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 دارةكلمة رئيس مجلس اإل
 

 م هللا الرحمن الرحيمبس

 حضرات المساهمين الكرام،،
 

، وأن ستتممارلشركة الضمان لإلوالعشرين  التاسعيسعدني أن أرحب بكم في اجتماع الهيئة العامة  

 الحترام.اصادق التحية وجَل  دارةأنقل إليكم باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإل
 

ية وتوزيتع الماتا ر ستتمماربهتد  تحقيتا العوائتد اإل اتهاإستتمماروع تنت كما تعلمتون بت ن الشتركة  

ة العقبتة، والتطتوير العقتارم ممملتة بمشتروع بوابت ةالسياح قطاعيات في ستمماراإل وتتوزعالمرتبطة بها، 

فنتتتتدق مالكتتتة ية ستتتتممار% متتتن راا متتتا  لتتتركة الشتتترق للمشتتتاريع اإل26 حتتتوالية والمستتتاهمة بنستتتب

 ة عمان. من الشركات المساهمة العامة المتداولة في بورص محفظة اسهم لعددلى اضافة ا ،عمان/موفنبيك
 

( التف 40) ( الف دينار، مقارنة مع177بلغت ) 2021حققت بوابة العقبة ارباحاً تشغيلية في العام 

ينتار د( التف 145) قيمتهتا خستارة( التف دينتار مقارنتة متع 69بقيمتة ) ربح، وصافي 2020دينار في العام 

انخفاا ب ض ااب اريفاا      بشتتكل رئيستتي إلتتىزيتتادة االربتتاح التشتتغيلية عتتام الستتابا، ويعتتود ستتبب بال

، نا  أرا  د  (104) عكس يخفص ضدل اإل ج  وارخدي ت ضيا  ي يهاح ااوار و ،يع ار  م ارس ضق ض ريق  نة

 احتستا  ماصصتات إضتافية علتى المستت جرين لتعمتربعتد  .قيتد بالعتام الستابا ضتمن المصتاريف كا   ياد

ئع وائد الودان فمحققت بوابة العقبة ايرادات مت تية . كما بعضهم عن السداد نتيجة اجراءات الحظر الشامل

 .2020( الف دينار بالعام 147) مقابل( الف دينار 119) بقيمةالبنكية 
 

 ،مانع -كية التي تملك فندق موفنبيستممارفي لركة الشرق للمشاريع اإل ستممارإلأما باصوص ا

قيتام  العتام الماضتي بظترو  استتمنائية كتان أبرزهتا ختال ية ستتممارلتركة الشترق للمشتاريع اإل فقد مترت

ه التجتارم بتغيير المشغل العالمي للفندق الذم تمتلكه الشركة وتغيير إستم 2019الشركة خال  لهر تموز 

لمقدمتة دقيتة امن هوليدم ان ليصبح موفنبيك، وذلك سعياً من الشركة لتحستين مستتوج جتودة الاتدمات الفن

ادة غيتر امتس نجتوم. وقتد أدج هتذا التغييتر التى زيتالواستهدا  فئة جديدة من زبائن الفنادق ذات تصنيف 

رافتا متكررة في المصاريف الرأسمالية للشركة ومصرو  االستهالك، والتي ترتبت على عملية تجديتد م

لفتترة  ن كاملين ابقي يام الفندق بإغالقالفندق استجابة للمتطلبات والمواصفات المعتمدة للمشغل الجديد، وق

ق عمتا  الفنتدألباإلرتفتاع لهتذا العتام بستبب تحستن ملحتو  ايرادات الفندق  بدأتللقيام باعما  التجديد. كما 

ب االلتغا  عتدد الحجتوزات ونست ارتفتعحيت   الفندقية التي كانت مغلقتة ستابقاً،بعد اعادة تشغيل النشا ات 

الشتترق  كةوبتتذلك تكبتتدت لتتر، العتتام الستتابافتتي  (%30.5ارنتتة متتع )( مق%46.3) لتصتتبحالفنتتدق فتتي 

التتف ( 230)حتتوالي خستتارة صتتافية بعتتد احتستتا  الضتتريبة والماصصتتات قيمتهتتا  يةستتتممارللمشتتاريع اإل

ا ( التتف دينتتار مقارنتتة متتع خستتارة قيمتهتت60)حتتوالي منهتتا  ستتتمماردينتتار تبلتتة حصتتة لتتركة الضتتمان لإل

    ( الف دينار.327حصة لركة الضمان منها )، كانت 2020م لعاخال  امليون دينار ( 1.257)
 

رنتة لتف دينتار مقا( ا47بمبلتة ) خستارة صتافية ستتممارلركة الضتمان لإل تكبدتوبالمحصلة، فقد 

  .2020( الف دينار للعام 530بمبلة ) خسارةمع 
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، وضتعت اتستممارة من اإلبضرورة تحسين االداء المالي والعوائد المت تي دارةوإليمان مجلس اإل

قتاء بمستتوج باالضتافة التى االرتفتي مشتروع بوابتة العقبتة، الشركة خطة لزيادة المساحات القابلتة للتت جير 

متن الفترص  . كما يعمل المجلس حاليا على دراسة عددالبوابةالادمات اللوجستية المقدمة للمستممرين في 

 .BOTغة المحاذية للبوابة بنظام م في االرض الفارإستممارالمتاحة إلقامة مشروع 
 

قهم متن ، ولمن سبدارةلي أن اتقدم بالشكر الجزيل للزمالء أعضاء مجلس اإل وفي الاتام، اسمحوا

ذلوها، الجهتتود الكبيتترة التتتي بتت، ولكافتتة العتتاملين فتتي الشتتركة علتتى دارةممملتتي المستتاهمين فتتي مجلتتس اإل

رصتنا الكبيتر والتدعو  علتى بتذ  كتل متتا بوست مكنتة مؤكتدين حر مة فتتي للمستاهعنا لتحقيتا أفضتل النتتائل المن

ن ابتن الحستي و ننا الغالي في  ل صاحبر الجاللتة الهالتمية الملتك عبتدث المتانيازدهار اقتصادنا ورفعة 

 المعظم حفظهن ث ورعاه.

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 

         

 عادل اسعد                      

 دارةرئيس مجلس اإل                        
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   دارةاعضاء مجلس اإل
 
 

 ويمثلها: ،المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي
 

 دارةرئيس مجلس اإل   سعدعاد  ابراهيم أالسيد 
 16/8/2021اعتباراً من تاريخ 

 

 عضواً   الدكتور جادث محمد الااليلة
  12/6/2019 اعتبارا من تاريخ

 

 عضواً    السيد مؤنس نعيم المدني 
 1/3/2021اعتباراً من تاريخ 

 

 عضواً   موسى احمد الطراونةالسيد 
  1/8/2021اعتباراً من تاريخ 

 

 

 عضواً    السيد انس محمد سليمان 
 1/12/2021اعتباراً من تاريخ 

               

 البنك العربي، ويمثله :
 

     تينالسيد رامي محمود أبو ال

 دارةنائب رئيس مجلس اإل    24/10/2021اعتباراً من 

  عضواً    18/4/2019اعتباراً من 

 

 بنك اإلتحاد، ويمثله :
 

  اً عضو   ارق محمد بدوم السيد 
 5/10/2021اعتباراً من تاريخ 

 

 بنك اإلسكان للتجارة والتمويل، ويمثله :
 

 عضواً    السيد نايف هالم الحسين
 29/5/2019ريخ اعتباراً من تا

 

 بنك القاهرة عمان، ويمثله :
 

 عضواً  السيد هاني "محمد رلراش" خضر
 18/6/2019اعتباراً من 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

 

 مدققي الحسابات                                المستشار القانوني     

 السادة ارنست ويونة         االستاذ نايف اندراوا مدانات     
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 )السابقين(: 2021ممثلو المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي في العام 

 
 دارةرئيس مجلس اإل    الظاهر محمود عطوفة السيد ابراهيم 

  15/8/2020لغاية تاريخ   11/3/2020اعتبارا من تاريخ 

  

 عضواً      النسة النا عبد المعطي الفار ا
     28/2/2021لغاية تاريخ  25/4/2017اعتبار من تاريخ 

   

 عضواً              الكايد               مصلح االنسة اماني
 16/8/2021لغاية تاريخ  15/10/2017اعتبارا من تاريخ 

 

 عضواً                       الدعجة ابراهيم السيد خالد 
 30/11/2021لغاية تاريخ  9/10/2019اعتبارا من تاريخ 

 

 

 (:)السابق 2021في العام  بنك االتحاد ممثل

 

        عبابنهبشار "محمد خير" السيد 

 دارةنائب رئيس مجلس اإل                     5/10/2021لغاية  28/4/2019اعتبارا من تاريخ 

 عضوا    28/4/2019لغاية  11/5/2010اعتباراً من تاريخ 
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 والعشرون التاسع دارةتقرير مجلس اإل
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 حضرات المساهمين الكرام،،
 

م الكريمتة والعشترين وأن يقتدم لهيئتتك التاستعأن يرحتب بكتم فتي اجتمتاع الهيئتة العامتة  دارةيسر مجلس اإل

لشتركة اوخطة عمل  31/12/2021المالية المنتهية بتاريخ  تقريره السنوم عن أعما  الشركة خال  السنة

 .2022 لعام
 

 ات الشركةإستثمار   أوال:
 

 بوابة العقبة: .1
 

منته علتى حتوالي  يقع المشروع على أرض مساحتها عشرة دونمات، تم استكما  بناء المرحلة األولتى 

ً ا، وحقتت ا المشتتروع ( دونمتت6.5) ملة ( التتف دينتتاراً لتتا69بلغتتت ) 2021صتتافية ختتال  العتتام  أرباحتتا

لعتتام ( التتف دينتتار با145) تبلغت خستتارةة متتع ( التتف دينتار مقارنتت70ة )مصتاريف االستتتهالكات البالغتت

يااع ار اا م  ض ريق  نااةانخفاا ب ض ااب اريفاا      األربتتاح بشتتكل رئيستتي إلتتىويعتتود ستتبب الستتابا، 
( أرا  104)% علا  ضادل اإل ج  وارخادي ت ضيا  ي يهاح ااوار  25عكاس يخفاص خفام و ،ارس ضق

دية عتتودة القطاعتتات االقتصتتاوقيتتد بالعتتام الستتابا ضتتمن المصتتاريف،  خاا  د نا   علاا  اإل اا ادات اأ

 للعمل تدريجياً.
 

ل متتن قبتتل تتتم تمويلهتتا بالكامتت ،( مليتتون دينتتار5.9الحاليتتة فتتي مشتتروع البوابتتة ) ستتتمماربلغتتت كلفتتة اإل

اءهتا ( التف دينتار تتم ا ف858ة )( مبلت1/1/2005ت مصتاريف متا قبتل التشغي ت ل )قبتل ، وبلغ الشركة

 بالكامل.
 

 ( )فندق موفنبيك /عمان( م.ع.م) يةستثماراإلشركة الشرق للمشاريع  .2
 

ت تكاليفهتا وبلغت ،2021( مليون دينار خال  العتام 3.679بلة مجمل االيرادات التشغيلية للفندق مبلة )

عمتتان /لفنتتدق موفنبيك تشتتغيليدينتتار، وبتتذلك يكتتون اجمتتالي التتربح ال مليتتون( 1.224المبالتترة مبلتتة )

  ( مليون دينار.2.455حوالي )
 

ة %( للستتن46.3ليصتبح ) )الهوليتدم إن ستابقاً( عمتان -فنتدق موفنبيتكمعتد  نستبة التغا  غتر   إرتفتع

العتتام بمعتتد  ستتعر الغرفتتة )مقارنتتة  وإرتفتتع، 2020%( للستتنة الماليتتة 30.5) بتتدالً متتن 2021الماليتتة 

 ( دينار.65( دينار إلى )49السابا( من )
 

ايتة دعالطاقة ومصاريف التسويا والبلغت المصاريف االدارية والعمومية لاملة مصاريف الصيانة و

قيمتة ودينتار  ألتف( 69الفنتدق ) إدارة( مليتون دينتار، وبلغتت اتعتا  1.603مبلتة ) 2021خال  العتام 

التتف  (77البالغتتة ) ختترجفس الفتتترة، وبإضتتافة االيتترادات األ( مليتتون دينتتار لتتن1.015االستتتهالكات )

تكتتون خستتارة لتتركة الشتترق ، ( ألتتف دينتتار75اد موجتتودات ماليتتة )وإضتتافة خستتارة استتتبعدينتتار، 

 رةخستا( دينتار مقارنتة متع 229.573بلتة قتدره )ية قبل الضريبة والماصصتات مستممارللمشاريع اإل

 دينار مليون( 1.257العام السابا البالة )
 

لستابا العتام ا خستارةمقارنتة متع ( التف دينتار 60قدره )ومبلة  ستممارالضمان لإل خسارة لركةبلغت 

اريع برأسما  لركة الشرق للمشت ستمماروالذم يممل حصة لركة الضمان لإل( الف دينار 327مبلة )

 .يةستمماراإل
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  البيانات المالية  : ثانيا
 

 المحفظة المالية:  .1
 

ة عتتن ينتتار وهتتي عبتتار( د229466اليتة للشتتركة )فتتي المحفظتتة الم ستتتممارت القيمتتة العادلتتة لإلبلغت

ت فتي تلتك الموجتودا ستممارهذا وقد حقا اإل ،( لركات مدرجة في بورصة عمان8) في استممار

ً الماليتة  ر كمتا فتي ( ألتف دينتا36فتي القيمتة العادلتة متن ختال  قائمتة التدخل الشتامل قتدره ) إرتفاعتا

 . 31/12/2020كما في  دينارألف ( 30) قدرهبإنافاض  مقارنة  31/12/2021
 

   :التقرير المالي .2

 

( عشتتترة ماليتتتين دينتتتار 10.000.000) 31/12/2021 بلتتتة رأستتتما  الشتتتركة المتتتدفوع كمتتتا فتتتي

 ( من رأا الما  المصرح والمكتتب به.%100أردني يممل ) 
 

الفتتاً  وستتبعونئة ( دينتتارا )إحتتدج عشتتر مليتتون وستتبعم11.770.441بلغتتت موجتتودات الشتتركة )

  أال ئتتة وتستتعةوثمانم( دينتتار) مليونتتان 2.809.593وأربعتتون دينتتار( منهتتا ) ة وواحتتدن ئتتوأربعم

( فتتي صتتورة نقديتتة وودائتتع لتتدج البنتت وك، وتممتتل متتا نستتبته دينتتار ئة وثتتالو وتستتعوناوخمستتم

 .31/12/2021%( من رأسما  الشركة المدفوع كما في 28.096)
 

ارة صافي خستف دينارا في مدينة العقبة و( ال687) حوالي 2021بلة مجمل ايرادات الشركة عام 

( 60ية بعتد الضتريبة والماصصتات مبلتة قتدره )ستتممارفي عمان من لركة الشرق للمشتاريع اإل

لبوابتة مقابل مصاريف إدارية وعمومية )في عمان( والمصتاريف االداريتة والتشتغيلية ل الف دينار

العقاريتة  اتستمماراالصو  المابتة لإل ( الف دينار لاملة قيمة استهالكات676)في العقبة( بلغت )

رض " الاتتاص بإيجتتار األ16أثتتر تطبيتتا المعيتتار التتدولي رقتتم "كمتتا بلتتة  ،( التتف دينتتار71) بقيمتة

ع متمقارنتة  ( التف دينتاراً 47قتدرها )خستارة  تكبتدتقتد الشتركة ( الف دينتار، وبتذلك تكتون 143)

 .2020للسنة السابقة  اً ( الف دينار530) اقدره خسارة
 

 المصاريف االدارية والعمومية: .3
 

 دارةإل 2021انافضت المصاريف االدارية والعمومية والمصاريف التشغيلية الفعلية لعام 

عتمدة الشركة في بوابة العقبة، وكانت متقاربة مع الموازنة التقديرية الم إدارةالشركة في عمان و

ً ب ن تلك المصاريف الوارالشركة.  إدارةمن قبل مجلس  مبلة دة في القوائم المالية تتضمن علما

 للشركة.استهالكات الموجودات المابتة ( الف ديناريممل 71)
 

  ثالثاً:   خطة العمل المستقبلية
 

وبح  سبل زيادة مساحات الت جير، ب لرفع نسبة االلغا  للبوابةوضعت الشركة خطة  -

ة ة المقدموجستيات اللوج الادمباالضافة الى اإلرتقاء بمستاالستفادة من مبنى السينما القائم، 

 ست جرين.للم

نويع ية لزيادة االيرادات وتستمماربدائل جديدة ضمن سياسة الشركة اإلالبح  عن يتم  -

 .مصادرها

ً على  - لفارغة م  في األرض اإستممارالفرص المتاحة القامة مشروع  بح يتم  العمل حاليا

 .BOTالمحاذية للبوابة بنظام 

 ية.ستممارلركة الشرق للمشاريع اإلفي ستمماراإلمتابعة يتم  -

 ية الستغال  السيولة المتوفرة في الشركة.إستممارفرص يتم دراسة  -
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 متطلبات االفصاح رابعا:
 

لشتتركة ا إدارةتنفيتتذا لتعليمتتات هيئتتة األوراق الماليتتة، وألهميتتة االفصتتاح عتتن األمتتور المتعلقتتة بتت

جتزأ الواجتب االفصتاح عنهتا، وهتو جتزء ال يتونشا اتها، نرفا تقريراً يتضمن جميتع المعلومتات 

 الى الهيئة العامة. دارةمن تقرير مجلس اإل

 

 حضرات المساهمين الكرام ،،
 

لميزانية الحسابات الاتامية وا العشرينو التاسععلى اجتماع هيئتكم العادم  دارةيعرض مجلس اإل

 بالمصادقة عليها. ويوصي  2022، وخطة عمل الشركة لعام 31/12/2021العمومية كم ا في 
 

 ارةدجلس ولتإلهذه المناسبة ليتقدم منكم بالشكر والتقدير لدعمكم المستمر للم دارةويغتنم مجلس اإل

ة التنفيذية، وكما يتقدم الى أصحا  العطوفتة رئتيس وأعضتاء مجلتس مفوضتي ستلطة منطقتة العقبت

لمشتروع  التدعم المستتمريناالقتصادية الااصة، وجميع العاملين فيهتا بالشتكر والتقتدير للتعتاون و

اعة البوابة، والى عطوفة مراقتب عتام الشتركات والعتاملين فتي مراقبتة الشتركات فتي وزارة الصتن

 .رة والتموين لتعاونهموالتجا
 

الشتتركة التنفيذيتتة  دارةبإستتمكم جميعتتا بالشتتكر والتقتتدير إل دارةويتقتتدم رئتتيس وأعضتتاء مجلتتس اإل 

 .لحسن أدائها 
  

                      

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

           
  

 دارةجلـس اإلم                                                                                 
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 تقرير بيانات االفصاح بموجب تعليمات هيئة األوراق المالية
 

 

 

 

 

 1220الى الهيئة العامة لعام  دارةيتجزأ من تقرير مجلس اإليعتبر هذا التقرير جزءاً ال 

 

 وصف النشطة الشركة الرئيسية:    -أ (1)
 

مدرجتة فتي فتي الشتركات المستاهمة العامتة ال ستتممارفتي المشتاريع الستياحية والعقاريتة واإل ستمماراإل

 بورصة عمان.
 

 في المشاريع التالية:  ستثمارتنحصر نشاطات الشركة في اإل
 

 وع بوابة العقبة السياحي* مشر
 

 بجانب نادم الياوت الملكي. –الموقع الجغرافي : مدينة العقبة  -

 نار.( مليون دي5.9ية )ستممار: ممو  بالكامل من قبل الشركة، كلفته اإل   ستممارحجم اإل -

 مو ف. (18): عدد المو فين     -

 

 عمان. –دق موفنبيك مالكة لفن –ية )م.ع.م( ستثمار* شركة الشرق للمشاريع اإل
 

 لارع أحمد الطراونه. –الجبيهة  –الموقع الجغرافي : مدينة عمان  -

 ( مليون دينار. 16% من رأسما  الشركة البالة )26.026: مساهمة نسبتها   ستممارحجم اإل -

 ( مو ف في الفندق.172( مو فين في مكاتب الشركة و)3: )  عدد المو فين -
 
 

 لية* محفظة االسهم الما

 مدينة عمان. –: بورصة عمان   الموقع الجغرافي -

 ( دينار.229466: ) (ستمماربالصافي )القيمة العادلة لإل ستممارحجم اإل -

 : ال يوجد.  عدد المو فين -
 

 أماكن الشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:    -ب
 

 (دارةعنوان الشركة الرئيسي )اإل

 ( مطالقة سنتر/ الطابا المال .10بناية رقم ) –رع المقافة عمان / الشميساني/ لا -

 ( مو فين.4: )عدد المو فين -
 

 مشروع بوابة العقبة السياحي

 بجانب نادم الياوت الملكي. –: مدينة العقبة الموقع الجغرافي -

 ار.ن دين( مليو5.9ية حوالي )ستممار: ممو  بالكامل من قبل الشركة، كلفته اإلستممارحجم اإل -

 ( مو ف.14: )عدد المو فين -
 

 ال يوجد أي فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها. -
 

 ( دينار.8,680,651: )الرأسمالي للشركة ستثمارحجم اإل    -ج
 

 ال يوجد شركات تابعة. (2)
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 :نهممنفيذية ونبذة تعريفية عن كل العليا ذوي السلطة الت دارةواشخاص اإل دارةأعضاء مجلس اإل -أ (3)
 

 الحاليين: نبذة مختصرة عن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
 

 عادل ابراهيم جبر أسعد  األسم 1

 إلدارةرئيس مجلس ا المنصب 

 16/8/2021 تاريخ العضوية 

 29/1/1967 تاريخ الميالد 

الشتتتتتتهادات العلميتتتتتتة  

 وسنة التارج

 1988بكالوريوا محاسبة جامعة اليرموك  -

 CASTERN UNIVERSITYمالية  ماجستير إدارة -

  BOSTON UNIVERSITYماا ر  إدارةدبلوم عالي  -

 CPA/USAمحاسبة قانون معتمد  -

 CAMS/USAلهادة مكافحة غسيل اموا   -

 ماا ر االعما  والمالية والتدقيا وال إدارةعاما خبرة مصرفية لاملة في  (30) - الابرات العملية 

  .ة االسالمية للتمويل االصغرفي الشركة النموذجيين رئيس هيئة مدير -

  2019-2016لندن  /الدولي األردنفي بنك  إدارةمجلس عضو  -

فتتتي مشتتتاريع البنيتتتة التحتيتتتة  ستتتتممارالشتتتركة الو نيتتتة لإل إدارةعضتتتو مجلتتتس  -

 .2021-2020المساهمة الااصة 

 2019-2012ية للرهن العقارم األردنالشركة  إدارةعضو مجلس -

 2018-2012ية لضمان القروض األردنة الشرك إدارةعضو مجلس  -

 
 رامي محمود عبدالحفيظ ابو التين االسم 2

 نائب رئيس مجلس اإلدارة المنصب 

 18/4/2019 تاريخ العضوية 

 6/4/1974 تاريخ الميالد 

الشتتتتتتتهادات العلميتتتتتتتة  

 وسنة التارج

 2007جامعة ليستر/ بريطانيا  -االعما / علوم مالية  إدارةماجستير في  -

 2006جامعة ليستر/ بريطانيا  -األعما   إدارةدبلوم دراسات عليا في  -

 1994 -ية األردناعما  الجامعة  إدارةبكالوريوا محاسبة/  فرعي  -

رفية األعمتا  المصت إدارةيعمل حاليا في البنك العربي/ نائتب رئتيس او / رئتيس  - الابرات العملية 

 للشركات والمؤسسات المالية.

