 1,468,449

Tax payable in respect of previous years - 34,533

Balance at 31 December 1,526,777 1,206,850

Income tax expense presented in the consolidated statement of  profit and loss and other comprehensive 
income consists of the following:

Jordanian Dinar 2021 2020

Tax payable on the year’s profit 1,794,669 1,468,449

Prior years income tax - 34,533

Effect of deferred tax differences (221,858) (384,204)

1,572,811 1,118,778

* The deferred tax was calculated as at December 31, 2021 at 28% (2020: 28%) according to the new 
Income Tax Law for the year 2018, which came into effect as of January 1, 2019. 
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C – Summary of reconciliation between accounting profit and taxable profit:

In Jordanian Dinar 2021 2020

Accounting profit 5,503,987 3,759,335
Non-taxable profits (123,574) (42,256)
Non-acceptable expenses in terms of tax 1,024,439 1,515,879
Taxable profit 6,404,852 5,232,958

 Tax due on the profit for the year except for dividends from
 financial assets at fair value through other comprehensive
(income  (Shares outside Jordan 1,793,358 1,465,228

 Tax due on dividends of financial assets at fair value through
other comprehensive income (shares outside Jordan) at 14% 1,311 3,221
Tax due from profits for the year 1,794,669 1,468,449
Effctive tax rate 33٪ ٪39
Income tax rate ٪28 ٪28
 Deferred tax rate ٪28 ٪28

D- Tax Status of Jordan Trade Facilities Company (the parent):
- A final clearance with the Income and Sales Tax Department was reached until the end of the year 
2014.
- The tax returns for the years 2015 and 2016 were submitted and approved.
- The Company has submitted its tax return for the year 2017 and 2018 and was accepted by the 
Income and Sales Tax Department with the samples system without modification no tax obligations 
until to date. 
- The Company has submitted the tax return for the year 2019 and 2020 in accordance to law and on 
time.
- The Company submitted the general sales tax returns on the date specified by the law, and the 
Income and Sales Tax Department audited the returns submitted up to th end of 2016, and the tax 
returns related to subsequent periods were submitted on time and according to the law.
- The subsidiary Company (Jordan Facilities for Leasing Company) submitted its tax returns up to 
the end of 2018 and was accepted by the Income and Sales Tax Department with the sample system 
without modification.
- The subsidiary Company (Jordan Facilities for Leasing Company) submitted the tax return for the 
years 2019 and 2020 in accordance to the law and on time.
- The subsidiary Company (Jordan Facilities for Leasing Company) submitted the general sales tax 
returns on the date specified by law, and the Income and Sales Tax Department audited the returns 
until 2013, noting that the returns submitted for the tax periods for the years 2014, 2015 and 2016 
is considered acceptable according to the provisions of the law, and the tax returns for subsequent 
periods were submitted on time and according to the rules.
- In the opinion of the Company’s management and the tax advisor, the Jordan Trade Facilities Company 
and its subsidiary will not have any obligations in excess of the provision taken until December 31, 
2021.

STATUTORY RESERVE

The amount accumulated in this account is transferred at 10% from the annual net income before tax 
during the year and previous years according to the Companys Law and Companies Law. This reserve 
cannot be distributed to shareholders.

20- REVENUES AND COMMISSIONS FROM COMMERCIAL FINANCING, 
MURABAHAH AND FINANCE LEASE

The details of this item are as follows:

For the Year Ended December 
31,

Jordanian Dinar 2021 2020
Interest income 7,292,286 6,269,220
Commissions 1,861,995 1,162,385

9,154,281 7,431,605

21- OTHER OPERATING REVENUE

For the Year Ended December 
31,

Jordanian Dinar 2021 2020
Collection fees, delay fines, return checks and others 344,730 277,544
Fees of opening files 326,008 218,050
Instalment postponement fees 116,022 106,873
Credit cards revenues 26,888 38,675

813,648 641,142
 
22- SALARIES, WAGES AND EMPLOYEES’ BENEFITS

For the Year Ended December 
31,

2021 2020
Jordanian Dinar
Salaries and wages 919,545 875,316
Company’s share in social security 122,212 115,148
Bonuses and incentives  267,330 76,973
Health insurance 101,443 102,815
Miscellaneous 8,431 3,244

1,418,961 1,173,496
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ADMINISTRATIVE EXPENSES

 For the Year Ended December
31

Jordanian Dinar 2021 2020
 Sales tax 32,685 27,335
 Professional fee 30,916 26,397
Maintenance 75,623 51,445
Telecommunication and post expenses 47,924 36,414
 Commercial commissions 55,299 48,127
 Fees and subscriptions 28,597 30,084
Leases 8,513 6,436
Advertisement 20,554 13,143
Water and electricity 10,115 13,176
 Hospitality 11,484 10,563
 Stationary and printing 26,685 22,663
 Cases fees 7,127 45,314
 Traveling and transportation 17,589 12,164
 General assembly meetings expenses 1,190 3,480
  Board of Directors transportation fees and remunerations 25,000 25,000
Board of Director Chairman fees 35,000 -
Life insurance – clients 110,177 42,380
 Miscellaneous 119,165 111,099

663,643 525,220

DEPRECIATIONS AND AMORTIZATIONS

 For the Year Ended December
31

Jordanian Dinar 2021 2020

Depreciation of property and equipment (Note 11) 86,889 114,225
Amortization of intangible assets (note 12) 27,860 30,200
Depreciation of investments property (Note 9) 23,400 23,400
Amortization expense of the right to use leased assets 
(Note 8)

127,466 149,892

265,615 317,717

FINANCE EXPENSES

For the Year Ended December 
31,

Jordanian Dinar 2021 2020

Finance expenses of borrowing facilities 1,838,423 1,400,575
Interest expense of liabilities against operating leases 42,287 57,038

1,880,710 1,457,613

26 RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES 

26-1  CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Related Party

Jordanian Dinar  Parent
Company

 Employees,
 relatives, board
 members and
their relatives

 December
31, 2021

 December
31, 2020

Financial assets at amortised cost - 72,464 72,464  56,387
Borrowings 2,516,218 - 2,516,218  2,400,715
Amounts due from related party - - - 190,000
Current accounts 128,721 - 128,721 67,664

26-2 CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND 
COMPREHENSIVE INCOME

Related Party

 Sister
Company

 Parent
Company

 Employees,
 relatives,

 board
 members
 and their
relatives 2021  2020

Jordanian Dinar
Instalments revenue - - 8,822 8,822  15,176
 Expenses of financing
borrowings

- 143,778 -
143,778  150,516

 An operating-investment lease
 contract to finance the supply
chain 8,271 - - 8,271  6,436
 Commissions for financial
 investments of an associate
 company - Mawarid Financial
Brokerage Company 10,000 - - 10,000  5,000
 Commissions for financial
investments -Invest Bank

- 5,000 -
5,000 2,300

 An operating lease contract –
Invest Bank

- 31,300 -
31,300 3,300

The balance of guarantees with the parent Company as of December 31, 2021 is JOD 27,300(2020: 
JOD 31,300).

26-3 EXECUTIVE MANAGEMENT SALARIES AND REMUNERATION
Salaries and remuneration of the executive management of the Company amounted to JOD 332,074 for 
the year ended December 31, 2021 (against an amount of JOD 267,601 for the year ended  December 
31, 2020).
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27 BASIC AND DILUTED EARNINGS PER SHARE FROM PROFIT OF THE YEAR

Jordanian Dinar 2021 2020

Profit for the year (JOD) 3,931,176 2,640,557
Weighted average number of outstanding shares (share) 16,500,000 16,500,000

0.24 0.16

The basic earnings per share from the net profit for the year equals the diluted earnings as the Company 
did not issue any financial instruments that may have an impact on the basic earnings per share.