ية الاتدمات المصتترف إدارةلعربتي التو ني/ نائتتب متدير عتام/ نائتتب رئتيس البنتك ا -

 .للشركات التجارية والشركات المتوسطة والصغيرة

 دارةإل البنك العربي الو ني/ نائب مدير عام/ المتدير االقليمتي للمنطقتة الوستطى -

 الادمات المصرفية للشركات التجارية
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 عبدالرحيم الخاليلةالدكتور جادهللا محمد  األسم 3

 عضو مجلس إدارة المنصب 

 12/6/2019 تاريخ العضوية 

 26/9/1969 تاريخ الميالد 

الشتتتتتتتتهادات العلميتتتتتتتتة  

 وسنة التارج

 2009دكتوراه اقتصاد ومصار  اسالمية  -

 2004ماجستير اقتصاد ومصار  اسالمية  -

 بكالوريوا اقتصاد/ جامعة اليرموك -

 في مؤسسة الضمان االجتماعي لغاية تارياه. إدارةير مد - الابرات العملية 

 .2015-2012عضو مجلس جامعة اليرموك من  -

 .2018-2015عضو مجلس كلية االقتصاد والعلوم االدارية/ جامعة اليرموك -

 لغاية تارياه. 2017عضو مجلس كلية األعما / جامعة جدارا  -

ن ات الدوليتتة متتستتتممارلإليتتة األردنرئتتيس هيئتتة المتتديرين فتتي لتتركة الضتتمان  -

22/4/2017-12/6/2019. 

 .23/4/2017-1/1/2016المؤسسة الصحفية/ الرأم  إدارةعضو مجلس  -

 
 

 مؤنس نعيم عمران المدني األسم 4

 عضو مجلس إدارة المنصب 

 1/3/2021 تاريخ العضوية 

 2/10/1972 تاريخ الميالد 

الشتتتتتتتهادات العلميتتتتتتتة  

 وسنة التارج

 . 1994ية األردنالجامعة   -ا قانونبكالوريو -

- Certified Public Accountant/ Sacramento California1998 
 

 - 2019حتى لتبا   Tala Bay لتطوير المشاريع السياحية األردنمدير عام لركة   - الابرات العملية  

 .لمساهمة العامةاعضوية العديد من مجالس ادارات الشركات 
 

 
 الطراونة كريم حمد موسى ا االسم 5

 إدارةعضو مجلس  المنصب 

 1/8/2021 تاريخ العضوية 
 23/8/1965 تاريخ الميالد 
الشتتتتتتتهادات العلميتتتتتتتة  

 وسنة التارج

 جامعة مؤتة  /2003اعما   إدارةماجستير  -

 / جامعة مؤتة  1994اعما   إدارةبكالوريوا  -

 2016فرع العقبة منذ عام  الضمان االجتماعي إدارةمدير  - الابرات العملية  

 23/6/2016 – 1/11/2011منذ عام ضمان الكرك  إدارةمدير  -

 2010-2006االعالم للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي   إدارةمدير  -

 2006 -2001رئيس قسم التدقيا الداخلي  -
 

 

 



  المساهمة العامة المحدودة شركة الضمان لالستثمار 

15 
 

 

 

 

 

 أنس محمد عبد السالم سليمان   االسم 6

  إدارةعضو مجلس  المنصب 

 1/12/2021  يخ العضويةتار 

 3/1/1982 تاريخ الميالد 

الشهادات العلمية وسنة  

 التارج

  .2005ية األردناألعما / الجامعة  إدارةبكالوريوا محاسبة من كلية  -

 لهادة محلل مالي متاصص من معهد الدراسات المصرفية.  -

عي أموا  الضمان اإلجتمتا إستممارالعقارم في صندوق  ستمماررئيس قسم اإل - الابرات العملية 

 لتارياه.  -10/6/2019من 

نذ ماموا  الضمان اإلجتماعي  إستممارالعقارات في صندوق  إدارةرئيس قسم  -

1/6/2016-9/6/2019 . 

ة لتتغل عتتدة مواقتتع فتتي مديريتتة العمليتتات والشتتؤون اإلداريتتة ومديريتتة الرقابتت -

متتتوا  الضتتتمان ا إستتتتممارالماليتتتة ومديريتتتة المحفظتتتة العقاريتتتة فتتتي صتتتندوق 

 . 31/5/2016 -1/6/2006اإلجتماعي خال  الفترة من 

متن  ختال  الفتترة األردنضابط ائتمان في دائرة التستهيالت التجاريتة فتي بنتك  -

31/7/2005-31/5/2006 . 

وهتتتي لتتتركة  Special Support Solutions)مستتتؤو  حستتتابات لتتتركة ) -

 . 30/7/2005 -1/7/2002خال  الفترة من  األردنسويسرية عاملة في 

 -17/4/2017لتتتركة الضتتتمان للتتتت جير التمتتتويلي متتتن  إدارةعضتتتو مجلتتتس  -

14/10/2017 . 

 يتتة لتطتوير المشتاريع الصتناعية )بوستتكان(األردنالشتركة  إدارةعضتو مجلتس  -

 . 16/2/2021-15/10/2017من 

متن  الشركة الو نية لصناعة الكوابل واألسالك الكهربائية إدارةعضو مجلس  -

17/2/2021- 30/11/2021 . 
 

 

 

 هاني "محمد رشراش" أحمد خضر االسم 7

 إدارةعضو مجلس  المنصب 

 18/6/2019 تاريخ العضوية 

 12/12/1976 تاريخ الميالد 

الشتتتتتتتهادات العلميتتتتتتتة  

 وسنة التارج

( New York Institute of Technology) 2006اعمتا  ستنة  إدارةماجستتير 

(NYIT) 

( American University of Beirut) 1999ستنة  اعمتا  إدارةبكتالوريس 

(AUB) 

 ان.يعمل حاليا مدير تنفيذم لادمات المصرفية والتسويا في بنك القاهرة عم - الابرات العملية 

ة خبرة في العمليات المصرفية والتستويا متن ختال  عملته فتي المؤسستة العربيت -

 لغاية تارياة. و بنك القاهرة عمان 2004الى  ABC Bank 1999المصرفية 
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 نايف هاشم نايف الحسين االسم 8

 إدارةعضو مجلس  المنصب 

 29/5/2019 تاريخ العضوية 

 14/10/1979 تاريخ الميالد 

الشتتتتتهادات العلميتتتتتة  

 وسنة التارج

 2005ماجستير اقتصاد مالي/ الجامعة الهالمية  -

 2001بكالوريوا اقتصاد/ الجامعة الهالمية  -

 ,CAMS, CFCS, CFE, Advance CAMS  Audit)مهنية  لهادات -

CGSS, CCM) 

اريخ تتيل منتذ المدير التنفيذم/ دائرة مراقبة االمتما / بنك االسكان للتجارة والتمو - الابرات العملية 

15/7/2013. 

ن متالفترة  البنك العربي خال  /األردن - مدير االلتزام بمتطلبات الجهات الرقابية -

(5 - 6/2013.) 

تمتا / نائب مدير تنفيذم/ دائترة مراقبتة االم -ضابط مكافحة غسل األموا  رئيسي -

 (.2007-2013بنك االسكان للتجارة والتمويل خال  الفترة )

-2006لتتغل عتتدة و تتائف لتتدج بنتتك االستتكان للتجتتارة والتمويتتل ختتال  الفتتترة ) -

2002.) 
 

 

 

 طارق "محمد سعيد" حسن بدوي االسم 9

 إدارةمجلس  عضو المنصب 

 5/10/2021 تاريخ العضوية 

 1/6/1966 تاريخ الميالد 

الشهادات العلمية  

 وسنة التارج

 ية.األردنمن الجامعة  1995االعما / محاسبة عام  إدارةماجستير في   -

 يةدناألرمن الجامعة  1987فرعي اقتصاد واحصاء عام  /بكالوريوا المحاسبة  -

 10/2008يخ منذ تار بنكالج يعمل لدالتحاد/ رئيس اإلئتمان وإدارة اإلئتمان، بنك ا - الابرات العملية 

 (.2008-2007مدير ائتمان المنطقة الشرقية، السعودية ) /بنك الجزيرة- 

 (2007-2005) وفلسطين األردنمشر  ائتمان دائرة تسهيالت فروع  /البنك العربي -

 (.2005-2004) األردن -بنك عودة، مشر  ائتمان، عمان- 

 (2004-1991وفلسطين ) األردنالبنك العربي، مشر  ائتمان دائرة تسهيالت فروع  -
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 السابقين: دارةنبذة مختصرة عن رئيس واعضاء مجلس اإل
 

 الظاهرظاهر ابراهيم محمود  االسم 1

 11/5/2020من تاريخ   دارةرئيس مجلس اإل المنصب  

 15/8/2021 يةلغا 11/3/2020من  تاريخ العضوية 

 17/1/1951 تاريخ الميالد 

هادات العلمية الش 

 وسنة التارج

 1974ية  األردناالعما / الجامعة  إدارةبكالوريوا في  -

 1977ية األردندبلوم عالي في التربية/ الجامعة  -

ذ ية العادة تمويل الرهن العقارم م.ع.م مناألردنعمل كمدير عام الشركة  - الابرات العملية  

 .9/3/2017لغاية  9/3/2004

يبدأ ل 2004حتى العام  1974عمل في بنك االسكان للتجارة والتمويل منذ العام  -

ل ع جبكرئيس قسم المراسالت ويتدرج الى رئيس دائرة اللوازم واالبنية، مدير لفر

يذياً تنف الحسين ومدير دائرة االسكان الشعبي ومدير دائرة القروض السكنية ومديراً 

فيذياً يراً تنومد ماا ر االئتمان دارةئرة القروض السكنية واألقسا  ومديراً تنفذياً إللدا

 لتجاريةمات اات العقارية والادستممارية لإلاألردنلدائرة التجمعات التجارية والشركة 

 الممتلكات والادمات االدارية. إدارةو

 مويل في لركةسابا مممالً عن بنك االسكان للتجارة والت إدارةعضو مجلس  -

ر تطويي، دائرة الاألردنالصيانة العامة، جمعية المستممرين في القطاع االسكاني 

والاليل  األردنالحضرم، المؤسسة العامة لالسكان والتطوير الحضرم، لركة 

عية لصناات المالية م.ع.م، مؤسسة المدن استممارللت مين م.ع.م، لركة االتحاد لإل

  ة العادة تمويل الرهن العقارم م.ع.مياألردنية، الشركة األردن

 
 بشار "محمد خير" عوض عبابنه االسم 2

 اإلدارةمجلس نائب رئيس  المنصب 

 12/10/2021لغاية  11/5/2010اعتباراً من  تاريخ العضوية

 30/5/1970 تاريخ الميالد

الشهادات العلمية 

 وسنة التارج

 .1999ام عام اعما  من جامعة بيرمينجه إدارةماجستير  -

 .1994ية عام األردناعما  من الجامعة  إدارةبكالوريوا  -

 ACPA  CFA Level 1, CBA لهادة مهنية  -

 .2008 التدقيا الداخلي في بنك االتحاد منذ عام إدارةيعمل حاليا بمنصب رئيس  - الابرات العملية

 .19/12/2019من تاريخ في مؤسسة الملك حسين رئيس لجنة التدقيا  -

 .17/3/2016عضو لجنة التدقيا في مؤسسة الملك حسين منذ تاريخ  -

ة من لمصرفيدائرة التدقيا الداخلي في بنك المؤسسة العربية ا –عمل مديرا تنفيذيا  -

 .2008حتى   2005العام 

عام محلل مالي رئيسي في مؤسسة ضمان الودائع من ال –تنفيذمعمل مساعد مدير  -

 .2005حتى عام  2002

 1994ي من عام األردنعمل مفتش بنوك ومحلل بيانات مالية في البنك المركزم  -

 .2002حتى عام 
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 النا عبدالمعطي كمال الفار األسم 3

 إدارةعضو مجلس  المنصب 

 28/2/2021لغاية  25/4/2017من  تاريخ العضوية 

 22/2/1984 تاريخ الميالد 

الشهادات العلمية  

 وسنة التارج

 2010ية عام األردنالجامعة  /مالية -اعما   إدارةاجستير م -

 2006ية عام األردنبكالوريوا محاسبة/ الجامعة  -

م نذ عاأموا  الضمان االجتماعي م إستمماررئيس قسم الرقابة المالية في صندوق  - الابرات العملية  

2019. 

-2016جتماعي اموا  الضمان اال إستممارصندوق  ضابط رقابة مالية رئيسي/ -

2019 

 .2017ستممارلركة راما لالدخار واإل إدارةعضو مجلس  -
 

 

 

 أماني مصلح أحمد الكايد االسم 4

 إدارةعضو مجلس  المنصب 

  16/8/2021لغاية  15/10/2017من  تاريخ العضوية 

 31/3/1983 تاريخ الميالد 

الشتتهادات العلميتتة  

 وسنة التارج

  2009ية عام األردنة ماجستير اعما  دولية/ الجامع

     2005ية  عام األردنبكالوريوا اد  انجليزم/ الجامعة 

 CHRP  ،SCMP  ،CRMPالشهادات المهنية : 

ضتمان امتوا  ال إستتممارقائم باعما  مدير وحدة العالقتات العامتة واالعتالم/ صتندوق  - الابرات العملية 

 .2015منذ عام  االجتماعي

امتتوا  الضتتمان االجتمتتاعي  إستتتمماريستتي/ صتتندوق ضتتابط اتصتتاالت مؤسستتية رئ -

2010 – 2015. 

 . 2009 – 2005سكرتيرة المحافظ/ البنك المركزم  -

 – 2016ية لتطتوير المشتاريع الصتناعية /بوستكان األردنالشركة  إدارةعضو مجلس  -

10/2017  . 

  2016 – 2014لركة الضمان لألعما  الدولية  إدارةعضو مجلس  -

 لد ابراهيم عليان الدعجهخا األسم 5

 إدارةعضو مجلس  المنصب 

 30/11/2021لغاية  9/10/2019من  تاريخ العضوية 

 7/5/1972  تاريخ الميالد 

الشتتهادات العلميتتة  

 وسنة التارج

 .2005ماجستير محاسبة  -

 .1994بكالوريوا محاسبة واقتصاد  -

يتتة امتتوا  الضتتمان االجتمتتاعي لغا إستتتممارصتتندوق  مديرمديريتتة المتتوارد البشتترية فتتي - الابرات العملية 

1/12/2021. 

 سابقاً. األردنلركة حديد  إدارةعضو مجلس  -

 ية للصحافة والنشر سابقاً.األردنالشركة  إدارةعضو مجلس  -

 الصناعي سابقاً. ستمماررئيس هيئة مديرم لركة السالم للتنمية واإل -

 راعية سابقاً.ات الزستمماررئيس هيئة مديرم لركة اإل -

 ات الطاقة سابقاً.ستممارالمدير المالي لشركة الضمان إل -

 مقدر في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات سابقاً. -

 مشر  محاسبة في بنك االسكان للتجارة والتمويل سابقاً. -
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 العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم: دارة)ب( أسماء ورتب أشخاص اإل
 

 ل محمد عيسى             اسماعي االسم 1

 القائم ب عما  مدير دائرة الشؤون المالية المنصب 

 1/2/2013 تاريخ التعيين 

 1/12/1977 تاريخ الميالد 

الشتتتتتتتهادات العلميتتتتتتتة  

 وسنة التارج

  2005بكالوريوا في المحاسبة سنة  -

 1997 المحاسبة سنة  دبلوم في -

 لتسويالات االعالنية والشركة اللبنانية ستممارالدولية لإللركة كسا  عمل لدج  الابرات العملية 

هاية حتى ن 2001مو فين من العام الكمستشار ومدير مالي  وإدارم ومدير لؤون 

لعام لية من اوفي المؤسسة الهندسية للتقنيات المتطورة رئيساً لقسم الما 2012العام 

ن مية كمحاسب رئيس  في مؤسسة الفداء الصناعو ،2001حتى نهاية العام  2000

 .2000 – 1997العام 

 

 
 أحمد  محمود نصار               االسم 3

         القائم ب عما  رئيس قسم المحاسبة منصبال 

 18/10/2015 تاريخ التعيين 

 18/11/1978 تاريخ الميالد 

الشتتتتتتتهادات العلميتتتتتتتة  

 وسنة التارج

 2001بكالوريوا محاسبة سنة  

ااصة ية المدقا داخلي في قسم الرقابة والتقتيش في سلطة منطقة العقبة االقتصاد - الابرات العملية 

 .2005-2002عام من ال

  2008-2005محاسب في لرك ة تطوير العقبة  -

 2011-2008ألعما  االنشائي  ة رئيس لقسم المحاسبة في لركة خليل العقب  ة ل -

 .2015 -2011عمل مديراً لفرع العقبة لشركة االراضي الاضراء  -
 

 

 

 

 

 

 

 هناء فرحان الحوراني               االسم 2

  القائم ب عما  مديرالدائرة االدارية ولؤون المو فين. - المنصب 

 واللجان المنبمقة عن المجلس.  دارةأمين سر مجلس اإل -

     ضابط ارتبا  حوكمة مع هيئة االوراق المالية. -

 1/7/2000  تعيينتاريخ ال 

  1/9/1970 تاريخ الميالد 

الشتتتتتتهادات العلميتتتتتتة  

 وسنة التارج

 1990األعما  سنة  إدارةدبلوم في  

 1991عملت مديرة مكتب في لركة دلتون )لركة محدودة المسؤولية( منذ العام  الابرات العملية 

 .     1998لغاية 
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 ارنة مع السنة السابقة:سماء كبار مالكي االسهم وعدد االسهم المملوكة لكل منهم مقأ (4)
 

عدد األسهم كما في  المســـــــــاهمين  الرقم

31/12/2021  

نسبة المساهمة 

2021 

عدد األسهم كما في 

31/12/2020  

 نسبة المساهمة

2020  

المؤسسة العامة  1

 للضمان االجتماعي

6140000 

 

61,4% 6140000 61,4% 

 %10 1000000 %10 1000000 البنك العربي 2

بنك االسكان  3

 للتجارة والتمويل

1000000 10% 1000000 10% 

 %10 1000000 %10 1000000 بنك القاهرة عمان 4

 %5 500000 %5 500000 بنك االتحاد 5

 %96.4 9640000 %96.4  9640000 المجموع   

 
 :الوضع التنافسي للشركة ( 5)

 

 جاريةت التارا نشا  الت جير للمحالالمساهمة العامة المحدودة تم ستمماران لركة الضمان لإل

شركات ، وهو يشابه لنشا  العديد من اللها وتقدم خدمات لوجستيةفي مشروع بوابة العقبة 

نة في مدي ةسياحياالخرج في العقبة، اضافة الى المنافسة في القطاع السياحي للفنادق والمشاريع ال

 ها من االسواق الاارجية.، وليست بموضع تنافس تجارم ضمن قطاع نشا ها وحصتعمان

 

ف كمر  %10ال يوجد اعتماد على موردين محددين و/أو عمالء رئيسين محليا وخارجيا يشكلون  ( 6)

 من اجمالي المشتريات و/أو المبيعات أو االيرادات.

 

م من منتجاتها بموجب القوانين أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو ال يوجد أم حماية حكومية أ -أ  (7)

 االنظمة أو غيرها. و
 

 ال يوجد أم براءات اختراع أو حقوق امتياز تم الحصو  عليها من قبل الشركة.  - 

 

ال يوجد أم قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أوغيرها لها أثر مادم على  -أ (8)

 عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية. 
 

 لدولية على الشركة.ال تنطبا معايير الجودة ا - 
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 أ( الهيكل التنظيمي للشركة : (9)

 

 
 

 * علماً ب ن بعض الوحدات التنظيمية ال زالت لاغرة في ضوء نطاق عمل الشركة الحالي.
 

 بموجب سياسات الموارد البشرية والنظام الداخلي للشركة. سياسة التعيين :  -  
 

 عدد موظفي الشركة: ب(

 31/12/2021مشتروع بوابتة العقبتة كمتا فتي   فين  في الشركة بما في ذلك مو فودد المويبلة ع

ويبلتتتة معتتتد  التتتدوران حتتتوالي ، 2020( مو تتتف فتتتي عتتتام 20( مو فتتتا مقارنتتتة متتتع عتتتدد )18)

 ( دينار.122079) 2021ومجمل رواتبه م السنوية خال  عام  %(،17.2)
 

 31/12/2021المؤهالت العلمية للموظفين بتاريخ 

 عدد الموظفين المؤهل العلمي

 4 بكالوريوا

 1 دبلوم

 7 ثانوم

 6 إعدادم

ً  18 اجمالي عدد المو فين  مو فا
 

نتيجة  2021جراء أم برامل ت هيل وتدريب لمو في الشركة خال  السنة المالية إلم تقم الشركة ب (ج

 .رو  جائحة كورونالظ
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 وصف للمخاطر التي تتعرض لها الشركة: (10)
 

اء ، باستتمنعلتى المتدج المنظتور ال يوجد ماا ر قد تتعترض لهتا الشتركة ضتمن نشتا اتها الحاليتة

اليترادات التشتغيل وانستبة بوابتة العقبتة الواقتع فتي مدينتة العقبتة متن حيت   في حجم  النمو المتوقع

ألستتهم ام القادمتتة، اضتتافة التتى تقلبتتات استتعار االقطتتاع الستتياحي لألعتتو ركتتود واستتتمرارالمتوقعتتة 

دج لتفتي أستعار الفائتدة علتى الودائتع المتوقتع  واالنافتاضات الشركة في بورصة عمتان ستممارإل

 البنوك المحلية.
 

  عمة باألرقام:االنجازات التي حققتها الشركة مد -أ (11)
 

دينتار،  ( التف177بلغتت ) 2021حقا مشروع "البوابة" في مدينة العقبة أرباحاً تشغيلية في العام 

ت السنوية ( الف دينار لاملة قيمة االستهالكا40بلغت ) 2020مقارنة مع ارباح تشغيلية في العام 

يخفاص خفام عكاس عا  ( الف دينار. كما حقتا المشتروع إيترادات إضتافية ناتجتة 71) البالغة

ن عتترادات مت تيتة ، باإلضتافة التى ايت( أرا  د نا  104)يضلا  ض% علا  ضادل اإل ج  وارخادي ت 25

 2020عتام ( التف دينتار بال147( التف دينتار بتدالً متن )119فوائتد الودائتع البنكيتة الستنوية بلغتت )

 ( الف دينار.69المشروع ما قيمته ) ربحصافي ليكون 

 

 أحداث هامة مرت على الشركة خالل السنة المالية: -ب
 

 صام والقطتاع الستياحي بشتكل ختاي بشتكل عتاألردنتان جائحة كورونا التي أثرت على االقتصتاد 

نتدق فية مالكتة ستتممارالشتركة فتي لتركة الشترق للمشتاريع اإل إستتممار، أثرت علتى بالعام السابا

 بانافتاض عتدد الحجتوزات ونستب افضت ايرادات الفندق نتيجتة للجائحتةعمان، حي  ان-موفنبيك

رض العقبتة نتيجتة لفت االلغا ، كما أثرت على أصحا  المطتاعم والمحتالت المستت جرة فتي بوابتة

بستبب  2021، ثم بدأت ايرادات الفنتدق  باإلرتفتاع بالعتام الحظر واالغالقات بحسب أوامر الدفاع

 اً وأهمهتاتحسن ملحو  ألعما  الفندق بعد اعادة تشغيل النشا ات الفندقيتة التتي كانتت مغلقتة ستابق

الحجتتوزات ونستتب  ، حيتت  ارتفتتع عتتدداعتتات والنتتادم الصتتحي وبتترك الستتباحةالحفتتالت واإلجتم

 .( العام السابا%30.5( مقارنة مع )%46.3) عمان لتصبح - االلغا  في فندق موفنبيك
 

ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن  ( 12)

 نشاط الشركة الرئيسي.
 

االربلاح الموزعللة وصلافي حقللوق المسللاهمين السلسللة الزمنيللة لاربلاح أو الخسللائر المحققللة و (13)

 وأسعار االوراق المالية:
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

االرباح بعد الضرائب أو 

 الاسائر المحققة / بالدينار
302.959 333.491 137.131 (529.601) (41.107) 

 ال يوجد ال يوجد 200.000 400.000 ال يوجد األرباح الموزعة/ بالدينار

 10.188.489 10.062.108 10.643.917 10.702.294 10.793.550 لمساهمين/ بالدينار حقوق ا

 دينار 1.00 دينار 1.00 دينار 1.00 دينار 1.00 دينار 1.00 أسعار االوراق المالية
 

قيمة  انافاض( بسبب %1.256حوالي ) 31/12/2021في حقوق المساهمين كما في  اإلرتفاعتممل نسبة 

 .2021خسارة العام وإنافاض ن احتيا ي القيمة العادلة لمحفظة االسهم المتوفرة للبيع خسارة الشركة م



  المساهمة العامة المحدودة شركة الضمان لالستثمار 

23 
 

 

 

 

 تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية: (14)
 
 

 2021 2020 النسبة المالية

 (0,005( (0,053( عائد السهم الواحد )دينار(

 1.019 1.007 (القيمة الدفترية للسهم الواحد )دينار

 %38.742 %8.752 اجمالي الربح من العمليات الى االيرادات التشغيلية%
 

 (%10.323) (%114.145) صافي الربح الى االيرادات التشغيلية %

 %(0.401) %(4.491( العائد على مجموع الموجودات %

 %(0.463) %(5.268) العائد على حقوق المساهمين

 

 %13.44 %14.66 معد  المديونية %

 %86.56 %85.34 نسبة الملكية %

 
التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة، والخطة المسلتقبلية  (15)

 لنتائج أعمال الشركة: دارةللشركة لسنة قادمة على االقل وتوقعات مجلس اإل
 

 
 

 ما يلي:  2022تتضمن خطة عمل الشركة لعام   
 

 

وبحتت  ستتبل زيتتادة مستتاحات التتت جير ب لرفتتع نستتبة االلتتغا  للبوابتتةركة خطتتة  وضتتعت الشتت -

ة ية المقدمتات اللوجستتباالضافة الى اإلرتقتاء بمستتوج الاتدماالستفادة من مبنى السينما القائم، 

 للمست جرين.

 .هامصادر ية لزيادة االيرادات وتنويعستمماربدائل جديدة ضمن سياسة الشركة اإلالبح  عن  -

غتة م  فتي األرض الفارإستتممارالفترص المتاحتة القامتة مشتروع  بحت لعمل حاليتاً علتى يتم  ا -

 .BOTالمحاذية للبوابة بنظام 

 ية.ستممارلركة الشرق للمشاريع اإلفي ستمماراإلمتابعة  -

 ية الستغال  السيولة المتوفرة في الشركة.إستممارالبح  في فرص  -

 

 أتعاب تدقيق حسابات الشركة  (16) 
 

ا  ( دينتار يضت12000مبلتة ) 2021تعا  تدقيا حسابات الشركة )المدقا الاارجي( لعتام بلغت أ

 ( ضريبة مبيعات.%16اليها )
 
 

ريبة ( ضت%16( دينار يضا  اليها )5000مبلة ) 2021بلغت أتعا  المدقا الداخلي للشركة لعام 

 مبيعات.
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 .دارةال يوجد أوراق مالية مملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس اإل  -ب

 .العليا ذوي السلطة التنفيذية أو أقاربهم دارةال يوجد أوراق مالية مملوكة من قبل أشخاص اإل  -ج

 أو أقاربهم. ةدارال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإل   -د

 اربهم. العليا ذوي السلطة التنفيذية أو أق دارةال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص اإل   -ه
 

 ياالعل دارةوأشخاص اإل دارة(    المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس اإل18)
 

 : دارةأعضاء مجلس اإل -أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يعدد االسهم كما ف الجنسية المنصب االســـــــم الرقم

    31/12/2021 31/12/2020 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 1

 عاد  ابراهيم اسعدالسيد  -

 الدكتور جادث محمد الااليلة  -

 السيد مؤنس نعيم  المدني -
 السيد موسى احمد الطروانة  -

 السيد انس محمد سليمان  -

 

 دارةرئيس مجلس اإل

 دارةعضو مجلس اإل

 دارةعضو مجلس اإل
 دارةضو مجلس اإلع

 دارةعضو مجلس اإل

 اردنية

 اردنية

 اردنية

 اردنية
 اردنية

 اردنية

6140000 

--- 

--- 

--- 
--- 

--- 

6140000 

--- 

--- 

--- 
--- 

--- 

 البنك العربي 2

 السيد رامي محمود ابو التين -

 

  نائب رئيس  المجلس

 اردنية

 اردنية

1000000 

--- 

1000000 

--- 

 والتمويل بنك االسكان للتجارة 3

 السيد نايف هالم الحسين -

 

 دارةعضو مجلس اإل

 اردنية

 اردنية

1000000 

--- 

1000000 

--- 

 بنك القاهرة عمان 4

 السيد هاني "محمد رلراش" خضر -

 

 دارةعضو مجلس اإل

 اردنية

 اردنية

1000000 

--- 

1000000 

--- 

 بنك االتحاد   5

 بدوم سعيد" محمد"السيد  ارق  -

 

 دارةعضو مجلس اإل

 اردنية

 اردنية 

500000 

--- 

500000 

--- 

بدل  المنصب اسم العضو الرقم

 تنقالت

 

اتعاب  لبد

 لجان

نفقات 

السفر 

 السنوية

 مكافأة

اعضاء 

 المجلس

اجمالي المزايا 

 السنوية

  31/12/2021بتاريخ  دارةرئيس وأعضاء مجلس اإل

 2250 ----  ---- 2250   دارةرئيس مجلس اإل عاد  ابراهيم اسعد * 1

 7800 ---- 300 1500 6000 نائب رئيس المجلس محمود ابو التين رامي  2

 6650 ---- 300 1350 5000  إدارةعضو مجلس  نس نعيم المدني *مؤ 3

 500 ----  ---- 500 إدارةعضو مجلس  انس محمد سليمان * 4

 7350 ----  1350 6000 إدارةعضو مجلس  * د. جادث محمد الااليله 5

 2800 ----  300 2500 إدارةعضو مجلس  موسى احمد الطراونة * 6

 1650 ----  150 1500 إدارةضو مجلس ع  ارق محمد بدوم 7

 6600 ----  600 6000 إدارةعضو مجلس  نايف هالم الحسين** 8

 8100 ---- 300 1800 6000 إدارةعضو مجلس  هاني"محمد رلراش" خضر 9

 (2021)خال  العام  السابقين دارةرئيس وأعضاء مجلس اإل

  3800 ---- 300 ---- 3500 دارةرئيس مجلس اإل  *ابراهيم محمود الظاهر 10

 5850 ---- 300 1050 4500 نائب رئيس المجلس عبابنه "محمد خير"بشار  11

 1150 ---- ---- 150 1000 إدارةعضو مجلس  *النا عبد المعطي الفار 12

 4050 ---- ---- 300 3750 إدارةعضو مجلس  *أماني مصلح الكايد 13

 6700 ---- ---- 1200 5500 إدارةعضو مجلس  *الدعجةابراهيم خالد  14
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 2020عن عام  دارةصر  مكاف ة ألعضاء مجلس اإل 2021تم خال  العام لم ي. 

  2021ال يوجد نفقات سفر خارج المملكة خال  العام. 
 

هتا ليتتم تحوي وأتعا  اللجان لممملي المؤسسة العامة للضتمان االجتمتاعي دارة* بد  تنقالت ومكاف ة أعضاء مجلس اإل

 أموا  الضمان االجتماعي.  إستممارللمؤسسة العامة للضمان االجتماعي/ صندوق 
 

نتك حويلهتا لبتواتعا  اللجان لمممتل بنتك االستكان للتجتارة والتمويتل يتتم  دارة** بد  تنقالت ومكاف ة عضو مجلس اإل

 االسكان للتجارة والتمويل.
 

 

 التنفيذية : دارةاإل -ب
 

واألجور الرواتب  الوظيفة اإلسم 

 السنوية

نفقات السفر  البدالت السنوية

 السنوية

قائم ب عما  مدير دائرة الشؤون  اسماعيل محمد عيسى 1

 المالية

 دينار 17043

 

 دينار. 720بد  تنقالت  -

 دينار. 2400بد  سكن  -

 دينار 1560 بد  عمل اضافي  -

 دينار 2240

ة االدارية قائم ب عما  مديرالدائر - هناء فرحان الحوراني 2

  ولؤون المو فين.

واللجان  دارةأمين سر مجلس اإل -

 عن المجلس. المنبمقة

 حوكمة الضابط ارتبا   -

 دينار. 720بد  تنقالت  - دينار 12693

 دينار 1800سر بد  أمانة  -

 ديتار 200

 --- دينار 600ت بد  تنقال - دينار  9079         القائم ب عما  رئيس قسم المحاسبة محمود نصارأحمد  3
 

 ة ان المنبمقجميع نفقات السفر اعاله هي نفقات سفر داخل المملكة من والى عمان والعقبة، لحضور اجتماعات اللج

 . دارةعن المجلس واجتماعات مجلس اإل

  2021ال يوجد نفقات سفر خارج المملكة خال  العام. 

 التنفيذية بالت مين الصحي. دارةيتم تغطية مو في اإل 
 
 

 

 . العامة لصالة العا  اال فا  والمدخل الرئيسي ية اصدقاء التوحد من خال  الصيانةلجمعتم التبرع  (19)
 

ال يوجد أية عقود أو مشاريع أو ارتبا ات عقدتها الشركة المصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة  (20)

 بهم.عام أو أم مو ف في الشركة أو أقارأو أعضاء المجلس أوالمدير ال دارةرئيس مجلس اإلمع أو 
 

 .2021ال توجد مساهمة للشركة في حماية البيئة في العام  (21)
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 ( تقرير الحوكمة22)
 

 2021تقرير الحوكمة للعام 
 

 حضرات المساهمين الكرام،
 

لنا مة عات اية وجميع التشريتاضع الشركة منذ ت سيسها ألحكام قانون الشركات وقانون هيئة االوراق المال

ة مساهملعمل الشركات المساهمة العامة. كما استرلدت الشركة بالدليل االسترلادم لحوكمة الشركات ال

 . 2009المدرجة في بورصة عمان  الصادر عن هيئة االوراق المالية عام 
 

منح الشركات وراق المالية ب، وقيام هيئة اال2017وبصدور تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 

مهلة تصويب االوضاع لتنتهي بتاريخ تم تمديد  30/4/2018مهلة لتصويب اوضاعها تنتهي بتاريخ 

ريخ بدراسة فقد قامت الشركة منذ ذلك التا ،30/4/2023ها فترة أخرج حتى تاريخ ، ومن ثم تمديد30/4/2019

ن ضمالخليا السياسات والنماذج الواجب اقراراها داهذه التعليمات وعمل تحليل فجوات لتحديد االجراءات و

 بنود هذه التعليمات تدريجيا.  كافة والسير في تطبيا االمتما  الحكام هذه التعليمات،
 

تي تم شركات الان الفللشركات المساهمة العامة،  المالية وبموجب التعاميم الموجهة مع الت كيد بان هيئة االوراق

بموضوع العضو  ، ال يتم ام تغييرات عليها فيما يتعلا2017بل صدور التعليمات لسنة انتاا  مجالس ادارتها ق

 المستقل وال يتطلب استقالة ام من اعضاء المجلس لحين انتهاء المدة القانونية للمجلس. 
 

 يضم في ال، ولذلك فان المجلس الحالي 30/4/2018الشركة الحالي بتاريخ  إدارةهذا وقد تم انتاا  مجلس 

 . راكميضويته اعضاء مستقلين. كما لم يتم انتاا  اعضاء المجلس الحالي بناء على الية التصويت التع
 

مل من ر متكاحرصت الشركة على وضع ا ا طبيا تعليمات حوكمة الشركات،الشركة باالمتما  التام لتوإللتزام 

 لمساهمين، وتضمن عدمالسياسات التي تضمن مصالح وحقوق الشركة والمساهمين وتحمي حقوق صغار ا

 2020+ 2019قامت الشرك  ة خال  العامين ى كافة المستويات في الشركة، كما وجود تضار  مصالح عل

وكمة، ق الحبمراجعة السياسات النافذة في الشركة، وبناء على متطلبات الحوكمة المؤسسية تم اعتماد ميما

ي العام شركة فكما قامت ال سياسة الموارد البشرية،المالية، والماا ر، السياسات االدارية و إدارةوسياسة 

الى  ضافةاتها باالإستمماربا الق موقع الكتروني للشركة يتضمن ابرز المعلومات عن نشا  الشركة و 2019

    استفسارات ولكاوم خاصة من صغار المساهمين.أم توفير نافذة لتقديم 
 

  دارةاإل مجلس ل: األو المحور
 

 فاءاتاعضاء يمملون كبار المساهمين في الشركة، وتتنوع خبرات وك (9) من الشركة إدارة مجلس يتشكل

 القرارات تااذا المجلس بما يضمن وجود قدرة للمجلس على اتااذ القرارات االستراتيجية للشركة.  ويتم أعضاء

 ونائب لمجلسا رئيس انتاا  ويتم منفردة، صالحيات دون وجود األصوات باغلبية ولجانه المجلس خال  من

 بين منصبي صلف ويوجد العامة، الهيئة قبل انتاابهم من بعد دارةاإل مجلس يعقده اجتماع أو  في المجلس رئيس

 نفيذم والتالشركة هو منصب غير  إدارةوالمدير العام، مع الت كيد على ان منصب رئيس مجلس  المجلس رئيس

  شركة.ال يوجد لهم أم صفة تنفيذية في ال دارةيوجد له أم صالحيات منفردة، كما ان اعضاء مجلس اإل
 

 

 المجلس مهام
 

ام ية الهالمية والنظاألردني التشريعات النافذة في المملكة فعليها  المنصوص المهام ب داء دارةمجلس اإل يلتزم

فقة المواركة وويقوم المجلس بتحديد التوجهات االستراتيجية للش لي للشركة وميماق الحوكمة للشركة،الداخ

للحد والتحو   خليةالدا الرقابية على الموازنة التقديرية واقرار السياسات التي تحكم عمل الشركة واإلجراءات

 الماا ر. من
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 عنه المنبثقة واللجان دارةاإل مجلس اجتماعات
 

ت الواجبة الفصاحااعنه وبما يراعي مواعيد  المنبمقة واللجان دارةاإل مجلس اجتماعات عقد بمواعيد التقيد يتم

ومتابعة  ات،والقرارات والتكليف االجتماعات كافة توثا أصولية محاضر بمقتضى التشريعات، كما يتم اعداد

 وبما يراعي التعليمات النافذة بهذا الاصوص. ، دارةاإل مجلس سر أمانة قبل من تنفيذها
 

 الثاني: الرقابة المحور
 

 :يلي ما تتضمن منظومة لاملة للرقابة  تعتمد الشركة
 

الداخلي  االمدق قبل دورم/ سنوم من بشكل تقييمها ويتم انشطة الشركة كافة تغطي داخلية رقابة أنظمة -

 .دارةاإل الى لجنة التدقيا ومجلس بها تقارير ورفع والاارجي

 مجلس من عتمدالداخلي الم التدقيا ميماق وفا بمصدر خارجي للقيام بمهام المدقا الداخلي تستعين الشركة -

بلجنة  بط مهامه حي  ترت وجه، أكمل على مهامه ألداء الالزمة واالستقاللية الصالحيات منحه ويتم ،ارةداإل

 التدقيا.

لتشغيلية ية واستممارتحدد الماا ر اإل ،دارةاإل مجلس من معتمدة الماا ر دارةإل سياسة الشركة لدج -

 للشركة ووسائل التحو  لها.

 متطلبات راعيي وبما دارةاإل مجلس من توصية على بناء العامة هيئةال قبل من الاارجي المدقا تعيين يتم -

 المالية القوائم سالمة عن سنوم تقرير بتقديم سنويا الاارجي يقوم المدقا حي  الحاكمية المؤسسية،

 دارةاإل جلسم على ويعرض المالية القوائم وعرض بإعداد الصلة ذم الداخلي نظام الرقابة تقييم المتضمن

 .العامة والهيئة

 
 اصحاب المصالح مع العالقة الثالث: المحور

 

اسات تحرص الشركة على اقامة عالقات متميزة  مع جميع اصحا  المصالح،  حي  قامت الشركة بوضع سي

 تنظيم العالقة معهم  وبهد  حماية مصالحهم. 
 