28 CONTINGENT LIABILITIES

At the consolidated financial statements date, the Company has contingent liabilities as follows:

Jordanian Dinar 2021 2020
Letters of guarantee 53,800 127,300

Secured by cash deposits represented as follows:

Cash deposits - 5,750

29 LAWSUITS AGAINST THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARY
Lawsuits filed against the Company amounted to JOD 117,311 as of December 31, 2021 compared to 
JOD 136,549 as of  December 31, 2020, while the balance of provisions recorded against these cases 
amounted to JOD 279,173 as of  December 31, 2021 compared to JOD 240,521 as of December 2020, 
in the estimates of the management and it’s legal consultant ,the Company will not incur any additional 
obligations for these lawsuits. 
Lawsuits filed against the subsidiary (Jordan Facilities for Leasing Company) amounted to JOD 12,301 
as of December 31, 2021 compared to JOD 31,047 as of December 31, 2020, in the estimate of the 
management and it’s legal consultant, the Company will not have any obligations for these lawsuits. 

30 FINANCIAL RISK MANAGEMENT
the Company is exposed to the following risks from its use of financial instruments:
Credit risk
Liquidity risk 
Market risk
Interest rate risk
Risks of currency fluctuation
Capital management
This note provides information about the Company’s exposure to each of the above risks, the Company’s 
objectives, policies, methods of measuring and managing risks and the Company’s management of 
capital.

General framework for risk management
The entire responsibility for setting up and monitoring risk management rests with the Company’s 
management.

The Company’s risk management policies are designed to identify and analyze the risks that the 
Company faces, and to set appropriate controls and limits for the extent of exposure to those risks, and 
then monitor them to ensure that the set limits are not exceeded.
Risk management policies and systems are reviewed periodically to reflect changes in market conditions 
and the Company’s activities. The Company’s management aims, through training, standards and 
procedures set by the administration, to develop a constructive and organized control environment so 
that every employee understands his role and duties assigned to him.
The Company’s audit committee monitors the management’s performance in monitoring the extent 
of compliance with the Company’s policies and procedures in risk management. It also reviews the 
adequacy of the risk management framework in relation to the risks facing the Company. The internal 
audit department assists the Company’s audit committee in the monitoring process. The Internal Audit 
Department undertakes the regular and ad-hoc review of risk management procedures and controls, 
so that the results are reported to the Audit Committee.

Credit risk
Credit risk represents the risk of the Company being exposed to a financial loss due to the failure of 
the customer or the party dealing with the Company with a financial instrument to fulfill its contractual 
obligations. This risk results mainly from loans granted, other debit balances and accounts at Banks.

The carrying value of financial assets represents the maximum value that the assets could be exposed 
to credit risk as at the date of the consolidated financial statements, and it is as follows

As of December 31,

Jordanian Dinar 2021 2020

Cash at Banks 202,897 98,106

Financial assets at amortized cost 70,938,392 53,464,038

Other debit balances 224,908 339,138

71,366,197 53,901,282

  
The Company maintains balances with leading financial institutions, so the Company believes that it is 
not exposed to a significant degree of credit risk related to balances with banks.