بمعلومات  يدهموتزو لمشاركةل المساهمين لكافة المجا  واتاحة العامة الهيئة اجتماعات وتلتزم الشركة بعقد

مانة سر ا خال  من المساهمين مع تواصل  رق وتوفر آخر، عن مساهم تمييز دون الشركة عن ووافية كاملة

 على وتوزيعه ااعماله جدو  وبيان للمساهمين العامة الهيئة اجتماعات عقد االلكتروني ويتم والموقع المجلس

 قبل من بفاعلية اتاالجتماع تلك إدارةوتتم  للشركة، األساسي والنظام الشركات قانون مع يتوافا بما المساهمين

 بما يضمن اتاحة المجا  للنقاش والتصويت على القرارات بكل مهنية.  المجلس، رئيس
 

 

المساهمين من المستممرين  غير من المصالح اصحا  مع جيدة عالقات تكوين الشركة تراعي كما

 والمجتمع المحلي. ن،المو في الموردين، والمست جرين،
 

م افضل وتقدي وتقوم الشركة بشكل دائم بالتواصل مع المستممرين والمست جرين للت كد من تلبية احتياجاتهم

تحرص وات المشتركة بما يحقا مصالح جميع اال را ، ستممارخدمات لوجستية لهم وضمانا الستمرار اإل

  عالية.ادمات ذوم السمعة المتميزة والجودة الالشركة على التعامل مع موردم البضائع الماتلفة وال
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يفية كما تحرص الشركة على وجود بيئة عمل صحية ومهنية بين جميع المو فين باختال  درجاتهم الو 

ضافة ، باالالعليا بشكل مؤسسي دارةوتحرص على تمكينهم على ماتلف االصعدة، وتوفير قنوات اتصا  مع اإل

 مة. مل سليعشكاوم بما يضمن حل المشكالت التي يواجهونها بكل سرية وضمن بيئة الى تحديد آلية تقديم ال
 

، القل حظافئات اوانطالقا من االلتزام االخالقي للشركة بدعم  جهود مؤسسات المجتمع المحلي التي تستهد  ال

خطة لدعم  وضعب 2019وبما ينعكس على خلا اثر مجتمعي ايجابي النشطة الشركة، قامت الشركة نهاية العام 

عض لبية بمبادرات المسؤولية المجتمعية في المنا ا التي تمارا فيها الشركة نشا ها، وبما يسهم في ت

 .2021و2020ين اموتم تنفيذ هذه المبادرات خال  الع وتمكينهم من االندماج في المجتمعاحتياجات تلك الفئات 
 

 والشفافية االفصاح ع: الراب المحور
 

مية، من خال  الحاك تعليمات وحسب العالقة لذوم المطلوبة المعلومات كافة عن االفصاح مبدأتلتزم الشركة ب

تؤثر على أداء  المالية، وأية امور جوهرية أخرج قد وغير المالية البيانات عن التقارير السنوية، االفصاح

صة قع بورنشرها على موالشركة وحقوق المساهمين، كما تتم عملية االفصاح من خال  االفصاحات التي يتم 

 عمان، التقارير السنوية، الصحف اليومية وغيرها. 

  (XBRL)باتباع االفصاح على نظام االفصاح االلكتروني  2020كما بدأت الشركة في نهاية العام 
 

 

أو غير  نفيذيالحاليين والسابقين خالل السنة وتحديد فيما إذا كان العضو ت دارةأسماء أعضاء مجلس اإل .ب

               ذي ومستقل أو غير مستقل. تنفي

 

 الحاليين

 نسبة جهة التمثيل

 المساهمة

 الصفة

 

 الرقم االسم

 

 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 

 

61.4% 

 1 السيد عاد  ابراهيم اسعد  رئيس المجلس 

 2  الدكتور جادث محمد الااليلة عضو   

 3 السيد موسى أحمد الطراونة  عضو

 4 السيد مؤنس نعيم المدني  عضو

 5 السيد انس محمد سليمان عضو

 6 السيد رامي محمود ابو التين  نائب الرئيس %10  البنك العربي

 7 السيد هاني "محمد رلراش" خضر عضو %10 بنك القاهرة عمان

 8 السيد نايف هالم الحسين عضو %10 بنك االسكان للتجارة والتمويل 

 9 السيد  ارق "محمد سعيد" بدوم عضو %5  دبنك االتحا

 السابقين

 نسبة جهة التمثيل

 المساهمة

 الصفة

 

 الرقم االسم

 

 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 

 

61.4% 

 1 السيد ابراهيم محمود الظاهر رئيس المجلس 

 2 االنسة النا عبد المعطي الفار عضو   

 3 االنسة أماني مصلح الكايد عضو

 4 السيد خالد ابراهيم الدعجة عضو

 5 السيد بشار "محمد خير" عبابنه  نائب الرئيس  %5 بنك االتحاد
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 :الحاليين دارةأسماء أعضاء مجلس اإل 
 

 الصفة اسم العضو 

 مستقل/ غير مستقل

 الصفة

 تنفيذي/ غير تنفيذي

 غير تنفيذم غير مستقل عاد  ابراهيم أسعدالسيد  

 غير تنفيذم غير مستقل رامي محمود أبو التيند السي 

 غير تنفيذم غير مستقل الدكتور جادث محمد الااليلة 

 غير تنفيذم غير مستقل السيد موسى أحمد الطراونة 

 غير تنفيذم غير مستقل السيد مؤنس نعيم المدني 

 غير تنفيذم غير مستقل السيد أنس محمد سليمان 

 غير تنفيذم غير مستقل لراش" خضرالسيد هاني "محمد ر 

 غير تنفيذم غير مستقل السيد نايف هالم الحسين 

 غير تنفيذم غير مستقل السيد  ارق "محمد سعيد" بدوم 
 

 السابقين: دارةأسماء أعضاء مجلس اإل

 

االعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي أو غير  دارةأسماء ممثلي أعضاء مجلس اإل ج.   

 تنفيذي ومستقل أو غير مستقل.
 

 الممثل الطبيعي المساهـــــــــــم/ االعتباري 

 غير مستقل/ غير تنفيذم المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 1

 غير مستقل/ غير تنفيذم البنك العربي 2

 ر تنفيذمغير مستقل/ غي بنك االسكان 3

 غير مستقل/ غير تنفيذم بنك القاهرة عمان 4

 غير مستقل/ غير تنفيذم بنك االتحاد  5
 

 المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها.د.     

 االسم المنصب

 السيد اسماعيل محمد عيسى القائم ب عما  مدير دائرة الشؤون المالية

 الدائرة االدارية ولؤون المو فينالقائم ب عما  مدير 

 واللجان المنبمقة عن المجلس دارةامين سر مجلس اإل

 ضابط ارتبا  الحوكمة

 السيدة هناء فرحان الحوراني 

 السيد أحمد محمود نصار القائم ب عما  رئيس قسم المحاسبة
 
 

 .وجدت إنالمساهمة في الشركات  دارةالتي يشغلها عضو مجلس اإل دارةهـ. جميع عضويات مجالس اإل

 يةستممارلركة الشرق للمشاريع اإل إدارة: مممل الشركة في مجلس السيد مؤنس المدني. 
 
 

 اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة. و.  
 

 .22/1/2018السيدة هناء فرحان الحوراني منذ  
 

 

 الصفة اسم العضو 

 مستقل/غير مستقل

 الصفة

 تنفيذي/غير تنفيذي

 غير تنفيذم مستقل غير السيد ابراهيم محمود الظاهر 1

 غير تنفيذم غير مستقل االنسة النا عبدالمعطي الفار 2

 غير تنفيذم غير مستقل اآلنسة أماني مصلح الكايد 3

 غير تنفيذم غير مستقل السيد خالد ابراهيم الدعجة 4

 غير تنفيذم غير مستقل السيد بشار "محمد خير" عبابنه 5



  المساهمة العامة المحدودة شركة الضمان لالستثمار 

30 
 

 .دارةأسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإل ز. 
 

 ( لجنة التدقيا.1)

 لمكاف ت والترليحات.( لجنة ا2)

 ( لجنة الحوكمة.3)

 الماا ر. إدارة( لجنة 4)

 ( اللجنة التنفيذية.5)
 

 

 حاسبية.و المأح.  اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية 
 

 لجنة التدقيق.        
 

 :7/3/2021لغاية  1/1/2120تاريخ من تتألف من السادة التالية أسماؤهم 
 

 رئيس اللجنة السيد رامي محمود ابو التين 1

 عضو الدكتور جادث محمد الااليلة 2

 عضو االنسة النا عبدالمعطي الفار 3
 

 :26/4/2021لغاية  7/3/2021تاريخ من تتألف من السادة التالية أسماؤهم 
 

 رئيس اللجنة السيد مؤنس نعيم المدني 1

 عضو  محمد الااليلةالدكتور جادث 2

 عضو السيد رامي محمود أبو التين 3
 

 :31/12/2021لغاية  26/4/2021تاريخ من تتألف من السادة التالية أسماؤهم 
 

 رئيس اللجنة السيد  ارق "محمد سعيد" بدوم 1

 عضو الدكتور جادث محمد الااليلة 2

 عضو السيد رامي محمود أبو التين 3
 

 

  د سعيد" بدوي طارق "محم (1)

 ية.األردنمن الجامعة  1995االعما / محاسبة عام  إدارةحاصل على ماجستير في - المؤهالت

 ة.ياألردنمن الجامعة  1987حاصل على بكالوريوا في المحاسبة فرعي اقتصاد واحصاء عام -

 .10/2008يعمل لدج بنك االتحاد منذ تاريخ  - الخبرات

 (.2008-2007المنطقة الشرقية، السعودية )بنك الجزيرة، مدير ائتمان -

 (.2007-2005وفلسطين ) األردنالبنك العربي، مشر  ائتمان دائرة تسهيالت فروع -

 (.2005-2004) األردن -بنك عودة، مشر  ائتمان، عمان-

 (2004-1991وفلسطين ) األردنالبنك العربي، مشر  ائتمان دائرة تسهيالت فروع -

 التينرامي محمود أبو  (2)

 2007جامعة ليستر/ بريطانيا  -االعما / علوم مالية  إدارةماجستير في  - المؤهالت

 2006جامعة ليستر/ بريطانيا  -األعما   إدارةدبلوم دراسات عليا في  -

 1994 -ية األردناعما  الجامعة  إدارةبكالوريوا محاسبة /  فرعي  -

كات األعما  المصرفية للشر إدارةرئيس او / رئيس  يعمل حاليا في البنك العربي/ نائب - الخبرات

 والمؤسسات المالية.

ارية ت التجالادمات المصرفية للشركا إدارةالبنك العربي الو ني/ نائب مدير عام/ نائب رئيس  -

 والشركات المتوسطة والصغيرة.

ية ت المصرفادماال ةدارالبنك العربي الو ني/ نائب مدير عام/ المدير االقليمي للمنطقة الوسطى إل -

 للشركات التجارية.
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 مؤنس نعيم عمران المدني   (3)

 . 1994ية األردنالجامعة   -بكالوريوا قانون - المؤهالت

- Certified Public Accountant/ Sacramento California1998 

ة عضوي - 2019حتى لبا   Tala Bayلتطوير المشاريع السياحية  األردنمدير عام لركة   - الخبرات

 العديد من مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة.

 الدكتور جادهللا محمد الخاليلة (4)

 2009دكتوراه اقتصاد ومصار  اسالمية  - المؤهالت

 2004ماجستير اقتصاد ومصار  اسالمية  -

 بكالوريوا اقتصاد/ جامعة اليرموك -

 تماعي لغاية تارياه.في مؤسسة الضمان االج إدارةمدير  - الخبرات

 .2015-2012عضو مجلس جامعة اليرموك من  -

 .2018-2015عضو مجلس كلية االقتصاد والعلوم االدارية/ جامعة اليرموك  -

 لغاية تارياه. 2017عضو مجلس كلية األعما / جامعة جدارا  -

-22/4/2017ات الدولية من ستممارية لإلاألردنرئيس هيئة المديرين في لركة الضمان  -

12/6/2019. 

 .23/4/2017-1/1/2016المؤسسة الصحفية/ الرأم  إدارةعضو مجلس  -
 

 مهام لجنة التدقيق
 

 

الواردة في التشريعات لشرو  لالمتعلقة بترليح مدقا الحسابات الاارجي والت كد من استيفائه  مناقشة األمور . 1

 وجود ما يؤثر على استقالليته. وعدمالنافذة، 

 إدارةومقترحاته وتحفظاته ومتابعة مدج استجابة  ما يتعلا بعمل مدقا الحسابات بما في ذلك مالحظاته بح  كل .  2

 .دارةإلى مجلس اإل الشركة لها وتقديم التوصيات بش نها

ا إبداء المالحظات والتوصيات بش نهوا يرد فيه مراجعة مراسالت الشركة مع مدقا الحسابات الاارجي وتقييم ما .3

 س االدارة.الى مجل

لتي والتزامها بتطبيا أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية والقرارات امتابعة مدج تقيد الشركة   .4

 تاضع لها أعما  الشركة وأنشطتها وذلك بالتنسيا مع المدقا الداخلي.

 .الضرورية للقيام بعمله تسهيالتوالت كد من أن الشركة توفر كافة الالاارجي خطة عمل مدقا الحسابات  دراسة  .5

الاارجي لهذه اإلجراءات  الحسابات مدقاتقييم  واال الع علىوالتدقيا الداخلي، وتقييم إجراءات الرقابة  دراسة .6

ة لعمل المدقا ظهر نتيجتلك المتعلقة ب م ماالفات ت والسيما والتدقيا الداخليواال الع على تقارير الرقابة 

 .الداخلي

الداخلي  التدقيا الداخلي وعمل المدقاالرقابة وفيما يتعلا باألمور المرتبطة بإجراءات  دارةاإل ة لمجلسالتوصي .7

 .و/أو أم تقارير أخرج ذات عالقة

بعقد الصفقات أو إبرام العقود أو الدخو   في المصالح قد ينجم عن قيام الشركة عارضعدم وجود أم ت الت كد من . 8

 .العالقة   ذومفي المشروعات مع األ را

 مراجعة تعامالت األ را  ذوم العالقة مع الشركة والتوصية بش نها لمجلس االدارة قبل ابرامها. . 9

وضع آلية تمكن العاملين في الشركة من اإلبالغ بسرية عن لكوكهم حو  أية مسائل متعلقة بالتقارير المالية أو  .10

ه تقل حو  هذيا مسجود الترتيبات المناسبة التي تسمح باجراء تحقالرقابة الداخلية أو أية مسائل أخرج، وضمان و

لس لى مجعالمسائل مع ضمان منح العامل السريو الحماية من أم رد فعل سلبي أو ضرر، واقتراح تلك االلي 

 االدارة العتمادها.

 وضع سياسات واستراتيجيات تضمن تعزيز الرقابة الداخلية في الشركة.  . 11

يات المناسبة لضمان توفير الشركة للعدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة اللغا  مهام الرقابة وضع االل . 12

 الداخلية بحي  يتم تدريبها ومكاف تها بشكل مناسب. 

دراسة وتقييم أم أعما  اضافية خارج نطاق التدقيا يقوم بها مدقا الحسابات الاارجي كتقديم االستشارات  .13

   ار بش نها.القر ة، والت كد من عدم ت ثيرها على استقالليته، والتوصية لمجلس االدارة التااذاالدارية والفني

 بها المجلس. يقررها ويكلفهاأم مهام أخرج  . 14
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 المخاطر. إدارةاسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الحوكمة، ولجنة  -ط
 

 

 

 .لجنة المكافآت والترشيحات (1

 

 :21/12/2021لغاية  1/1/2021تاريخ من لف من السادة التالية أسماؤهم تتأ
 

 رئيس اللجنة السيد هاني "محمد رلراش" خضر    1

 عضو الدكتور جادث محمد الااليلة  2

 عضو  30/11/2021الدعجة  لغاية ابراهيم السيد خالد   3
 

 :31/12/2021لغاية  21/12/2021تاريخ من تتألف من السادة التالية أسماؤهم 
 

 رئيس اللجنة السيد هاني "محمد رلراش" خضر    1

 عضو الدكتور جادث محمد الااليلة  2

 عضو  السيد أنس محمد سليمان  3
 

 المهــــام:
 

 التاكد من استقاللية االعضاء المستقلين بشكل مستمر. .1
 

 سنوم. بشكل رواتب في الشركة ومراجعتهااعتماد السياسة الااصة بمنح المكافات والمزايا والحوافز وال .2
 

 يارهم.س اختالتنفيذية العليا والمو فين واس دارةتحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوج اإل .3
 

 سنوم. بشكل اعداد السياسة الااصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها .4
 

لااص ت األممل األخذ باالعتبار قدرات ومؤهال دارةح لعضوية مجلس اإلاعتماد معايير موضوعية للترلي .5

ة المرلحين. وفي حاالت إعادة الترليح يؤخذ بعين االعتبار عدد مرات حضورهم ونوعية وفاعلي

 مشاركتهم في اجتماعات المجلس.
 

م دراتهك عضاء مستقلين مع األخذ باإلعتبار ق دارةتسمية األعضاء المرلحين لعضوية مجلس اإل .6

 ومؤهالتهم.
 

 لها. موكلةتقييم فعالية المجلس واللجان المنبمقة عنه في ضوء معايير التقييم المعتمدة والمهام ال .7
 

فة الى االضابتوصي اللجنة بالمكافآت واالمتيازات وغيرها من المنافع لكل من المدير العام والمو فين  .8

 دارةلس اإلوترفع توصيتها الى مج دارةمجلس اإل مراجعة رواتبهم باالضافة الى ما يتعلا بذلك ألعضاء

 الذم يتاذ القرار النهائي بهذا الاصوص.
 

عضاء أكافآت ، وتحديدًا مالشركة في التقرير السنومالت كد من اإلفصاح عن ملاص لسياسة المكافآت لدج  .9

 .دارةإلاجلس ضاء مالمجلس كل على حدة وأعلى رواتب تم دفعها خال  السنة للمدراء التنفيذيين من غير أع

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  المساهمة العامة المحدودة شركة الضمان لالستثمار 

33 
 

 لجنة الحوكمة (2
 

 

 :23/8/2021لغاية  1/1/2021تاريخ من تتألف من السادة التالية أسماؤهم 
 

 رئيس اللجنة الكايد             مصلح االنسة اماني   1

 عضو عبابنه    "محمد خير"السيد بشار    2

 عضو  الحسين   هالم السيد نايف   3

 
 :31/12/2021لغاية  23/8/2021 تاريخ من التالية أسماؤهم  تتألف من السادة

 

 رئيس اللجنة الطراونة             أحمد السيد موسى 1

 عضو الحسين  هالم  السيد نايف 2

 عضو  المدني نعيم السيد مؤنس 3
 

 المهام:
 
 

 العتماده وتضمينه للتقرير السنوم. دارةإعداد تقرير الحوكمة وتقديمه لمجلس اإل .1

 نوم.وضع إجراءات عمل خطية لتطبيا أحكام هذه التعليمات ومراجعتها وتقييم مدج تطبيقها بشكل س .2

 الت كد من التزام الشركة ب حكام هذه التعليمات. .3

 .في الشركة ومتابعة ما تم بش نها باصوص تطبيا الحوكمة هيئة االوراق الماليةدراسة مالحظات   .4
 
 

 .المخاطر إدارةلجنة  (3
 

 :7/3/2021لغاية  1/1/2021تاريخ من السادة التالية أسماؤهم  تتألف من
 

 رئيس اللجنة السيد نايف هالم الحسين                1

 عضو االنسة اماني مصلح الكايد  2

 عضو  االنسة النا عبدالمعطي الفار  3

 

 :23/8/2021لغاية  7/3/2021تاريخ من تتألف من السادة التالية أسماؤهم 
 

 رئيس اللجنة يد نايف هالم الحسين               الس 1

 عضو السيد مؤنس نعيم المدني 2

 عضو  االنسة اماني مصلح الكايد 3

 

 :31/12/2021لغاية  23/8/2021تاريخ من تتألف من السادة التالية أسماؤهم 
 

 رئيس اللجنة السيد نايف هالم الحسين                1 

 عضو مدنيالسيد مؤنس نعيم ال 2

 عضو  السيد موسى أحمد الطراونة 3
 

 ام:المه
 

  الماا ر لدج الشركة ومراجعتها بشكل سنوم. إدارةوضع سياسة  .1

 متابعة وتقييم ماتلف أنواع الماا ر التي قد تتعرض لها الشركة. .2
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 اللجنة التنفيذية (4
 

 :7/3/2120لغاية  1/1/2021تاريخ من تتألف من السادة التالية أسماؤهم 
 

 رئيس اللجنة السيد بشار "محمد خير" عبابنه 1

 عضو السيد رامي محمود أبوالتين 2

 عضو  السيد هاني "محمد رلراش" خضر 3

 عضو السيد خالد ابراهيم الدعجة  4
 

 :5/10/2021لغاية  7/3/2021تاريخ من تتألف من السادة التالية أسماؤهم 
 

 اللجنة رئيس السيد بشار "محمد خير" عبابنه 1

 عضو السيد رامي محمود أبوالتين 2

 عضو  السيد هاني "محمد رلراش" خضر 3

 عضو السيد خالد ابراهيم الدعجة  4

 عضو السيد مؤنس نعيم المدني  5
 

 :24/10/2021لغاية  5/10/2021تاريخ من تتألف من السادة التالية أسماؤهم 
 

 عضو السيد رامي محمود أبوالتين 1

 عضو  اني "محمد رلراش" خضرالسيد ه 2

 عضو السيد خالد ابراهيم الدعجة  3

 عضو السيد مؤنس نعيم المدني  4
 

 :30/11/2021لغاية  24/10/2021تاريخ من تتألف من السادة التالية أسماؤهم 
 

 رئيس اللجنة السيد مؤنس نعيم المدني 1

 عضو السيد رامي محمود أبوالتين 2

 عضو  راش" خضرالسيد هاني "محمد رل 3

 عضو السيد خالد ابراهيم الدعجة  4

 عضو السيد  ارق "محمد سعيد" بدوم 5
 

 

 :31/12/2021لغاية  21/12/2021تاريخ من تتألف من السادة التالية أسماؤهم 
 

 رئيس اللجنة السيد مؤنس نعيم المدني 1

 عضو السيد رامي محمود أبوالتين 2

 عضو  رالسيد هاني "محمد رلراش" خض 3

 عضو السيد  ارق "محمد سعيد" بدوم 4

 عضو محمد سليمانالسيد أنس  5
 
 

 المهــــام: -
 

االسهم  ية منباالوراق المال ستممارها والتصر  فيها، باإلاستممارمحفظة أوراق مالية للشركة و إدارة .1

 .دارةية لمجلس اإلستممارالمدرجة في بورصة عمان والتي تتفا مع السياسة اإل

 توصياتها الى المجلس.بية المطروحة على الشركة لتتقدم ستمماراسة المشاريع اإلدر .2

 ية قبل وبعد التنفيذ.ستممارمتابعة المشاريع اإل .3

 .دارةأم مهام أخرج يقررها أو يكلفها بها مجلس اإل .4
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 عدد اجتماعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين. ي.  
 

 ( اجتماعات6) 2021ت لجنة المكاف ت والترليحات للعام بلة عدد اجتماعا
 

 االعضاء الحاضرين االجتماع

 حضور جميع األعضاء  1/2021االجتماع 

  باستمناء السيد خالد الدعجة حضور جميع األعضاء  2/2021االجتماع 

 باستمناء الدكتور جادث الااليلة  حضور جميع األعضاء 3/2021االجتماع 

 حضور جميع األعضاء 4/2021ع االجتما

 حضور جميع األعضاء 5/2021االجتماع 

 ضوية خالد الدعجة بسسب انتهاء العالسيد تمناء باسحضور جميع األعضاء  6/2021االجتماع 
 
 

 ( اجتماعات2) 2021بلة عدد اجتماعات لجنة الحوكمة للعام 

 االعضاء الحاضرين االجتماع  

 األعضاء حضور جميع 1/2021االجتماع 

 حضور جميع األعضاء 2/2021االجتماع 
 

 ( اجتماع2) 2021الماا ر للعام  إدارةبلة عدد اجتماعات لجنة 

 االعضاء الحاضرين االجتماع

 حضور جميع األعضاء 1/2021االجتماع 

 حضور جميع األعضاء 2/2021االجتماع 
 

 
 

 رجي خالل السنة.عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخا ك.  
 

 و التالي:المدقا الاارجي وعلى النحتماعات بحضور ( اج4) 2021اجتمعت لجنة التدقيا خال  العام 
 

 االعضاء الحاضرين االجتماع

 حضور جميع األعضاء 1/2021االجتماع 

 حضور مدقا الحسابات الاارجي

 حضور جميع األعضاء 2/2021االجتماع 

 حضور مدقا الحسابات الاارجي

 حضور جميع األعضاء 3/2021االجتماع 

 حضور مدقا الحسابات الاارجي

 حضور جميع االعضاء  4/2021االجتماع 

 حضور مدقا الحسابات الاارجي
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 تقرير مدققي الحسابات المستقل  

 الى مساهمي شركة الضمان لالستثمار المساهمة العامة المحدودة 

   المملكة األردنية الهاشمية -  عمان

 

 

 القوائم المالية تدقيق قرير حول ت

 

 الـــرأي 

 

  لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية لشركة الضمان لالستثمار المساهمة العامة المحدودة )"الشركة"( والتي تتكون من قائمة المركز المالي 

وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة   وقائمة الدخل  2021كانون األول    31كما في  

 في ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية. المنتهية

 

 2021كانون األول    31في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في  

 . لك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدوليةوأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذ

 

 أساس الرأي 

 

عن لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدقق الحسابات  

)بما   الدولية  الشركة وفقاً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن  

عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات السلوك    ةالصادرفي ذلك معايير االستقاللية الدولية(  

بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس الدولي لمعايير    في األردن، وقد التزمنا  المهني االخرى المالئمة لتدقيق القوائم المالية

 السلوك المهني للمحاسبين. لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء الرأي.

 

 الهامة امور التدقيق  

 

األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم المالية للسنة الحالية. لقد  ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفقاً الجتهادنا المهني كانت  

تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية إلبداء رأينا حول هذه القوائم وال نبدي رأياً منفصالً حول هذه  

 ه. األمور. تم وصف إجراءات التدقيق المتعلقة بكل امر من األمور المشار اليها ادنا

 

لكافة األمور المتعلقة بذلك.   لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية. باإلضافة

ان    . بناء عليه فأن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية

نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار اليها ادناه، توفر أساسا لرأينا حول  

 تدقيق القوائم المالية المرفقة. 
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   الهام: امر التدقيق 

 حليفة   ةاستثمار في أسهم شرك
حليفة  ال   ةشركالالشركة في أسهم    رستثماال  القيمة الدفترية  ت بلغ

، 2021كانون األول    31دينار كما في    5ر122ر213مبلغ  
يشكل   سجلت    % 43ر6ما  الشركة.  موجودات  إجمالي  من 
نتائج كحصة الشركة من    دينار  59ر748  بمبلغخسائر    الشركة 

الشرك الشرالحليفةة  أعمال  في  االستثمار  قيد  يتم  الحليفة    كة . 
الملكية.  حقوق  طريقة  يظهر    باستخدام  الطريقة،  لهذه  وفقاً 

الحليفة في قائمة المركز المالي بالكلفة،    ةاالستثمار في الشرك
صافي   من  الشركة  حصة  في  الالحقة  التغيرات  إليه  مضافاً 

 الحليفة.  ةموجودات الشرك
 

لقد قمنا بالتركيز على هذا األمر نظراً ألهميته النسبية في القوائم 
  في الشركة    نتائج أعمالجزء كبير من  تركز  المالية حيث أن  

الشرك الحليفة وهنالك اعتماد كبير    ةحصتها من نتائج أعمال 
 .ارباحالحليفة في تحقيق ة على نتائج أعمال الشرك

 كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم 
الحليفة   ةقمنا بالحصول على أحدث بيانات مالية مدققة للشرك لقد

 الحليفة.   ةوأعدنا احتساب حصة الشركة من نتائج اعمال الشرك
 

  ة البيانات المالية للشرك  قمنا أيضاً ببعض اإلجراءات التحليلية على 
كذلك   عنها.  المفصح  والمبالغ  اإليضاحات  من  للتأكد  الحليفة 

 الحليفة.   ة حصلنا على كتب تأييد لالستثمارات في الشرك
 

الحليفة    ةباالستثمار في الشركقمنا بتقييم اإلفصاح الخاص  كما  
 . المرفقة القوائم المالية حول (9)المشار إليه في إيضاح رقم  

 
 2021 لعامشركة المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي لل

 
ان اإلدارة   تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات حولها.

ان رأينا ال يشمل المعلومات   بتاريخ الحق لتقريرنا.  هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي
 األخرى وأننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى. 

 
المالية القوائم  بتدقيق  يتعلق  فيما  فيما  نُقيّم  لنا، بحيث  متاحة  المعلومات األخرى عندما تصبح  قراءة  كانت   إذا، ان مسؤوليتنا هي 

 المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية او من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم المالية.
 

 بالحوكمة عن القوائم الماليةالمكلفين مسؤولية اإلدارة والمسؤولين 
 
اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية، باإلضافة الى    مجلس  إن 

 تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.
 

على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية بما   الشركة كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة 
أو إيقاف عملياتها    الشركة إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية    ،في ذلك استخدام مبدأ االستمرارية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية

 وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك. أو عدم
 

 . للشركةالمالية  التقاريرإن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد 
 

 مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية 
 

األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن إحتيال أو عن غلط خالية من    إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية
ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري   وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا.

الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها   سيكشف دائما خطأ جوهريا عند وجوده. إن األخطاء قد تحدث نتيجةلتدقيق  لمعايير الدولية  لوفقاً ل
أو مجتمعةً يمكن ان يكون لها تأثير على القرارات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم  جوهرية، إذا كانت منفردةً 

 المالية. 

 

  



 

 

 

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

 يلي:

 

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

تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساساً إلبداء الراي. إن خطر عدم اكتشاف خطأ جوهري 

ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تأكيدات غير 

 صحيحة أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

 

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي   •

 . للشركة حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي 

 

 قامت بها االدارة.  تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي  •

 

التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول   •

ول قدرة الشركة على  عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة ح

ذات  وصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم الماليةما ت وإذااالستمرار. 

كانت هذه االيضاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ   إذاالصلة أو تعديل رأينا 

 . كمنشأة مستمرة في اعمالها الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة تقرير التدقيق، ومع ذلك فإن األحداث او 

 

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

 واألحداث التي تحقق العرض العادل. 

 

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

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

 

لبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية واالفصاح للمسؤولين نقوم كذلك بتزويد المسؤولين المكلفين بالحوكمة بما يفيد التزامنا بمتط

وحيثما كان مالئماً اإلفصاح عن    المكلفين بالحوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا،

 اإلجراءات المتخذة إللغاء مخاطر االستقاللية واإلجراءات المعززة المطبقة.

 

  من تلك األمور التي يتم التواصل بها مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد األمور االكثر أهمية على تدقيق القوائم المالية 

التعليمات   كان القانون أو   إذا األمور في تقرير التدقيق اال    عن هذه. اننا نقدم وصف  الهامةالحالية والتي تمثل أمور التدقيق    للسنة

العواقب   الن االفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا    بناءاً عليها ال يتمنادرة جدا والتي  حاالت    فصاح عن ذلك االمر، او في تمنع اإل

 .الناتجة عنهالسلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة 

 

 تقرير حول المتطلبات القانونية 

 

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

 

 إرنست ويونغ / األردن 

 

 

 وضاح عصام برقاوي 

 591ترخيص رقم 

 المملكة األردنية الهاشمية  –عمان 

 2022آذار  27

 



 عامة المحدودة ة المساه مال رثماتالسلان مالض ركةش

 المالية  قوائملا  ذهه  منا جزء  31 رقمى لإ 1  رقمن مة فقمرالت حاضاي اإل تعتبر

 قائمة المركز المالي
 2021كانون األول  31كما في 

 
 

  حات إيضا 2021  2020

 الموجودات   دينــــار  دينــــار

 -  موجودات غير متداولة     

 ت ممتلكات ومعدا 6 21ر978  26ر462

 استثمارات عقارية  7 2ر029ر535  2ر094ر187

 حق استخدام موجودات  15 1ر277ر459  1ر337ر245

 استثمار في شركة حليفة  9 5ر122ر213  5ر044ر089

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة  10 229ر466  193ر850

   8ر680ر651  8ر695ر833

 -  موجودات متداولة    

 شيكات وكمبيالت برسم التحصيل )بالصافي(  11 29ر554  4ر455

 ذمم مدينة )بالصافي(  12 100ر355  152ر966

 أرصدة مدينة أخرى  13 150ر288  148ر082

 نقد وأرصدة لدى البنوك   14 2ر809ر593  2ر790ر010

   3ر089ر790  3ر095ر513

 مجموع الموجودات   11ر770ر441  11ر791ر346

     

 حقوق الملكية والمطلوبات      

 -  حق ملكية حملة األسهم    

 رأس المال   16 10ر000ر000  10ر000ر000

 احتياطي إجباري  16 376ر448  376ر448

 احتياطي إختياري  16 64ر164  64ر164

 احتياطي القيمة العادلة   (39ر770)  (75ر386)

 حليفة لقيمة العادلة للشركة الحصة الشركة من احتياطي ا  (50ر480)  (188ر352)

   خسائر متراكمة   (161ر873)  (114ر766)

 صافي حقوق الملكية   10ر188ر489  10ر062ر108

     

 – المطلوبات     

 -  مطلوبات غير متداولة     

 يجار إعقود التزامات  15 1ر424ر738  1ر425ر729

   1ر424ر738  1ر425ر729

 -   مطلوبات متداولة    

 أرصدة دائنة أخرى  17 88ر798  246ر298

 عقود ايجار التزامات  15 68ر416  57ر211

   157ر214  303ر509

 المطلوبات مجموع    1ر581ر952  1ر729ر238

 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات    11ر770ر441  11ر791ر346



 عامة المحدودة ة المساه مال رثماتالسلان مالض ركةش

 المالية  قوائملا  ذهه  منا جزء  31 رقمى لإ 1  رقمن مة فقمرالت حاضاي اإل تعتبر

  الدخــل قائمة
 2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 
 

  ضاحات ي إ 2021  2020

   دينــــار  دينــــار

     

 إيرادات تشغيلية  18 456ر342  463ر972

 تشغيلية  مصاريف 19 (279ر547)  (423ر534)

 ربح التشغيل   176ر795  40ر438

     

 ايرادات فوائد بنكية    119ر490  147ر075

 نقدية  أرباح توزيعات  7ر113  4ر745

 عمان – إدارية مصاريف  20 (63ر539)  (61ر827)

 العقبة  – مصاريف إدارية  21 (90ر985)  (93ر573)

 عقود إيجار  تكاليف تمويل 15 (143ر087)  (143ر608)

 خسائر ائتمانية متوقعة  مخصص  12 (98ر803)  (111ر857)

 حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحليفة  9 (59ر748)  (327ر228)

 ايرادات آخرى   105ر657  16ر234

 السنة قبل الضريبة  خسارة  (47ر107)  (529ر601)

 ضريبة الدخل  22 -  -

 خسارة السنة   (47ر107)  (529ر601)

   فلس / دينـار  فلس / دينـار

 السنة الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة  23 ( 005/0)  ( 053/0)

 



 عامة المحدودة ة المساه مال رثماتالسلان مالض ركةش

 المالية  قوائملا  ذهه  منا جزء  31 رقمى لإ 1  رقمن مة فقمرالت حاضاي اإل تعتبر

  الدخل الشاملقائمة 
 2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 
 

2020  2021   

   دينـــار  دينـــار

     

 السنة  خسارة   (47ر107)  (529ر601)

     

بنود الدخل الشامل األخرى التي ال يتم تصنيفها إلى األرباح      

 أوالخسائر في الفترات الالحقة: 

 التغير في القيمة العادلة    35ر616  (29ر564)

 اطي القيمة العادلة للشركة الحليفة التغير في احتي حصة الشركة من   137ر872  (22ر644)

 (581ر809)
 

 126ر381
 الشامل للسنة مجموع الدخل  

 
 
 



 ة العامة المحدودة مساه مال رثماتالسلان مالض ركةش

 الملكية قحقو ت فياغيرتقائمة ال

 2021كانون األول  31 يف ة يهتمنسنة اللل

 المالية  قوائملا  ذهه  منا جزء  31 رقمى لإ 1  رقمن مة فقمرالت حاضاي اإل تعتبر

 
 

 

  رأس المال 

 احتياطي

  اجباري 

 احتياطي

  اختياري

 احتياطي

  القيمة العادلة 

 حصة الشركة 

 احتياطي من

 القيمة العادلة 

 خسائر متراكمة   للشركة الحليفة

 

 المجموع 

 

 دينــار  دينـــار   دينـــار   دينـــار   دينـــار   دينــار  دينــار 

2021 -              

 10ر062ر108  ( 114ر766)  ( 188ر352)  ( 75ر386)  64ر164  376ر448  10ر000ر000 2021الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 ( 47ر107)  ( 47ر107)  -  -  -  -  - ربح السنة

 35ر616  -  -  35ر616  -  -  - القيمة العادلة  احتياطي في  التغير 

 137ر872  -  137ر872  -  -  -  - حصة الشركة من التغير في القيمة العادلة للشركة الحليفة  

 126ر381  ( 47ر107)  137ر872  35ر616  -  -  - للسنةمجموع الدخل الشامل 

 10ر188ر489  ( 161ر873)  ( 50ر480)  ( 39ر770)  64ر164  376ر448  10ر000ر000 2021كانون األول  31الرصيد كما في 

 



 ودة ة العامة المحدمساه مال رثماتالسلان مالض ركةش

 الملكية قحقو ت فياغيرتقائمة ال

 2021كانون األول  31 يف ة يهتمنسنة اللل

 المالية  قوائملا  ذهه  منا جزء  31 رقمى لإ 1  رقمن مة فقمرالت حاضاي اإل تعتبر

 
 

 

  رأس المال 

 احتياطي

  اجباري 

 احتياطي

  اختياري

 احتياطي

  القيمة العادلة 

 حصة الشركة 

 من احتياطي

 القيمة العادلة 

 خسائر متراكمة   للشركة الحليفة

 

 المجموع 

 

 دينــار  دينـــار   دينـــار   دينـــار   ار دينـــ  دينــار  دينــار 

2020 -              

 10ر643ر917  414ر835  ( 165ر708)  ( 45ر822)  64ر164  376ر448  10ر000ر000 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 ( 529ر601)  ( 529ر601)  -  -  -  -  - ربح السنة

 ( 29ر564)  -  -  ( 29ر564)  -  -  - التغير في احتياطي القيمة العادلة  

 ( 22ر644)  -  ( 22ر644)  -  -  -  - حصة الشركة من التغير في القيمة العادلة للشركة الحليفة  

 ( 581ر809)  ( 529ر601)  ( 22ر644)  ( 29ر564)  -  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة

 10ر062ر108  ( 114ر766)  ( 188ر352)  ( 75ر386)  64ر164  376ر448  10ر000ر000 2020كانون األول  31الرصيد كما في 

 



 ة العامة المحدودة مساه مال رثماتالسلان مالض ركةش

 المالية  قوائملا  ذهه  منا جزء  31 رقمى لإ 1  رقمن مة فقمرالت حاضاي اإل تعتبر

 التدفقات النقديةقائمة 
 2021كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 

 

  إيضاحات  2021  2020

   دينــار  دينــار

 األنشطـــة التشغيليـــة    

 السنة قبل الضريبةخسارة   (47ر107)  (529ر601)
     

 - تعديالت      

 استهالكات 7و 6 71ر306  72ر723

 حق استخدام موجودات  إستهالك 15 30ر029  30ر467

 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  12 98ر803  111ر857

 حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة  9 59ر748  327ر228

 إيرادات فوائد بنكية    (119ر490)  (147ر075)

 نقديةح إيرادات توزيعات أربا  (7ر113)  (4ر745)

 تمويل عقود إيجار تكاليف  15 143ر087  143ر608

 مشاريع تحت التنفيذخسارة استبعاد  8 -  31ر316
     

 - التغير في رأس المال العامل    

 ذمم وأرصدة مدينة أخرى   (58ر899)  (188ر143)

 شيكات وكمبياالت برسم التحصيل   (23ر335)  50ر385

 اخرى  دائنة أرصدة   (157ر500)  88ر058

 األنشطة التشغيلية  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في  (10ر471)  (13ر922)

     

 األنشطـــة االستثماريــــة    

 ثالثة أشهر أكثر من التغير في ودائع لدى البنوك تستحق خالل  14 (39ر240)  (43ر368)

 شراء ممتلكات ومعدات  6 (2ر170)  (4ر327)

 استثمارات عقارية شراء  7 -  (4ر072)

 فوائد بنكية مقبوضة   128ر227  165ر099

 نقدية  ارباح توزيعات  7ر113  4ر745

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية   93ر930  118ر077
     

 االنشطة التمويلية     

 دفعات التزام عقود إيجار  15 (103ر116)  (96ر743)

 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية   (103ر116)  (96ر743)

     

 الزيادة في النقد وما في حكمه  )النقص(   صافي  (19ر657)  7ر412

 النقد وما في حكمه في بداية السنة   100ر476  93ر064

 النقد وما في حكمه في نهاية السنة  14 80ر819  100ر476
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 عـــام  (1)
 

يبلغ رأسمال الشركة    ،1993نيسان    17وسجلت كشركة مساهمة عامة محدودة في  )"الشركة"(  مان لالستثمار  تأسست شركة الض

 الواحد. سهم بقيمة اسمية دينار للسهم  10ر 000ر000دينار موزع على  10ر000ر000

 

 في المجاالت العقارية.  لشركةوال ا تتمثل غايات الشركة باالستثمار في المشاريع والشركات األخرى واألوراق المالية وتشغيل أم

 

طلب هذه القوائم موافقة الهيئة وتت   ،2022آذار    24  القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ هذه  تم إقرار  

 لمساهمي الشركة. العامة 

 

% من رأسمال  61ر 4تمتلك ما نسبته    يتم توحيد القوائم المالية في القوائم المالية الموحدة للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي والتي 

 . الشركة

 

 

 أسس إعداد القوائم المالية  (2)
 

العادلة من خالل  القيمة  بتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ولمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية  

 المالية.لة بتاريخ القوائم تظهر بالقيمة العادوالتي  اآلخر الدخل الشامل 

 

 القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة. إن الدينار األردني هو عملة إظهار 

 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية (3)
 

كانون األول    31سنة المنتهية في  ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية لل 

 :2022كانون الثاني  1قامت بتطبيق التعديالت التالية اعتباراً من   الشركة ، باستثناء أن 2022

 

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    :- )سعر الفوائد المعروضة بين البنوك(  IBORالمرحلة الثانية من إصالح  

(، والمعيار الدولي إلعداد التقارير  7(، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) 39محاسبة الدولي رقم )(، ومعيار ال 9رقم )

 ( 16والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) ( 4المالية رقم )

 

 IBORمرجع المستخدم لتحديد سعر الفائدة  توفر هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة والمتعلقة باألثر على التقارير المالية عند استبدال ال

 :اليةبمرجع يعتمد على العائد شبه الخالي من المخاطر. تشمل التعديالت التطبيقات العملية الت

 

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

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

مليات التحوط ووصف أداة التحوط مع استمرارية  تتطلب اإلعفاءات من الشركة تعديل التعريفات المستخدمة في توثيق ع  •

مد على العائد الخالي من  عالقات التحوط للمجموعة عند استبدال المرجع المستخدم لتحديد سعر الفائدة الحالي بمرجع يعت

 المخاطر،  

العادلة أو أسعار الفائدة في حال  يجوز للشركة استخدام سعر فائدة غير محدد تعاقديا، للتحوطات لمخاطر التغير في القيمة   •

 تم تحديد مخاطر أسعار الفائدة بشكل منفصل. 