The General Framework for Implementing the Requirements of the International 
Financial Reporting Standard (9):
  As Jordan Trade Facilities Company cares to comply with the requirements of the International 
Financial Reporting Standards related to the International Financial Reporting Standard (9) and based 
on the instructions of the Central Bank of Jordan regarding the application of the International Standard 
for Financial Reporting (9), the Company, in cooperation with the ultimate parent company, applied the 
standard within the following data: 
1.  Through the ultimate parent company, a specialized company was contracted to provide the 
necessary advice on the implementation of the standard. 
2. A specialized automated system was purchased to implement the requirements of the standard 
through the ultimate parent company.
3.  Include (classify) all credit exposures / debt instruments that are subject to measuring and computing 
ECL within one of the following stages:
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- Stage 1: The expected credit loss weighted by the possibility of default for the credit exposure / 
debt instrument during the next (12) months, as credit exposures / debt instruments that have not 
had a significant or significant increase in their credit risk since the initial recognition were included 
in this item. Exposure / instrument or that it has low credit risk at the date of preparing the financial 
statements. The credit risk is considered low if the conditions included in the instructions of the Central 
Bank of Jordan based on the requirements of the standard are met. 
Examples of these indicators are the following:
• Low risk of default.
 •  The debtor has a high capacity in the short term to fulfill his obligations.
Stage 2: This stage includes credit exposures / debt instruments that have had a significant increase 
in their credit risks since their initial recognition, but have not yet reached the default stage due to the 
absence of objective evidence confirming the occurrence of default. The ECL is calculated for the entire 
life of the credit exposure / debt instrument and it represents the expected credit loss resulting from all 
the potential for default over the remaining period of the life of the credit exposure / debt instrument. 
Note that the Company takes into consideration the indicators included in the instructions of the Central 
Bank of Jordan based on the requirements of the standard when classifying credit exposures / debt 
instruments within this stage, and examples of these indicators include the following:

• Failure to comply with contractual terms, such as having dues equal to or greater than (90) days.
• There are clear indications that the debtor’s bankruptcy is imminent
• In addition to the indicators mentioned in the instructions of the Central Bank No. 47/2009.
4. The approved mechanism for calculating expected credit losses (ECLs) on financial instruments and 
for each item separately:
The calculation of expected credit losses depends on the probability of default (Probability of Default), 
which is calculated according to credit risks and economic factors, and the percentage of loss under the 
assumption of default (loss given default), which depends on the collection value of guarantees, and the 
value of exposure at default, and accordingly The Company has adopted the following mathematical 
model to calculate the expected credit loss according to criterion (9), where the following equation is 
applied to all exposures as follows:
ECL = PD% x EAD (JOD) x LGD% 
ECL: Expected Credit Loss
 PD: Probability to falter 
EAD: credit exposure upon default 
LGD: Loss ratio assuming default Scope of Application /
- Expected Credit Loss:
- In accordance with the requirements of Standard (9), the expected credit loss measurement model is 
applied within the following framework (except for those measured at fair value through the statement 
of profit or loss and other comprehensive income):
• Loans and credit facilities.
• Debt instruments recorded at amortized cost.
• Debt instruments recorded at fair value through other comprehensive income. 
• Financial guarantees stipulated in accordance with the requirements of Standard (9).
• Receivables related to lease contracts within the requirements of International Accounting Standard 
(17) and IFRS (16).
• Trade receivables.
• Credit exposures to banks and financial institutions [with the exception of current balances that are 
used to    cover the Company’s operations such as transfers, guarantees and credits during a very 
short period of time (days)]

5. Calculation of Probability of Default (PD), where the Company has calculated the probability of 
default according to the following data:
 - Economic indicators and macroeconomic factors (gross domestic product, unemployment rates, 
inflation, real interest rates) were taken into consideration for the purposes of their use in computing 
the expected credit loss (PD).
- With regard to clients who are dealt on an individual basis and classified through the credit rating 
system, the possibility of default extracted from the credit rating system has been relied upon, whereby 
a calibration of default rates on the system were carried out in accordance with the requirements of the 
standard and after taking into account the Company’s historical default lists

6. Calculating credit exposure on default (EAD), as the Company took the following data into 
consideration when calculating credit exposure upon default: 
•  Type of credit exposure.
• Balance of credit exposure

7. Calculating the loss ratio assuming default (LGD), where the Company carried out the calculation 
process by analyzing the historical lists of the Company’s recovery rates (recovery rates), after taking 
into account a set of factors, the most important of which are the nature of guarantees, products and 
customer classification. Accordingly, ( LGD) ratios have been developed either on An individual level 
for customers classified by the credit rating system or at a collective level for exposures that have 
similar characteristics to customers that are not classified on the credit rating system.