 

 لم يكن لهذه التعديالت أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.  
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التقارير  تعديالت على المعيار الدولي إلعداد    -   2021حزيران    30بعد   COVID-19 تخفيضات أو تأجيالت اإليجار المتعلقة بوباء 

 ( 16المالية رقم )

 
تعديالت    -  COVID-19تخفيضات أو تأجيالت اإليجار المتعلقة بوباء    2020أيار    28أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  

(. منح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجرين من تطبيق متطلبات المعيار الدولي 16رير المالية رقم )ر الدولي إلعداد التقاعلى المعيا

( حول التعديالت المحاسبية لعقود اإليجار على تخفيضات أو تأجيالت اإليجار الناتجة بشكل مباشر  16إلعداد التقارير المالية رقم )

حالً عمليًا، قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان تخفيضات أو تأجيالت اإليجار المتعلق  لكونه    . نظًراCOVID-19وباء    عن 

والممنوحة من المؤجر يمثل تعدياًل لعقد اإليجار أم ال. يحتسب المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار أي تغيير في    COVID-19بوباء  

بنفس الطريقة التي يحتسب بها حدوث أي   COVID-19اء  اإليجار المتعلقة بوب  عن تخفيضات أو تأجيالت دفعات اإليجار الناتجة  

 .(، إذا لم يمثل التغيير تعديالً لعقد اإليجار16تغيير وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 

آذار    31، وبتاريخ  COVID-19ستمرار تأثير وباء  ، ولكن نظًرا ال2021حزيران    30كان من المفترض تطبيق التعديل حتى  

 . 2022حزيران  30قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتمديد فترة التطبيق العملي إلى  2021

 

 . 2021نيسان  1تنطبق هذه التعديالت على الفترات السنوية اعتباراً من 

 

كة باستخدام هذا التطبيق تقوم الشر  ، ولكن سوف COVID-19اء  لم تحصل الشركة على تخفيضات أو تأجيالت اإليجار المتعلقة بوب

 العملي إذا أصبح قابل للتطبيق خالل فترة التطبيق المسموحة.  

 

 

 استخدام التقديرات  (4)

 

إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات 

واإل والمصروفات والمطلوبات  اإليرادات  على  أيضا  تؤثر  واالجتهادات  التقديرات  هذه  إن  المحتملة.   االلتزامات  عن  فصاح 

لب من إدارة الشركة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها والمخصصات وبشكل خاص يتط

بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات   المستقبل. إن التقديرات مبنيةالناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في  

فعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع وظروف متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج ال

 تلك المخصصات. 

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية  (5)

 

 ممتلكات ومعدات 

 

لالستخدام ر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم، ويتم استهالك الممتلكات والمعدات عندما تكون جاهزة  ظهت

 بطريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي المتوقع لها. 

 

 جية المقدرة كما يلي:يحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت، تم تقدير نسب اإلستهالك حسب األعمار اإلنتا

 

         %  

 

 15 سيارات 

 25 -15 أجهزة مكتبية 

 15 -9 أثاث ومفروشات

 15 معدات وأجهزة 

 15 إعالنية لوحات 

 20- 10 معدات وتجهيزات صالة العرض 

  



 ة العامة المحدودة مساه مال رثماتالسلان مالض ركةش

 لية ا لماقوائم لول احت  ايضاحإ

 2021كانون األول  31

-3- 

 

الى القيمة الممكن  تها  عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيم

تكاليف البيع أو القيمة القابلة  تنزيل إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة السوقية بعد  قيمة التدني في قائمة الدخل. تسجلو  استردادها

 لالستخدام أيهما أكبر. 

 

ستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية  االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة اال  وطريقةيتم مراجعة العمر اإلنتاجي  

 الممتلكات والمعدات.  المتوقعة من 

 

 استثمارات عقارية 
 

تظهر االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم ويتم استهالك االستثمارات العقارية عندما تكون جاهزة لالستخدام 

 النسب المقدرة كما يلي:ببطريقة القسط الثابت وعلى مدى العمر االنتاجي 

 

  % 

  

 2 مباني

 2 بحيرات المشروع 

 9 كهروميكانيكية أجهزة 

 

 استثمار في شركة حليفة 
 

ال  شركةلا تمارس  منشأة  هي  المالية    شركةالحليفة  السياسات  في  المشاركة  على  القدرة  هو  الجوهري  التأثير  جوهرياً.  تأثيراً  فيها 

 ليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات. والتشغيلية للجهة المستثمر بها و 

 

 الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية.  شركةفي ال شركةيتم اثبات استثمار ال

 

  شركة الملكية، تظهر االستثمارات في الشركات الحليفة بالكلفة، يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمارات في البموجب طريقة حقوق  

  شركة الحليفة بتاريخ التملك. يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن ال  شركةفي التغيرات في صافي موجودات ال  شركةالحليفة الثبات حصة ال

 يتم اطفاؤها وال يتم اجراء اختبار للتدني لها بشكل منفرد. الحليفة كجزء من حساب االستثمار وال 

 

ي قائمة الدخل الشامل لهذا االستثمار، ويتم ي تغيرات فالحليفة أ  شركةمن نتائج أعمال ال  شركةتعكس قائمة الدخل الشامل حصة ال

الحليفة فإنه يتم إظهار هذه التغيرات ان    شركة . في حال وجود تغير على حقوق ملكية ال شركةتصنيفه ضمن قائمة الدخل الشامل لل

والشركات    شركةين اللمعامالت بناتجة عن ا. يتم استبعاد األرباح والخسائر الشركةوجدت في قائمة التغيرات في حقوق الملكية لل

 الحليفة. )ان وجدت( شركةفي ال   شركةالحليفة بمقدار حصة ال 
 

الحليفة ضمن قائمة الدخل الشامل خارج األرباح التشغيلية ويمثل الربح أو   شركة من أرباح أو خسائر ال  شركة يتم إظهار حصة ال 

 ة الحليفة. ة للشركالتابع ركةش الخسارة بعد الضريبة وحقوق غير المسيطرين في ال
 

 وباستخدام نفس السياسات المحاسبية.  شركةيتم إعداد القوائم المالية للشركة الحليفة بنفس الفترة المالية لل
 

  شركة بتحديد ما إذا كان هنالك ضرورة الحتساب خسارة تدني على استثمارها في ال  شركةبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم ال

الحليفة. في   شركةفي نهاية كل سنة مالية بتحديد ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على التدني باالستثمار في ال ة شركتقوم الالحليفة، 

باحتساب قيمة ذلك التدني على أنه الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الحليفة وقيمتها    شركةحال وجود دليل على التدني تقوم ال

 قائمة الدخل الشامل الموحدة.  الخسارة في االعتراف بالدفترية، ويتم 
 

بقياس واالعتراف بالعائد على االستثمار بالقيمة العادلة. ويتم تسجيل    شركةالحليفة، تقوم ال  شركةعند خسارة التأثير الجوهري على ال

 وحدة. أية فروقات بين القيمة الدفترية لالستثمار والقيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الم
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 يجارات  الا
 

إيجار أو يحتوي على إيجار. اي انه إذا كان العقد ينقل الحق  عقد   تقوم الشركة بتقييم العقود المبرمة عند البدء بها لتحديد اذا كان العقد
 في التحكم في استخدام األصل المحدد لفتره من الزمن مقابل المبالغ المدفوعة.

 
اإليجار، باستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار  فيما يتعلق بجميع عقود وحداً لالعتراف والقياس موتطبق الشركة نهجا  

األصول منخفضة القيمة. وتعترف الشركة بالتزامات اإليجار لدفعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام  
 األصول المستأجرة. 

 
 موجودات حق االستخدام 

 
م في تاريخ بدء عقد االيجار )أي التاريخ الذي يكون األصل فيه قابل لالستخدام(. يتم بموجودات حق االستخدا  تقوم الشركة باالعتراف

إعادة تقييم   االعتراف بأصل حق االستخدام بالتكلفة، بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني في القيمة، ويتم تعديل القيمة عند
 التزامات االيجار. 

 
تكلفة المتكبدة، ودفعات    أصل   تتضمن  األولية  المباشرة  التكاليف  الى  بها، باإلضافة  المعترف  االيجار  التزامات  قيمة  حق االستخدام 

تكن الشركة متيقنة من  االيجار التي تمت في او قبل تاريخ بدء العقد، مطروحاً منها أي حوافز مستلمة متعلقة بعقد االيجار. في حال لم  
ة حق استخدام األصل المعترف به على أساس القسط الثابت  المؤجر في نهاية مدة العقد، يتم استهالك قيم  الحصول على ملكية األصل

 على مدى العمر اإلنتاجي لالصل او مدة االيجار ايهما اقل. تخضع موجودات أصول حق االستخدام الى اختبار التدني في القيمة.
 
 تزامات عقود االيجار ال
 

راف بالتزامات عقد االيجار بالقيمة الحالية لدفعات االيجار التي يتعين دفعها خالل مدة  دء عقد اإليجار، باالعتتقوم الشركة في تاريخ ب 
وحاً منها حوافز  العقد. تتضمن دفعات االيجار الدفعات الثابتة )والتي تتضمن الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات ايجار ثابتة( مطر

لشروط العقد، والمبالغ المتوقع  يجار المتغيرة والتي تعتمد على مؤشرات او معدااليجار المستحقة ودفعات اال الت متفق عليها وفقاً 
تحصيلها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن دفعات االيجار ايضاً القيمة المستحقة عند ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد  

 نهاء وفقاً لشروط العقد. يجار، اذا كانت الشركة تنوي ان تمارس خيار االان تمارسه الشركة وقيمة غرامات انهاء عقد اال
 

يتم االعتراف بدفعات االيجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشرات او معدالت متفق عليها وفقاً لشروط العقد كمصاريف في الفترة 
 شرط الذي يؤدي الى دفع تلك المبالغ. التي يقع فيها الحدث او ال

 
يمة الحالية لدفعات االيجار، تستخدم الشركة لغايات خصم دفعات االيجار المستقبلية معدل االقتراض عند بدء االيجار ساب القعند احت

ة الفائدة المستحقة ويتم تخفيضها اذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد االيجار غير قابل للتحديد. الحقاً يتم زيادة التزامات االيجار بقيم
دة قياس القيمة الدفترية اللتزامات االيجار اذا كان هناك أي تعديل او تغيير  االيجار الفعلية. باإلضافة الى ذلك، يتم إعا  بقيمة دفعات 

غيير التقييم المتعلق بشراء  على مدة االيجار او عند حدوث أي تغيير على الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات ايجار ثابتة او عند ت
 األصل. 

 
 المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد  ت الهامة التقديرا

الفترات المشمولة بخيار تمديد عقد  مع االخذ بعين االعتبار  تقوم الشركة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة الغير قابلة لإللغاء،  
المؤكد أال تقوم    و أي فترات متعلقة بخيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار، أ

بموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى الشركة الحق في استئجار األصول لفترات إضافية. تقوم الشركة    الشركة بممارسة هذا الخيار.
 د تقييم ما إذا كان من المؤكد ممارسة خيار التجديد. ببعض التقديرات عن

 
يعني، أن الشركة تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التجديد. الحقا، تقوم   ذاوه

تحت سيطرتها االمر الذي قد يؤثر الشركة بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار في حال حصول حدث هام أو تغيير في الظروف الواقعة  
 في استراتيجية العمل(. )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )على سبيل المثال، تغيير على قدرتها على ممارسة 

 
قامت الشركة بتضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجار نظًرا ألهمية هذه األصول في عملياتها التشغيلية. ان مدة العقد الغير  

حال   تلك العقود فأن العمليات التشغيلية ستتأثر بشكل سلبي في للفسخ لبعض هذه األصول تعتبر قصيرة نسبيا وفي حال فسخ    قابلة
 عدم وجود بدائل لتلك األصول.  
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 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
العادلة، ويظهر التغير    اليها مصاريف االقتناء عند الشراء ويعاد تقييمها الحقاً بالقيمةيتم تسجيل هذه الموجودات بالقيمة العادلة مضافاً  

الشام  الدخل  قائمة  في  العادلة  القيمة  بنود في  تحويل  فروقات  الناتج عن  العادلة  القيمة  في  التغير  فيه  بما  الملكية  ل وضمن حقوق 
عن ذلك  هذه الموجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة  الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال بيع  

د احتياطي تقييم الموجودات المباعة مباشرة الى األرباح والخسائر  في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق الملكية ويتم تحويل رصي
 ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني.  ، المدورة

 
 مدينة  ذمم 
 

اال للخسائر  تنزيل مخصص  بعد  األصلي  الفاتورة  بمبلغ  المدينة  الذمم  قامت  تدرج  الدين.  أدوات  كامل عمر  على  المتوقعة  ئتمانية 
بأعداد دراسة تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين  الشركة
 االقتصادية.والبيئة 

 
 حكمه  وما فينقد ال
 

لدى البنوك وباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة اشهر بحيث وارصدة  حكمه يشتمل على نقد    في وما  لغرض قائمة التدفقات النقدية فان النقد  
 ، إن وجدت.ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة بعد تنزيل أرصدة البنوك الدائنة

 
 القيمة العادلة 

 
بتاريخ القوائم المالية كما تم لشامل اآلخر  القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل اتقوم الشركة بقياس األدوات المالية مثل  

وتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارفي شركة حليفة المدرجة    ( 7)في إيضاح    لالستثمارات العقاريةاإلفصاح عن القيمة العادلة  
 .(9واق المالية في إيضاح )في األس

 
الم الذي سيتم الحصول عليه عند بيع  العادلة السعر  القيمة  لتسوية إلتزام في معاملة منظمة بين تمثل  الذي سيتم دفعه  أو  وجودات 

 المشاركين في السوق بتاريخ القياس. 
 

على فرضية أن عملية بيع الموجودات أو تسوية اإللتزام تم من خالل األسواق الرئيسية للموجودات    يتم قياس القيمة العادلة بناءاً 
استخدام السوق األكثر مالئمة للموجودات أو المطلوبات. تحتاج الشركة المتالك    والمطلوبات. في حال غياب السوق الرئيسي، يتم

 فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة. 
 

تقوم الشركة بقياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام اإلفتراضات المستخدمة من المشاركين في السوق عند تسعير 
 طلوبات على افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون وفقاً لمصلحتهم اإلقتصادية.الموجودات أو الم

 
ذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد المنافع اإلقتصادية من خالل  إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخ

 م الموجودات بأفضل طريقة. استخدام الموجودات بأفضل طريقة أو بيعه لمشارك آخر سيستخد
 

عادلة وتوضيح استخدام تقوم الشركة باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة ال 
 المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غير مباشر. 

 
 ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:ام الترتيب التالي تقوم الشركة باستخد

 
جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية أو تم شطبها باستخدام 

 ءاً على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها تأثير مهم لقياس القيمة العادلة ككل: المستويات التالية للقيمة العادلة، وبنا
 

 سعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة. األ المستوى األول: 
ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو    تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المدخالت ذات التأثير المهم على القيمة العادلة  المستوى الثاني:

 غير مباشر.
أثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في السوق  تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها ت المستوى الثالث:

 يمكن مالحظتها. و 
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 القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم التصنيفات  تقوم الشركة بتحديد إذا ما تم تحويل أي من الموجودات والمطلوبات ما بين مستويات 

 على أدنى مستوى للمدخالت ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة مالية.  )بناءاً 
 

أو المطلوبات لغايات إيضاح القيمة العادلة، تقوم الشركة بتحديد تصنيفات الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر الموجودات  
 ومستوى القيمة العادلة. 

 
 ومستحقات ذمم دائنة 

يتم اثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع او الخدمات المستلمة سواء تمت او لم تتم المطالبة بها من قبل  
 المورد.

 
 مخصصات

محتمل  و فعلي( ناتج عن حدث سابق، وان تسديد اإللتزامات  يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام )قانوني ا
 ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

 
 واالعتراف بالمصاريف اإليرادات  تحقق

إن نشاط الشركة الرئيسي يتمثل في تشغيل مجمع بوابة العقبة ان معظم إيرادات الشركة ناتجة عن إيرادات التأجير، حيث يتم تسجيل 
 االعتراف بها عند بدء مدة التأجير وعلى عمر العقد.مستأجرين كإيرادات غير متحققة ويتم الدفعات من ال

 
( حيث يحدد المعيار الجديد نموذًجا من خمس خطوات لالعتراف  15رقم )  التقارير المالية الدولي يتم تحقق اإليرادات وفقا لمعيار  

االعتراف   ويتم  العمالء  مع  العقود  الناتجة عن  الذي  باإليرادات  المبلغ  تمثل  بقيمة  تقديم  باإليرادات  مقابل  تحققه  أن  المنشأة  تتوقع 
العميل باستالم واستخدام الميزات والخدمات المقدمة   الخدمات إلى العميل مع مرور الوقت عند استيفاء العملية في الوقت الذي يقوم

 من قبل الشركة. 
 

 حقاق. على أساس مبدأ اإلست يتم االعتراف بااليرادات األخرى
 

 يتم إثبات توزيعات أرباح اإلستثمارات عند إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر بها. 
 

 يتم االعتراف بالمصاريف على أساس مبدأ اإلستحقاق. 
 

 تدني الموجودات المالية 
تمانية متوقعة على جميع الموجودات ئاتقوم المجموعة بمراجعة الموجودات المالية في تاريخ القوائم المالية لتسجيل مخصص خسائر  

 افرادياً او على شكل مجموعة. 
 

للخسارة   التاريخية  الخبرة  إلى  بإعداد دراسة تستند  المطفأة  بالتكلفة  التي تظهر  المالية  الموجودات  قيمة  في  التدني  مبلغ  يتم تحديد 
 والبيئة االقتصادية.  االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين 

 
يتم تسجيل التدني كمخصص خسائر ائتمانية متوقعة في قائمة الدخل كما يتم تسجيل اي وفر في السنة الالحقة نتيجة التدني السابق 

 في الموجودات المالية في قائمة الدخل. 
 

 تدني الموجودات غير المالية  
إذا وجد أي دليل على ذلك،    فيما إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته.  تقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم

أو عندما يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لألصل. إن مبلغ األصل  
ُ الممكن تحصيله   يده لألصل تكاليف البيع وقيمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحد  هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا

الفردي، إال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى أو موجودات  
تحصيله، يعتبر األصل منخفضاً ويتم تخفيضه إلى لغ المدرج لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن  المجموعة. عندما يتجاوز المب

الممكن تحصيله. أثناء تقييم القيمة العادلة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحالية لها باستخدام   المبلغ
المخاطر المحددة لألصل. أثناء تحديد القيمة عكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال و سعر خصم ما قبل الضريبة والذي ي

تكاليف البيع، تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار إذا كانت متوفرة. وإذا لم يكن ممكناً تحديد مثل تلك  العادلة   ناقصاً 
أسهم الشركات التابعة المتداولة أو    اسب. يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعارالمعامالت، يتم استخدام نموذج التقييم المن

 لعادلة المتوفرة األخرى.مؤشرات القيمة ا
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 التصنيف المتداول مقابل غير المتداول

 تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس التصنيف المتداول وغير المتداول.  
 

 يعتبر الموجود متداوالً عندما: 
 
 يعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية االعتيادية؛قه أو ينوى ب يتوقع تحقي  -

 يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة -

 تحقيقه خالل أثنى عشر شهراً بعد فترة إعداد التقارير؛ أو يتوقع  -

شهراً على األقل بعد فترة إعداد  النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيد من إن يتم استبداله أو استخدامه لتسوية مطلوب لمدة أثنى عشر   -

 التقارير.

 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.  
 

 يعتبر المطلوب متداوالً عندما: 
 
 يتوقع تسويته في الدورة التشغيلية العتيادية؛  -

 يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة؛ -

 راً بعد فترة إعداد التقارير؛ أو عندما يكون مستحق السداد خالل أثنى عشر شه -

 لى األقل بعد فترة إعداد التقارير.ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوب لمدة أثنى عشر شهراً ع -

 

 تصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى )إن وجدت( على أنها غير متداولة. 

 

 التقــاص
 

المالي فقط عندما تتوفر الحقوق   ت المالية واظهار المبلغ الصافي في قائمة المركزيتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبا

 القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص او يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

 

 العمالت األجنبية 

 

لعام والمعلنة من قبل البنك  باستخدام متوسط أسعار الصرف السائدة في نهاية ا  م تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية خالل السنةيت

المركزي األردني، كما يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية التي تمت خالل العام باستخدام األسعار السائدة بتاريخ تلك العمليات. 

 ح أو خسارة التحويل في قائمة الدخل. يتم تسجيل رب

 

 ل  ضريبة الدخ

 

تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة، وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة 

قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما في  في القوائم المالية ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير  

 و مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية. الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبياً أو بنود ليست خاضعة أسنوات الحقة أو 

 

طلوبات  إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو الم

م طريقة االلتزام الضريبي على أساسها. يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدا  في القوائم المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح 

بالميزانية وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات 

 المؤجلة. الضريبية 
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 معدات و ممتلكات (6)

 

  سيارات  -  2021

 أجهزة 

  ية تبمك

 أثاث

  لوحات إعالنية   معدات وأجهزة   ومفروشات

 معدات 

 وتجهيزات

 المجموع  صالة العرض 

 دينــار   دينــار   دينــار   دينــار   دينــار   دينــار   دينــار  

              - الكلفة 

 1ر112ر083  733ر692  1ر290  117ر657  125ر346  118ر320  15ر778 2021الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 2ر170  -  -  -  -  2ر170  - اإلضافات 

 1ر114ر253  733ر692  1ر290  117ر657  125ر346  120ر490  15ر778 2021كانون األول    31الرصيد كما في 

              

              - االستهالك المتراكم 

 1ر085ر621  733ر692  1ر099  104ر261  119ر100  111ر691  15ر778 2021الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 6ر654  -  46  3ر000  840  2ر768  - استهالك السنة

 1ر092ر275  733ر692  1ر145  107ر261  119ر940  114ر459  15ر778 2021كانون األول    31الرصيد كما في 

              

              صافي القيمة الدفترية كما في 

 21ر978  -  145  10ر396  5ر406  6ر031  - 2021ول كانون األ 31

 

 دينار(. 1ر071ر854: 2020) 2021كانون األول  31دينار كما في  1ر076ر144* تتضمن الممتلكات والمعدات بنود مستهلكة بالكامل بلغت كلفتها 
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  سيارات  -  2020

 أجهزة 

  مكتبية 

 أثاث

  لوحات إعالنية   معدات وأجهزة   ومفروشات

 دات عم

 وتجهيزات

 المجموع  صالة العرض 

 دينــار   دينــار   دينــار   دينــار   دينــار   دينــار   دينــار  

              - الكلفة 

 1ر107ر756  733ر692  1ر290  113ر465  125ر211  118ر320  15ر778 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 4ر327  -  -  4ر192  135  -  - اإلضافات 

 1ر112ر083  733ر692  1ر290  117ر657  125ر346  118ر320  15ر778 2020كانون األول    31الرصيد كما في 

              

              - االستهالك المتراكم 

 1ر077ر534  733ر692  955  101ر433  118ر263  107ر413  15ر778 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 8ر087  -  144  2ر828  837  4ر278  - سنةاستهالك ال

 1ر085ر621  733ر692  1ر099  104ر261  119ر100  111ر691  15ر778 2020كانون األول    31الرصيد كما في 

              

              صافي القيمة الدفترية كما في 

 26ر462  -  191  13ر396  6ر246  6ر629  - 2020كانون األول  31
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 استثمارات عقارية  (7)
 

 . منطقة العقبة االقتصادية الخاصةمشروع مجمع بوابة العقبة المقام على أرض مستأجرة من سلطة  لتتمثل االستثمارات العقارية 
 

  مباني*  

بحيرات 

  المشروع  

أجهزة  

 المجموع  كهروميكانيكية 

 دينــار   دينــار   دينــار   دينــار  - 2021

        - الكلفة 

 4ر122ر174  1ر077ر154  253ر324  2ر791ر696 2021الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 4ر122ر174  1ر077ر154  253ر324  2ر791ر696 2021األول  كانون    31الرصيد كما في 

        

        - االستهالك المتراكم 

 2ر027ر987  1ر048ر771  46ر242  932ر974 2021الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 64ر652  3ر752  5ر067  55ر833 استهالك السنة

 2ر092ر639  1ر052ر523  51ر309  988ر807 2021كانون األول    31الرصيد كما في 

        