- Liqudity Risk:
Liquidity risk is the risk arising from the Company’s inability to meet its financial obligations as 
they fall due and associated with its financial liabilities that are settled by providing cash or other 
financial assets. The Company’s management of liquidity lies in ensuring, as much as possible, that 
the Company always maintains sufficient liquidity to meet its obligations when it becomes payable in 
normal and emergency circumstances without incurring unacceptable losses or risks that may affect 
the Company’s reputation.
The Company is keen to have sufficient cash available to cover the expected operational expenses, 
including covering financial obligations, but without including any potential impact of severe conditions 
and  It is difficult to predict as natural disasters, in addition to that, the Company maintains a source of 
credit from the banks that deal with it to meet any sudden cash needs.
The contractual maturities of financial liabilities including estimated interest payments are as follows:
Financial liabilities

December 31, 2021

Jordanian Dinar
Book 
Value

Contracted 
Cash Flow

One year or 
less

More than one 
year

Banks overdrafts 3,678,709 3,890,970 3,890,970 -
Loans 29,384,454 31,071,121 15,206,755 15,864,366

 Bonds 5,280,000 5,557,200 5,557,200 -
 Liabilities against operating
 leases 343,817 418,056 103,386 314,670
Other liabilities 738,157 738,157 702,278 35,879
Other provisions 391,541 391,541 391,541 -

 Income tax provision 1,526,777 1,526,777 1,526,777 -
41,343,455 43,593,822 27,378,907 16,214,915
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December 31, 2020

Jordanian Dinar
Book 
Value

Contracted 
Cash Flow

One year or 
less

More than one 
year

Banks overdrafts  3,722,389 3,938,660 3,938,660 -
Loans  19,673,750 20,804,392 9,241,115 11,563,277

 Bonds  2,300,000 2,415,000 2,415,000 -
 Liabilities against operating
 leases  702,549 879,931 189,337 690,594
Other liabilities 566,720 566,720 528,894 37,826
Other provisions 373,826 373,826 373,826 -

 Income tax provision  1,206,850 1,206,850 1,206,850 -
28,546,084 30,185,379 17,893,682  12,291,697

Market risk
Market risk is the risk that arises as a result of fluctuation in the fair value or future cash flows of 
financial instruments as a result of a change in market prices (such as interest rates, exchange rates, 
and equity prices). Market risks arise as a result of having open positions in interest rates, currencies, 
and investment in stocks. Each of the following risks includes:
-Interest rate risk.
-Exchange rate risk.
-Risk of change in stock price.
-Market risk: it is the risk that positions inside and outside the consolidated financial statements of the 
Company will suffer losses due to price fluctuations in the market. It includes the risks arising from 
interest rate volatility, and from equity price volatility in investment portfolios, whether for trading or 
trading purposes.

Market risk from:
-The area that occurs in the economic zones in the markets.
- Interest rate fluctuations.
- Fluctuations in the prices of forward financial aid in buying and selling.
- Foreign currency fluctuations.
- Gaps in maturity of assets and liabilities and re-pricing. 

Interest Rate Risks
Interest rate risks arise from the probable impact of changes in interest rates on the value of other 
financial assets. The Company is exposed to the risk of interest rates due to a mismatch or a gap in 
the amounts of assets and liabilities, according to the various time limits or review of interest rates in 
a certain period. Moreover, the Company manages these risks through reviewing the interest rates on 
assets and liabilities based on the risk management strategy. The Company follows a policy of hedging 
all financial assets and financial liabilities whenever the need arises. Hedging is against anticipated 
future risks.

**Interest repricing gap
Classification is done on the basis of interest or accrual repricing periods

Jordanian Dinar

Total
 Components

 without
advantage

 More than
3 years

 More than
 a year to 3

years

 More than
 6 months
to a year

 More than
 3 months

 up to 6
months

 One
 month to
3 months

 Less than
a month the year 2021

Assets

317,063317,063------Cash on hand and at banks

211,937211,937------
 Financial assets at fair value through
other comprehensive income

70,938,392-22,187,75730,549,9585,918,4553,023,8914,035,5675,222,764Financial assets at amortized cost

224,908--98,802114,222-11,884-Other debit balances

350,118-132,662132,47242,49221,24621,246-Right to use of leased assets

374,400374,400------Investment property – net

2,990,4422,990,442------ Assets foreclosed in repayment of due
debts

141,168141,168------Property and equipment

58,55858,558------Intangible assets

2,555,1752,555,175------Deferred tax assets

78,162,1616,648,74322,320,41930,781,2326,075,1693,045,1374,068,6975,222,764Total assets

Liabilities

3,678,709---2,844,237834,472-- Banks overdrafts

29,384,454-650,10314,353,0807,204,0853,955,1733,222,013-Loans

5,280,000---5,280,000---Bond

343,817-140,878120,97228,08623,21030,671-Liabilities against operating leases

738,157--35,87988,80455,780557,694-Other liabilities

391,541---391,541---Other provision

1,526,777----1,030,575-496,202Income tax provision

41,343,455-790,98114,509,93115,836,7535,899,2103,810,378496,202Total liabilities

36,818,7066,648,74321,529,43816,271,301(9,761,584)(2,854,073)258,3194,726,562Interest repricing gap

 2020For the year

61,434,2186,911,307 5,206,706 30,614,342 7,006,159 3,181,426 2,944,336 5,569,942Total assets

28,546,084-  520,21111,028,206 9,307,1424,445,0452,853,255392,226Total liabilities

32,888,1346,911,3074,686,49519,586,136(2,300,983)(1,263,619) 91,081 5,177,716Interest repricing gap
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Foreign currency risk:
These risks arise from changing the value of financial instruments as a result of fluctuating currency 
exchange rates. The Company follws a deliberate policy in managing its positions in foreign currencies.
The following is a summary of the quantitative data related to the Company’s exposure to currency risk 
of volatility, provided to the management of the Company based on the risk management :

Jordanian Dinar
Jordanian 

Dinar
U.S 

Dollar
Kuwaiti
Dinar Total

As of December 31, 2021
Cash on hand and at banks 317,063 - - 317,063
 Financial assets at fair value through other
comprehensive income - - 211,937 211,937
Financial assets at amortized cost 70,938,392 - - 70,938,392
Other debit balances 224,908 - - 224,908
Right of use of leased assets 350,118 - - 350,118
Investment property - net 374,400 - - 374,400
Assets foreclosed in repayment of due debts 2,990,442 - - 2,990,442
Property and equipment 141,168 - - 141,168
Intangible assets 58,558 - - 58,558
Deferred tax assets 2,555,175 - - 2,555,175
Total assets 77,950,224 - 211,937 78,162,161
Banks overdrafts 3,678,709 - - 3,678,709
Loans 24,705,054 4,679,400 - 29,384,454
Bonds 5,280,000 - - 5,280,000
Libilities against operating leases 343,817 - - 343,817
Other liabilities 738,157 - - 738,157
Other provisions 391,541 - - 391,541
Income tax provision 1,526,777 - - 1,526,777
Total liabilities 36,664,055 4,679,400 - 41,343,455

 Net 41,286,169 (4,679,400) 211,937 36,818,706

Jordanian Dinar
Jordanian 

Dinar
U.S 

Dollar
Kuwaiti
Dinar Total

As of December 31, 2020
Cash on hand and at banks 129,040 - - 129,040

 Financial assets at fair value through other
comprehensive income - - 212,541 212,541
Financial assets at amortized cost 53,464,038 - - 53,464,038 
Other debit balances 339,138 - - 339,138 
Right of use of leased assets 719,734 - - 719,734 
Investment property - net 397,800 - - 397,800 