        صافي القيمة الدفترية كما في 

 2ر029ر535  24ر631  202ر015  1ر802ر889 2021كانون األول  31

````        

2020  -        
        - الكلفة 

 4ر117ر274  1ر077ر154  253ر324  2ر786ر796 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 4ر072  -  -  4ر072 اإلضافات 

 828  -  -  828 (8المحول من مشاريع تحت التنفيذ )إيضاح 

 4ر122ر174  1ر077ر154  253ر324  2ر791ر696 2020كانون األول    31الرصيد كما في 

        

        - االستهالك المتراكم 

 1ر963ر351  1ر045ر019  41ر176  877ر156 2020الرصيد كما في أول كانون الثاني 

 64ر636  3ر752  5ر066  55ر818 استهالك السنة

 2ر027ر987  1ر048ر771  46ر242  932ر974 2020كانون األول    31الرصيد كما في 

        

        ي لدفترية كما فصافي القيمة ا 

 2ر094ر187  28ر383  207ر082  1ر858ر722 2020كانون األول  31

 

 دينار  2ر351ر585يمة السوقية لها  الق  ت تم تقدير القيمة السوقية لمباني االستثمارات العقارية من قبل مقدر عقاري مرخص وقد بلغ *

 . 2021كانون األول  31كما في 
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 ذ  مشاريع تحت التنفي (8)
 

 إن الحركة على المشاريع تحت التنفيذ هي كما يلي: .بوابة العقبة مشروع اعادة تأهيل وتطويريمثل هذا البند التكلفة المتكبدة 
 

 

 الرصيد كما في 

  أول كانون الثاني

الى  المحول 

استثمارات عقارية 

  (7)إيضاح 

الى  المحول 

 المصاريف*

 

 الرصيد في 

 كانون األول  31

 دينــار   نــار دي    دينــار  
        

2021 - -  -  -  - 

 -  ( 31ر316)  ( 828)  32ر144 - 2020

 

دينار واالعتراف به ضمن   31ر316باستبعاد مبلغ    2020تشرين األول    26بتاريخ  موافقة مجلس اإلدارة  على    بناء  *قامت الشركة  

 . (19)إيضاح  ليةتقبفائدة مسالمصاريف حيث انه يخص مشاريع انتفى الغرض منها وليس لها  

 

 شركة حليفة  استثمار في (9)
 

"عمان"   موفينبيكفندق   -  يمثل هذا البند حصة الشركة من حقوق ملكية شركة الشرق للمشاريع االستثمارية المساهمة العامة المحدودة

 31كما في  سهم    4ر 164ر153  الشركة( حيث تمتلك  % 26ر03:  2020)  2021كانون األول    31كما في  %  26ر03والبالغة نسبتها  

( من رأسمال شركة الشرق للمشاريع االستثمارية المساهمة العامة المحدودة بقيمة سهم  4ر164ر153:  2020)  2021كانون األول  

 دينار(.  10ر410ر383: 2020) 2021 كانون االول 31دينار كما في  8ر036ر815سوقية بلغت 
 

 البند:فيما يلي الحركة على هذا 

 2021  2020 

 دينــار   دينــار  
    

 5ر393ر961  5ر044ر089 الرصيد في بداية السنة

 ( 327ر228)  ( 59ر748) حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحليفة

 ( 22ر644)  137ر872 حصة الشركة من التغير في احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية للشركة الحليفة

 5ر044ر089  5ر122ر213 الرصيد في نهاية السنة  
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 يلي ملخص المعلومات المالية حول استثمار الشركة في شركة الشرق للمشاريع االستثمارية المساهمة العامة المحدودة: فيما
 

 2021  2020 

 دينــار   دينــار  
    

 993ر099  1ر542ر164 موجودات متداولة 

 18ر859ر712  18ر991ر935 موجودات غير متداولة

 ( 493ر354)   ( 827ر889) ات متداولة مطلوب

 ( 352ر941)  ( 399ر515) مطلوبات غير متداولة 

 19ر006ر516  19ر306ر695 صافي حقوق الملكية 

 374ر474  374ر474 تعديالت

 19ر380ر990  19ر681ر169 حقوق الملكية 

    

 %26ر03  %26ر03 نسبة الملكية 

 5ر044ر089  5ر122ر213 قيمة االستثمار 

    

 2ر027ر305  3ر679ر047 إيرادات التشغيل

 ( 862ر400)  ( 1ر224ر052) تكاليف التشغيل 

 ( 2ر435ر653)  ( 2ر761ر235) مصاريف إدارية، صيانة، تسويق واستهالكات 

 13ر437  76ر667 إيرادات أخرى

 ( 1ر257ر311)  ( 229ر573) السنة قبل الضريبة  خسارة

 -  - مصروف ضريبة الدخل 

 ( 1ر257ر311)  ( 229ر573) السنة  خسارة

 ( 327ر228)  ( 59ر748) حصة الشركة من نتائج األعمال 

 
 
 خر العادلة من خالل الدخل الشامل اآلموجودات مالية بالقيمة  ( 10)

 2021  2020 

 دينــار   دينــار  
    

 193ر850  229ر466 استثمارات في أسهم شركات مدرجة

 

 

 بالصافي  ل وكمبياالت برسم التحصيشيكات  ( 11)

 2021  2020 

 دينـــار  دينـــار 
    

 21ر498  44ر833 شيكات وكمبياالت برسم التحصيل

 ( 17ر043)  ( 15ر279) ينزل: مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 4ر455  29ر554 
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 :متوقعةائتمانية خسائر فيما يلي الحركة على مخصص 

 2021  2020 

 دينـــار  دينـــار 
    

 31ر275  17ر043 يد بداية السنةرص

 ( 14ر232)  ( 1ر764) (12مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للذمم المدينة )إيضاح  المحول الى 

 17ر043  15ر279 رصيد نهاية السنة

 

   ذمم مدينة ( 12)

 

 ل اإليجار والخدمات: مشروع بوابة العقبة الناتج عن بديمثل هذا البند رصيد ذمم مستثمري المحالت التجارية والمطاعم في 

 

 2021  2020 

 دينـــار  دينـــار 
    

 386ر665  434ر621 ذمم مدينة

 ( 233ر699)  ( 334ر266) ينزل: مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 152ر966  100ر355 

 

 فيما يلي الحركة على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة:
 2021  2020 
 دينـــار  دينـــار 
    

 107ر610  233ر699 داية السنةرصيد ب

 111ر857  98ر803 المخصص للسنة

ــم التحصــيل   ــيكات وكمبياالت برس ــائر ائتمانية متوقعة للش المحول من مخصــص خس

 14ر232  1ر764 (11)إيضاح 

 233ر699  334ر266 رصيد نهاية السنة

 

 ون األول:كان 31كما في  الذمم المستحقة وغير متدنية القيمةفيما يلي جدول أعمار 
 

  الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة  

 

1 -90 

  يوم 

91 – 180 

 يوم 

 181 -270 

 يوم 

 

 المجموع

 دينـــار  دينـــار  دينـــار  دينـــار 
        

 100ر355  10ر102  23ر960  66ر293 -2021

 152ر966  27ر401  68ر976  56ر589 -2020
 

 بالكامل. غير متدنية القيمةالمتوقع تحصيل الذمم في تقدير إدارة الشركة فإنه من 
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 أرصدة مدينة أخرى  ( 13)
 2021  2020 

 دينــار   دينــار  
    

 97ر958  89ر221 فوائد مستحقة وغير مقبوضة 

 3ر441  3ر502 مصاريف مدفوعة مقدما 

 640  636 تأمينات مستردة 

 43ر192  52ر168 أمانات ضريبة دخل

 2ر851  4ر761 أخرى

 148ر082  150ر288 

 

 أرصدة لدى البنوك نقد و ( 14)
 2021  2020 
 دينــار   دينــار  

    

 100ر476  80ر819 لدى البنوك حسابات جارية

 2ر689ر534  2ر728ر774 أشهر وحتى سنة*ودائع قصيرة األجل تستحق خالل أكثر من ثالثة 

 2ر790ر010  2ر809ر593 

 
 لغرض أعداد قائمة التدفقات النقدية ما يلي: يمثل النقد وما في حكمه

 
 2021  2020 
 دينــــار  دينــــار 
    

 2ر790ر010  2ر809ر593 نقد وأرصدة لدى البنوك

 )2ر689ر534(  )2ر728ر774( ودائع قصيرة األجل تستحق خالل أكثر من ثالثة أشهر وحتى سنة* ينزل:

 100ر476  80ر819 

 

يتم ربط الودائع    (،% 5ر50  -%  4  :2020% )4ر 25  -%  3ر87ما بين    2021لسنوية على ودائع الشركة خالل عام  راوحت الفائدة ات *

 .بين شهر إلى سنة لفترات تترواح ما

 

 التزامات عقود االيجار  ( 15)
 

والحركة عليها خالل    عمان ولمكتب  ألرض العقبة    يوضح الجدول ادناه القيمة الدفترية لحق استخدام الموجودات والتزامات عقود اإليجار
 :2021كانون األول  31الفترة المنتهية في 

التزامات عقود  

  اإليجار* 

حق استخدام  

 الموجودات  

  

     

 2021كانون الثاني  1كما في   1ر337ر245  1ر482ر940

 إضافات   22ر909  22ر909

 تعديالت   ( 52ر666)  (52ر666)

 استهالكات  ( 30ر029)  -

 تكاليف التمويل  -  143ر087

 الدفعات    -  (103ر116)

    2021كانون الثاني    30كما في    1ر277ر459  1ر493ر154
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 هي كما يلي: 2020و  2021 كانون األول 31* ان تفاصيل التزامات عقود اإليجار كما في 
 

2021    2020 

 دينار   دينار 

 المجموع  يلة االجل طو قصيرة االجل   المجموع  طويلة االجل  قصيرة االجل 
       

 1ر482ر940 1ر425ر729 57ر211  1ر493ر154 1ر424ر738 68ر416

 
 

 حقوق الملكية   ( 16)
 

   - رأس المال المدفوع
 

سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم    10ر000ر000دينار موزع على    10ر000ر000الشركة المكتتب به والمدفوع   يبلغ رأس مال
 المال: ص للمساهمين الرئيسين للشركة مع نسبة مساهمتهم في راس الواحد فيما يلي ملخ

 
   % 
   

 61ر4  الضمان االجتماعي 
 10  البنك العربي  
 10  بنك اإلسكان 

 10  بنك القاهرة عمان 
 5  بنك االتحاد 

 3ر6  مساهمين آخرين 
 

 – احتياطي اجباري 
 

% خالل السنوات وفقاً لقانون 10األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة    صافي   ن تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله م
% من رأس المال 25الشركات وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين. ال يجوز وقف التحويل لالحتياطي اإلجباري قبل أن يبلغ رصيده 

العامة   الهيئة  بموافقة  أنه يجوز  به. إال  التاالستمرار    للشركة المصرح  يبلغ رصيد االحتياطي االجباري  في  أن  الى  % من 100حويل 
 رأسمال الشركة المصرح به. 

 
 – احتياطي اختياري 

 
% وهو قابل 20تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من صافي األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة ال تزيد عن  

 للتوزيع على المساهمين.
 
 
 ائنة أخرى دأرصدة   ( 17)

 2021  2020 
 دينــار   دينــار  

    
 104ر894  53ر145 إيرادات مؤجلة

 103ر625  - مخصص خصم ايجارات * 
 20ر000  - مخصص رسوم وتراخيص 

 17ر692  34ر157 مصاريف مستحقة  
 87  1ر496 أمانات مساهمين 

 246ر298  88ر798 

 
لتغطية الخصم الذي دينار    103ر625قامت الشركة بأخذ مخصص بمبلغ    2020األول   كانون   28* وفقا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ  

رار من قبل  القتم الغاء هذا  .2020األول   كانون  31اإليجار والخدمات للمستثمرين عن السنة المنتهيه في جزء من سوف يتم منحه بدل 
ضمن بند    دينار  103ر625باإلعتراف بمبلغ  لي قامت الشركة  وبالتا  2021كانون الثاني    12تاريخ  ب  المنعقد  اإلدارة بإجتماعهمجلس  

 .اإليرادات األخرى
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 إيرادات تشغيلية  ( 18)

 2021  2020 

 دينــار   دينــار  
    

 411ر890  386ر742 خدمات  وبدل ايجارات 

 52ر082  69ر600 الشركة من مبيعات المحالت  حصة

 463ر972  456ر342 

 

 تشغيلية  مصاريف ( 19)

 2021  2020 

 دينــار   دينــار  
    

 98ر571  89ر665 رواتب واجور 

 11ر226  12ر521 مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي

 103ر625  - ( 17)إيضاح  مصروف مخصص خصم ايجارات 

 71ر304  70ر132 استهالكات 

 31ر316  - (8إطفاء مشاريع تحت التنفيذ )إيضاح 

 -  18ر000 دراسات وابحاث

 31ر204  28ر132 مياه وكهرباء

 24ر674  7ر401 تراخيص ورسوم حكومية 

 19ر639  19ر018 حق استخدام األرض المستأجرة  ستهالكإ

 5ر035  6ر284 صيانة 

 4ر698  1ر650 تبرعات

 3ر906  2ر888 تأمين صحي للموظفين

 2ر747  5ر151 سفر وتنقالت

 2ر034  2ر275 بريد وهاتف

 1ر798  1ر768 بة العقبة تأمين مشروع بوا

 1ر550  1ر300 مكافآت موظفين 

 1ر080  1ر014 مصاريف سيارات ومحروقات 

 960  1ر118 تنظيف 

 855  1ر677 دعاية وإعالن

 834  796 ضيافة 

 6ر478  8ر757 أخرى

 423ر534  279ر547 
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 عمان  - إدارية  مصاريف ( 20)
 2021  2020 

 دينــار   دينــار  
    

 28ر263  29ر685 واتب وأجور ر

 2ر051  2ر654 مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي 

 10ر828  11ر031 حق استخدام المكاتب المستأجرة  ستهالكإ

 300  300 وبدل اجازات مكافآت موظفين 

 1ر418  1ر174 استهالكات 

 1ر660  1ر806 هاتــف

 1ر716  1ر475 كهرباء ومياه

 12ر408  12ر394 تراخيص واشتراكات 

 1ر087  993 تأمين صحي للموظفين

 2ر096  2ر027 أخـرى 

 61ر827  63ر539 

 

 العقبة  -مصاريف إدارية  ( 21)

 2021  2020 
 دينــار   دينــار  
    

 54ر000  54ر000 بدل تنقالت أعضاء مجلس إدارة

 14ر250  9ر750 بدل اتعاب لجان مجلس إدارة 

 24ر960  26ر827 اتعاب مهنية واستشارات 

 363  408 مصاريف بنكية

 93ر573  90ر985 

 

 ضريبة الدخل  ( 22)

 

 ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:

 2021  2020 
 دينــار   دينــار  

    
 ( 529ر601)  ( 47ر107) ةالخسارة المحاسبي

 ً  515ر090  234ر523 يضاف: مصاريف غير مقبولة ضريبيا

 ( 4ر745)  ( 110ر738) ت غير خاضعة للضريبة يطرح: إيرادا

 ( 19ر256)  76ر678 المعدل  )الخسارة(الدخل 

 -  ) 76ر678 ( يطرح: خسائر مدورة من سنوات سابقة 

 -  - الخسارة الخاضعة 

 -  - ضريبة الدخل  

    
 %21 -% 6  %21 -% 6 نسبة ضريبة الدخل القانونية 

 

رة من سنوات سابقة وفقاً لقانون ضريبة وذلك لوجود خسائر مدوّ   2021كانون األول    31منتهية في  ال  ة لم يتم احتساب ضريبة دخل للسن

لم يتم احتساب ضريبة    .وتعديالته  2000لسنة    32قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم  و   وتعديالته  2014( لسنة  34الدخل رقم )

ً لك  وذ  2020كانون األول    31المنتهية في    ةدخل للسن عن اإليرادات الخاضعة للضريبة وفقاً لقانون   لزيادة المصاريف المقبولة ضريبيا

 . وتعديالته 2000لسنة  32قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم و  وتعديالته 2014( لسنة 34ضريبة الدخل رقم )
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قامت الشركة  .  2018عمان حتى نهاية السنة المالية  الشركة في  حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل عن أعمال  

الذاتي لألعوام   التقدير  الدخل   2020و   2019بتقديم كشف  القوائم    والمبيعات   ولم تقم دائرة ضريبة  بمراجعتها حتى تاريخ إعداد هذه 

 المالية. 
 

شركة في مدينة العقبة حتى نهاية عام ن أعمال الع   سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةحصلت الشركة على مخالصة نهائية من  

2017. 
 

. لم ضمن المهلة القانونية 2020و   2019،  2018قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي عن أعمال الشركة في مدينة العقبة لألعوام  

 بمراجعتها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية. سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصةتقم 

 

 السنة خسارة   األساسية والمخفضة للسهم من صةالح ( 23)

 2021  2020 

    

 ( 529ر601)  ( 47ر107) خسارة السنة )دينار( 

 10ر000ر000  10ر000ر000 المتوسط المرجح لعدد االسهم )سهم(

    

 فلس / دينار  فلس / دينار 

 ( 053/0)  ( 005/0) الحصة األساسية والمخفضة للسهم من خسارة السنة 

 

 ة معامالت مع جهات ذات عالق ( 24)

 

. يا والشركات التي هم فيها مساهمين رئيسيين تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسين واعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العل

 العليا للشركة:  ةلمنافع األخرى لإلدارة التنفيذيوفيما يلي ملخص رواتب ومكافآت وا قامت الشركة بمعامالت مع جهات ذات عالقة

 

 2021  2020 

 دينــار   دينــار  

 :بنود داخل قائمة المركز المالي
 

 
 

    حسابات جارية لدى البنوك

 76  38 بنك اإلتحاد )مساهم(

 3ر745  3ر171 بنك اإلسكان )مساهم(

 

 2021  2020 

 دينــار   دينــار  

    بنود قائمة الدخل: 

 41ر853  - إيرادات فوائد بنكية * 

 13ر277  15ر175 حصة الشركة  –المساهمة في الضمان اإلجتماعي  

 28ر871  21ر723 رواتب ومنافع اإلدارة العليا

 54ر000  54ر000 بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة

 2ر730  5ر090 مصاريف سفر وتنقالت 

 14ر250  9ر750 بدل أتعاب لجان مجلس اإلدارة 

 

 ية تمثل إيرادات من الودائع لدى البنوك األعضاء بمجلس إدارة الشركة. إيرادات الفوائد البنك *
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 التزامات محتملة  ( 25)

 

كما في   دينار  5ر 000درة لصالح الدفاع المدني بمبلغ  اصمحتملة تتمثل بكفالة حسن تنفيذ    على الشركة بتاريخ القوائم المالية التزامات 

 .دينار( 5ر000: 2020) 2021كانون األول  31

 

 القيمة العادلة  (26)

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية

 

 تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

 

الذمم المدينة و لدى البنوك   وأرصــــدة نقدو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــــامل اآلخر مالية  موجودات   الموجودات المالية من تتكون  

 بعض األرصدة الدائنة األخرى.التزامات عقود االيجار و  لوبات المالية من مدينة األخرى. تتكون المطوبعض األرصدة ال

 

 ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات. ، التي ال تقاس بالقيمة العادلة،الماليةإن القيمة العادلة لألدوات 

 

 قياس القيمة العادلة  

 

تمتلك الشركة أدوات مالية متمثلة في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر وقد استخدمت   بتاريخ القوائم المالية

هرة الشركة المستوى األول لتقييمها باستخدام األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة لهذه الموجودات وقد بلغت قيمتها العادلة الظا

 .2020كانون األول  31دينار كما في  193ر850مقابل  2021كانون األول  31دينار كما في  229ر466في القوائم المالية 

 

تقوم من قبل مقيمين مرخصين مستقلين.  الستثمارات  ابناًء على تقييم هذه  تقوم الشركة باالفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية  

كانون   31دينار كما في    2ر353ر905التي تم تقييمها بمبلغ  العادلة لالستثمارات العقارية   ةلقياس القيمباستخدام المستوى الثالث  الشركة  

 . 2021األول 

 

 باستخدام المستوى األول. مالية تقوم الشركة باالفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارفي شركة حليفة مدرجة في األسواق ال

 

 إدارة رأس المال (27)

 

الشركة   المال    الرئيسي يتمثل هدف  الحد األدنى لنسب رأس  حقوق    ويعظمالشركة    بشكل يدعمفي إدارة رأس المال بالتأكد من توفر 

 المساهمين.

 

رأس المال وتدخل التعديالت الالزمة في ضوء التغيرات في األوضاع االقتصادية. هذا ولم تقم الشركة بإجراء    ة تقوم الشركة بإدارة هيكل

 والسنة السابقة. الحالية  ها خالل السنةأي تعديالت على أهدافها وسياست

 

في دينار كما    10ر 188ر 489البالغ  و   والخسائر المتراكمةرأس المال واالحتياطيات   في تمثل  ترأس المال    في هيكلة  البنود المتضمنة  إن 

 .2020كانون األول  31 كما في  دينار 10ر062ر108مقابل  2021كانون األول  31
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 إدارة المخاطر  ( 28)
 

 - اطر أسعار الفائدةمخ
يبين الـجدول الـتالي   .أســــــعار الـفاـئدة على موجوداتـها والتي تحـمل ـفاـئدة مـثل الودائع ـلدى البنوك  التغير في   تتعرض الشـــــرـكة لمـخاطر

لمؤثرة كانون األول، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ا 31كما في  حـساـسية قائمة الدخل للتغيرات المعقولة المتوقعة على أـسعار الفائدة
 ثابتة.

 
2021 - 

 العملـــة 
بسعر   الزيادة

  الفائدة 
األثر على 

 السنة  خسارة

 دينـــار  نقطة مئوية  
    

 ( 27ر288)  100 دينار أردني 

 
2020 - 

 العملـــة 
الزيادة بسعر  
  الفائدة 

األثر على 
 السنة  خسارة

 دينـــار  نقطة مئوية  
    

 )26ر895(  100 دينار أردني 

 
  يكون األثر مساوي للتغير أعاله مع عكس اإلشارة. سعر الفائدةحال هنالك تغير سلبي في في 

 
 - مخاطر التغير بأسعار األسهم

تنتج مخاطر أسعار األسهم عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم. تعمل الشركة على إدارة هذه المخاطر عن طريق تنويع  
اعات اقتصادية ومناطق جغرافية. إن استثمارات األسهم ضمن القوائم المالية مدرجة بشكل رئيسي في بورصة قط  االستثمارات في عدة

 عمان.
 

ــية قائمة الدخل   ــاسـ ــامل اآلخر فيما يلي جدول يبين حسـ ــعار   إحتياطي و الشـ في القيمة العادلة نتيجة للتغيرات المعقولة المتوقعة على أسـ
 ألخرى المؤثرة ثابتة:األسهم، مع بقاء جميع المتغيرات ا

 
 

  التغير في المؤشر   المؤشر

األثر على الدخل  
  وحقوقالشامل اآلخر 
 الملكية 

 دينــــار   
2021 -    

 11ر473  %5 بورصة عمان 
 

2020 - 
 9ر693  %5 عمان بورصة 

 
 في حال هنالك تغير سلبي في المؤشر يكون األثر مساوي للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.

 
 - ر االئتمانمخاط

وترى    األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشــــركة. والجهات مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينون  
الذمم القائمة بشـكل مسـتمر. كما تحتفظ الشـركة   الشـركة بمراقبةالشـركة بأنها ليسـت معرضـة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم  

 دة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة.باألرص
 

ينة من الذمم المد % 63ما نسـبته   عمالء 3. يمثل أكبر العمالءمن  محدود  مع عدد العقبةبوابة  وإيجار  بإبرام عقود إسـتثمارتقوم الشـركة  
 .%(53: 2020)  2021كانون األول  31كما في 
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 - مخاطر السيولة

ــيو  ــيولة اللالزمةلة وذلك عن طريق التأكد من توفر تعمل الشــــركة على إدارة مخاطر الســ   .طارئة او لمواجهة أية التزامات قائمة   الســ
تحقاق    2021كانون األول  31يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية )غير المخصـومة( كما في  اس الفترة المتبقية لالـس على أـس

 التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية الحالية.
 

 
 أقل من 

 نةس 
من سنة الى  
 خمس سنوات 

أكثر من خمس  
 المجموع سنوات

 دينــار   دينــار  دينــار  2021كانون األول   31كما في 
     

 29ر261ر210 28ر644ر966 513ر147 103ر097 يجاراإل عقودالتزامات 

 29ر261ر210 28ر644ر966 513ر147 103ر097 المجموع

 

 
 أقل من 

 سنة 
من سنة الى  
 خمس سنوات 

ر من خمس  أكث
 المجموع سنوات

 دينــار   دينــار  دينــار  2020كانون األول   31كما في 
     

 30ر419ر018 29ر816ر582 511ر612 90ر824 يجاراإلعقود التزامات 

 30ر419ر018 29ر816ر582 511ر612 90ر824 المجموع

 
 - مخاطر العمالت

دوالر لكل    41/1صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي )  إن معظم تعامالت الشركة هي بالدينار األردني. إن سعر
 .العمالت األجنبيةدينار(، وبالتالي فإن الشركة غير معرضة لمخاطر  

 
 
 معلومات القطاعات ( 29)
 

 تختلف وائدلمخاطر وع  خاضعة خدمات  او  منتجات  تقديم في  معا  تشترك  التي  والعمليات  الموجودات  من  مجموعة يمثل  قطاع األعمال
 .أخرى أعمال بقطاعات  المتعلقة تلك عن 
 

 بقطاعات  تلك المتعلقة عن  تختلف وعوائد لمخاطر خاضعة محددة اقتصادية بيئة في  خدمات  أو  منتجات  تقديم في  يرتبط الجغرافي  القطاع
 .اقتصادية بيئات  في  عمل

 
شروع العقبة باالضافة الى مصاريف مكتب عمان واعضاء م ومصاريف إيرادات  يمثل واحد اقتصادي قطاع من  يتكون  الشركة  نشاط إن 

 وفيما يلي ملخص لألعمال:  .تجاري آخر  نشاط بأي الشركة تقوم أخرى، كما ال قطاعات أعمال يوجد وال مجلس االدارة،
 

2021 - 
 

 عمان

المنطقة  
االقتصادية 
 المجموع الخاصة 

 دينـــار دينـــار دينـــار 
    

 456ر342 456ر342 - ايرادات تشغيلية 
 ( 279ر547) ( 279ر547) - مصاريف تشغيلية

 ( 59ر748) - ( 59ر748) حصة الشركة من ارباح الشركة الحليفة
 ( 63ر539) - ( 63ر539) عمان  - مصاريف إدارية

 ( 90ر985) ( 90ر985) - العقبة  –إدارية مصاريف 
 ( 98ر803) ( 98ر803) - خسائر ائتمانية متوقعةمخصص 

 7ر113 - 7ر113 نقدية  ت أرباح توزيعا
 225ر147 225ر147 - ايرادات فوائد بنكية وايرادات اخرى 

 ( 143ر087) ( 142ر769) ( 318) تكاليف التمويل

 ( 47ر107) 69ر385 ( 116ر492) ربح السنة قبل ضريبة الدخل)خسارة(  
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2020  - 
 

 عمان

المنطقة  
االقتصادية 
 المجموع الخاصة 

 ـاردينــ دينـــار دينـــار 
    

 463ر972 463ر972 - ايرادات تشغيلية 

 ( 423ر534) ( 423ر534) - مصاريف تشغيلية

 ( 327ر228) - ( 327ر228) حصة الشركة من ارباح الشركة الحليفة

 ( 61ر827) - ( 61ر827) عمان  -إدارية مصاريف 

 ( 93ر573) ( 93ر573) - العقبة  –مصاريف إدارية 

 ( 111ر857) ( 111ر857) - مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

 4ر745 - 4ر745 توزيعات أرباح 

 163ر309 163ر309 - ايرادات فوائد بنكية وايرادات اخرى 

 ( 143ر608) ( 142ر517) ( 1ر091) تكاليف التمويل

 ( 529ر601) ( 144ر200) ( 385ر401) ربح السنة قبل ضريبة الدخل 

 

 

 الصادرة وغير النافذة بعد  لجديدة معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات ا ( 03)
 

القوائم المالية المنفصلة مدرجة أدناه، إن المعايير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ  

 وستقوم الشركة بتطبيق هذه المعايير والتعديالت ابتداًء من تاريخ التطبيق االلزامي: 
 

 ( عقود التأمين  17ولي إلعداد التقارير المالية رقم )المعيار الد

( عقود التأمين نموذجاً 17عداد التقارير المالية رقم )المعيار الدولي إل 2017أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية في أيار من عام 

يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم شامالً لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين. وما أن سري،  

. ينطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير 2005عام  ( عقود التأمين الصادر في  4( محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )17)

ن المباشرة وعقود إعادة التأمين( دون النظر ( على جميع أنواع عقود التأمين )مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التأمي17المالية رقم )

خاصية المشاركة. تسري استثناءات محدودة للمنشأة المصدرة لعقد التأمين، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل  

ي لعقود التأمين يكون أكثر فائدة واتساقًا ( نموذج محاسب17لنطاق التطبيق. يوفر اإلطار العام للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

(، والتي تعتمد إلى حد كبير على سياسات 4قم )لشركات التأمين. على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ر

شامالً لعقود التأمين حيث يغطي جميع الجوانب  ( نموذًجا 17يوفر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) السابقة،المحاسبة المحلية 

 ج العام، ويكمله: ( هو النموذ17المحاسبية ذات الصلة. جوهر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 

 • تطبيق محدد للعقود مع ميزات المشاركة المباشرة )نهج الرسوم المتغيرة(،

 للعقود قصيرة األجل. • نهج مبسط )نهج تخصيص األقساط( بشكل أساسي 

 

، مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة ان المنشأة طبقت المعيار  2023 كانون الثاني   1اعتبارا من    بأثر رجعي   سيتم تطبيق هذا المعيار

التقارير عداد  دولي ال( قبل أو مع تطبيق المعيار ال15التقارير المالية رقم )عداد  ( والمعيار الدولي ال9التقارير المالية رقم )عداد  الالدولي  

 (. ال ينطبق هذا المعيار على الشركة.  17المالية رقم )

 

 تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة (: 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

ــبيةللمعايير ا المجلس الدولي  قام ــبة  76) ( الى 69بإصــدار تعديالت على فقرات )  2020كانون الثاني  خالل لمحاس ( من معيار المحاس

 داولة مقابل غير المتداولة. توضح هذه التعديالت:( لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات المت1الدولي رقم )

  ،”الحق لتأجيل التسوية“تعريف   -

 ،الحق لتأجيل التسوية يجب ان يكون موجود في نهاية الفترة المالية -

 ، رسة حقها في التأجيلان التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة مما -

ــمنة في  - ــتقات المتضــ ــروط  القابلة للتحويل في حد ذاتها أداة حقوق ملكيةالمطلوبات   وفي حال كانت المشــ عند اذ ال تؤثر شــ

   .   المطلوبات على تصنيفها
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لتعديالت على الممارسات الحالية حاليًا بتقييم تأثير ا الشركة . تقوم 2024كانون الثاني  1سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتباراً من  

 ة قد تتطلب إعادة تفاوض. وما إذا كانت اتفاقيات القروض الحالي

 

 للشركة.  أثر جوهري على القوائم المالية  المتوقع أن يكون للتعديالت من غير

 

 ( 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) - إشارة الى اإلطار المفاهيمي 

( اندماج 3التقارير المالية رقم )عداد  تعديالت على المعيار الدولي البإصدار    2020خالل أيار  لمحاسبية  للمعايير المجلس الدولي  ا قام

إشارة الى اإلطار المفاهيمي. تحل هذه التعديالت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية والذي    -األعمال  

دون تغيير جوهري على متطلبات   2018الذي صدر في اذار  ومع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية و   1989صدر في عام  

 اإلطار المفاهيمي. 

 

"اليوم  ( لتجنب إمكانية ظهور أرباح أو خسائر3التقارير المالية رقم )  عدادكما أضاف المجلس استثناء لمبدأ االعتراف بالمعيار الدولي ال

تفسير لجنة تفسير معايير  أو   (37نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )   للمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن   (Day 2)ي"  الثان

 .  ( في حال تم تكبدها بشكل منفصل 21التقارير المالية الدولية رقم )

 

( لألصول المحتملة التي لن 3التقارير المالية رقم )د  عدافي الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية على المعيار الدولي ال

  باستبدال اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية.  ثرتتأ

 . 2022كانون الثاني  1اعتباراً من  بأثر مستقبلي سيتم تطبيق هذه التعديالت 

 

   للشركة.أثر جوهري على القوائم المالية  المتوقع أن يكون للتعديالت من غير

 

 ( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) - الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني

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

لبيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة المبالغ والمعدات: المتحصل من ا

ر األصل إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزمة للعمل بالطريقة المقصودة التي المتحصلة من بيع منتج تم انتاجه في الفترة خالل إحضا

 . قائمة الدخل المنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة انتاجها في تحددها اإلدارة. وفقا لذلك يجب على 

 

واآلالت والمعدات والتي تم البدء باستخدامها  ممتلكات اللى بنود ع  2022كانون الثاني  1سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتباراً من 

 مالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.  في بداية أول فترة مالية تم عرضها في السنة ال

 

 للشركة.  أثر جوهري على القوائم المالية  المتوقع أن يكون للتعديالت  من غير

 

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

( والتي تحدد التكاليف 37بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )، 2020خالل أيار   لمحاـسبيةللمعايير اقام المجلس الدولي 

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

 

ــرة المتعلق ــرة". ان التكاليف المباشـ ــاتطبق التعديالت طريقة "التكلفة المباشـ ــمن كال من التكاليف  ة بعقود بيع البضـ ئع أو الخدمات تتضـ

اإلضـافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشـطة العقد بشـكل مباشـر. ال تتعلق المصـاريف االدارية والعمومية بالعقود بشـكل مباشـر ولذلك 

 يتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى الطرف االخر بموجب شروط العقد. 

 

. تطبق هذه التعديالت على العقود التي لم يتم الوفاء بجميع شــروطها كما في 2022كانون الثاني    1 من  التعديالت اعتباراً ســيتم تطبيق 

 بداية السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى. 

 

 للشركة.  أثر جوهري على القوائم المالية  المتوقع أن يكون للتعديالت من غير
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 شركة تابعة كمتبني  -تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى    –(  1ارير المالية رقم )المعيار الدولي إلعداد التق

    للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى

جلس معايير المحاسبة  ، أصدر م2020-2018عوام من  تحسينات على معالجة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لألالكجزء من  

تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى. يسمح    -(  1الدولية تعدياًل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

الفقرة د   التي تختار تطبيق  التابعة  للشركة  الدولي إل)أ( من ال  16التعديل  المالية رقم  معيار  التقارير  لقياس فروقات تحويل  (  1)عداد 

معايير الدولية إلعداد عنها من قبل الشركة األم، بناًء على تاريخ تطبيق الشركة األم لل المعلن باستخدام المبالغ  األجنبية المتراكم عمالت ال

)أ(  16ذي يختار تطبيق الفقرة د فة أو االستثمار المشترك اليتم تطبيق هذا التعديل أيًضا على الشركة الحليالتقارير المالية للمرو األولى 

 (. 1معيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )من ال

 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.  2022كانون الثاني  1هذه التعديالت اعتباراً من سيتم تطبيق 

 

 .ال ينطبق هذا التعديل على الشركة 

 

 لغاء االعتراف بالمطلوبات المالية إل  ’% 10’اختبار   –ات المالية ( األدو9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

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

بعين االعتبار عند تقييم    ديل الرسوم التي تأخذها الشركة يوضح التع  . (9الدولية تعدياًل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

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

دفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض  فقط تلك المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم الم

 التي تطبق   السنة الماليةيل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية  بتطبيق التعد  الشركة   نيابة عن اآلخر. تقوم

 لشركة التعديل. ا

 

الشركة بتطبيق التعديل على المطلوبات   ستقومسماح بالتطبيق المبكر.  ، مع ال2022كانون الثاني    1هذه التعديالت اعتباراً من  سيتم تطبيق  

 . التي تطبق فيها الشركة التعديل السنة الماليةالمالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية 

 

 لشركة. لأثر جوهري على القوائم المالية المتوقع أن يكون للتعديالت من غير

 

 الضرائب في قياس القيمة العادلة   ( الزراعة:41سبة الدولي رقم )تعديالت على معيار المحا

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

من معيار المحاسبة    22ء متطلب المعيار الوارد في الفقرة  التعديل بإلغا  قام( الزراعة.  41على معيار المحاسبة الدولي رقم ) الدولية تعدياًل 

( رقم  معيار  41الدولي  نطاق  لألصول ضمن  العادلة  القيمة  قياس  عند  الضرائب  النقدية  التدفقات  المنشآت  تستبعد  بأن  يقضي  الذي   )

 (.41المحاسبة الدولي )

 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر. 2022كانون الثاني  1عتباراً من قيمة العادلة ا هذه التعديالت بأثر مستقبلي على قياس السيتم تطبيق 

 

 المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على الشركة.  من غير

 

 ( 8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -تعريف التقديرات المحاسبية 

( ، حيث قدم تعريفًا لـ  8ار المحاسبة الدولي رقم )الدولية تعديالت على معي، أصدر مجلس معايير المحاسبة  2021في شباط من عام  

التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح   "التقديرات المحاسبية". توضح التعديالت الفرق بين التغييرات في 

 لمحاسبية.خالت لتطوير التقديرات ااألخطاء. كما أنها توضح كيفية استخدام المنشآت لتقنيات القياس والمد

 

وتنطبق على التغييرات في السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات   2023كانون الثاني    1سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتباراً من  

 المحاسبية التي تحدث في أو بعد بداية تلك الفترة. يُسمح بالتطبيق المبكر طالما تم اإلفصاح عن ذلك. 

 

 .عديالت أثر جوهري على الشركةالمتوقع أن يكون للت غيرمن 
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 لية ا لما قوائم لول اح ت ايضاح إ
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 ( 2( وبيان الممارسة رقم )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 

( وبيان ممارسة المعايير  1)  رقم  ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 2021في شباط من عام  

( اتخاذ أحكام األهمية النسبية، حيث تقدم إرشادات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبيق أحكام األهمية 2للتقارير المالية رقم )الدولية  

المحاسبية التي   النسبية على اإلفصاحات عن السياسة المحاسبية. تهدف التعديالت إلى مساعدة المنشآت على تقديم إفصاحات السياسة

من خالل استبدال متطلبات المنشآت باإلفصاح عن سياساتها المحاسبية "الهامة" بمتطلبات اإلفصاح عن سياساتها  تكون ذات منفعة أكبر

ياسة  المحاسبية "المادية" وإضافة إرشادات حول كيفية تطبيق المنشآت لمفهوم األهمية النسبية في اتخاذ القرارات بشأن اإلفصاح عن الس

 المحاسبية. 

 

مع السماح بالتطبيق   2023كانون الثاني    1( للفترات التي تبدأ في أو بعد  1ت على معيار المحاسبة الدولي رقم )سيتم تطبيق التعديال

ت ( تقدم إرشادات غير إلزامية حول تطبيق تعريف مصطلح جوهري على معلوما 2المبكر. نظًرا ألن التعديالت على بيان الممارسة رقم )

 ن هذه التعديالت ليس ضروريًا. السياسة المحاسبية، فإن تاريخ سريا

 

 تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير التعديالت لتحديد تأثيرها على إفصاحات السياسة المحاسبية للشركة. 

 

 

 ( على الشركة 19-أثر تفشي فايروس كورونا )كوفيد ( 13)

 

د العالمي ومختلف قطاعات األعمال. وبالتالي كورونا والذي أدى الى اضطراب جوهري في االقتصاتأثر االقتصاد العالمي بتفشي فيروس  

انعكس ذلك على قطاع الخدمات الذي تأثر بتعليق أنشطة األعمال والحجر الصحي الموسع الذي تم فرضه باإلضافة الى تأثير إجراءات  

 .حكومية أخرى اتخذت لمكافحة الفيروس

 

ونتج عنه تأثير على االقتصاد  ( بأنه وباءCOVID-19كورونا )  بتصنيف انتشار فيروس  2021قامت منظمة الصحة العالمية خالل آذار  

العالمية.   أثر كبير على قطاع  العالمي وخلل في األسواق  الشركة الحليفة نتيجة    السياحة كان لذلك  للتقييد والتشديد على التي تعمل به 

من اجل مكافحة انتشار  في حجوزات المسافرين السفر باإلضافة الى الحجر الصحي للمسافرين وإلغاء المؤتمرات والتراجع  إجراءات  

 .فيروس كورونا

 

ان مدى ومدة هذه االثار غير محددة وتعتمد على تطورات مستقبلية ال يمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الحالي مثل معدل انتشار الفيروس  

فعال نومدى  على  تؤثر  قد  المستقبلية  التطورات  ان  المتخذة الحتوائه.  اإلجراءات  النقدية ووضعها ية  وتدفقاتها  المستقبلية  الشركة  تائج 

 :يتلخص على النحو التالي  فيروس كورونا إثروفقاً للمعلومات المتاحة حتى تاريخ هذه القوائم المالية ان وتعتقد ادارة الشركة و  المالي.

 

 . 2021األول  كانون  31خالل السنة المنتهية في  دينار 98ر803تم تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ  −

 

التراجع في نسب نتيجة   2021األول   كانون   31دينار للسنة المنتهية في    59ر748تسجيل خسائر من الشركة الحليفة بمبلغ  تم   −

 السياحة. على قطاع نتيجة لألوضاع االقتصادية اشغال الفندق 
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