Assets foreclosed in repayment of due debts 3,580,013 - - 3,580,013 
Property and equipment 185,759 - - 185,759 
Intangible assets 72,838 - - 72,838 
Deferred tax assets 2,333,317 - - 2,333,317 
Total assets 61,221,677 - 212,541 61,434,218
Banks overdrafts 3,722,389 - - 3,722,389
Loans 16,837,750 2,836,000 - 19,673,750
Bonds 2,300,000 - - 2,300,000 
Libilities against operating leases 702,549 - - 702,549 
Other liabilities 566,720 - - 566,720 
Other provisions 373,826 - - 373,826 
Income tax provision 1,206,850 - - 1,206,850 
Total liabilities 25,710,084 2,836,000 - 28,546,084

 Net 35,511,593 (2,836,000) 212,541 32,888,134

Sensitivity analysis
As indicated below, the strength (weakness) of the Jordanian Dinar against the Kuwaiti Dinar on 
December 31 resulted in an increase (decrease) in property rights and profit or loss in the amounts 
shown below. This analysis is based on foreign exchange rate differences, as the Group considers 
these differences reasonable at the reporting date. The analysis assumes that all other variables, 
especially those related to interest rates, remain constant and ignore any effect of expected sales and 
purchases. The analysis is performed on the same basis for 2020, even if the reasonable spreads in 
the foreign exchange rate are different, as shown below.

The exchange rates as of December 31 are as follows:

As of December 31,
Jordanian Dinar 2021 2020
Dollar 0,709 0,709
Kuwaiti Dinar 0,427 0,429

An increase in the Jordanian dinar exchange rate by 10% against the U.S Dollar and Kuwaiti dinar will 
lead to an increase (decrease) in profits and losses and equity as follows:

As of December 31,
 Currency 2021 2020
Dollar 467,940 283,600
Kuwaiti Dinar (21,194) (21,254)

The decrease in the Jordanian Dinar exchange rate of 10% against U.S Dollar and Kuwaiti dinar will 
lead to an increase (decrease) in profits and losses and equity as follows:

As of December 31,
Currency 2021 2020
Dollar (467,940) (283,600)
Kuwaiti Dinar 21,194 21,254

Equity price risk
Equity price risk arises from the change in the fair value of equity investments. The Company works to 
manage these risks by diversifying investments in several geographical regions and economic sectors.
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MATURITY ANALYSIS OF ASSETS AND LIABILITIES
The following table shows the analysis of assets and liabilities according to the expected period to 
recover or settle them:

 December 31, 2021

TotalMore than a yearUp to a yearAssets
317,063-317,063 Cash on hand and at banks

211,937211,937-
Financial assets at fair value through other compre-
hensive income

70,938,39252,737,71518,200,677Financial assets at amortized cost
224,90898,802126,106Other debit balances
350,118265,13484,984Right to use leased assets
374,400374,400-Investment property – net

2,990,4422,990,442-Assets foreclosed in repayments of due debts
141,16867,76373,405Property and equipment
58,55832,62725,931Intangible assets

2,555,1752,555,175-Deferred tax assets
78,162,16159,333,99518,828,166Total assets

Liabilities
3,678,709-3,678,709Banks overdrafts

29,384,45415,003,18314,381,271Loans
5,280,000-5,280,000Bonds

343,817261,85081,967 Libilities against operating leases
738,15735,879702,278Other liabilities
391,541-391,541Other provisions

1,526,777-1,526,777Income tax provision
41,343,45515,300,91226,042,543Total liabilities
36,818,70644,033,083(7,214,377) Net

December 31, 2020

TotalMore than a yearUp to a yearAssets
129,040 129,040- Cash on hand and at banks

212,541 212,541 - 
Financial assets at fair value through other compre-
hensive income

53,464,038  35,091,567  18,372,471 Financial assets at amortized cost
339,138 159,638 179,500 Other debit balances
719,734 569,842 149,892 Right to use leased assets
397,800 397,800  -Investment property – net

3,580,013 3,580,013  -Assets foreclosed in repayments of due debts
185,759 71,534114,225Property and equipment
72,838 42,63830,200Intangible assets

2,333,317 2,333,317  -Deferred tax assets
61,434,218 42,587,930 18,846,288Total assets

Liabilities
3,722,389  -3,722,389 Banks overdrafts

19,673,750 10,935,019 8,738,731 Loans
2,300,000  -2,300,000 Bonds

702,549 575,572 126,977  Libilities against operating leases
566,720 37,825 528,895 Other liabilities
373,826  -373,826 Other provisions

1,206,850  -1,206,850 Income tax provision
28,546,08411,548,41616,997,668Total liabilities
32,888,134 31,039,514 1,848,620  Net

32 FAIR VALUE LEVELS
The following table represents the financial instruments recorded at fair value based on the valuation 
method, where the different levels are defined as follows:
Level 1: Quoted (unadjusted) prices for identical assets or liabilities in active markets.
Level 2: Quoted prices in active markets for similar financial assets and liabilities, or other price 
assessment methods for which the material data are based on market information.
Level 3: Pricing methods in which not all material data are based on observable market information. 
The Group has used book value, which is the best tool available to measure the fair value of these 
investments.

Financial assets and financial liabilities that are measured at fair value on a 
recurring basis:

December 31, 2021
Fair ValueBook  ValueJordanian Dinar

Level 3Level 2Level 1 

211,937--211,937
Financial assets at fair value through other 
comprehensive income 

December 31, 2020
Fair ValueBook  ValueJordanian Dinar

Level 3Level 2Level 1 

212,541--212,541
Financial assets at fair value through other 
comprehensive income 

The carrying value of the financial assets shown in the consolidated financial statements approximates 
their fair value.

There were no transfers between Level 1 and Level 2 during the year ending December 31, 2021.

Financial assets and financial liabilities that are not measured at fair value on a 
recurring basis:

December 31, 2021
Fair ValueBook ValueJordanian Dinar

Lvel 3Level 2Level 1 
---202,897Cash at banks
---70,938,392Financial assets at amortized cost 
---3,678,709Banks overdrafts 
---29,384,454Loans
---5,280,000Bonds
---343,817Libilities against operating leases 
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December 31, 2020
Fair ValueBook ValueJordanian Dinar

Lvel 3Level 2Level 1 
---98,106Cash at banks
---53,464,038 Financial assets at amortized cost 
--- 3,722,389 Banks overdrafts 
--- 19,673,750 Loans
--- 2,300,000 Bonds
---702,549Libilities against operating leases 

Management believes that the carrying value of the financial assets and liabilities approximates their 
fair value.

There were no transfers between Level 1 and Level 2 during the year ending December 31, 2021

Non-financial assets that are measured at fair value in the consolidated 
financial statements

December 31, 2021
Fair ValueBook ValueJordanian Dinar

Level 3Level 2Level1  
-593,465-374,400Investment property - net

-4,344,860-2,990,442 Assets foreclosed in repayments of due
debts

                                                                              
December 31, 2020

Fair ValueBook ValueJordanian Dinar
Level 3Level 2Level1  

-593,465-397,800Investment property - net

-5,035,689-3,580,013 Assets foreclosed in repayments of due
debts

                                                                              
The above items describe the fair value of non-financial assets that are determined based on prices of 
similar financial instruments in an inactive market.

33 COMPARATIVE FIGURES
The comparative figures represent the consolidated financial statements as of and for the year ended 
December 31, 2020.

The comparative figures for the year ended December 31, 2020 have been reclassified to conform with 
the compilation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2021. 
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