شركة الضمان لالستثمار

المساهمة العامة المحدودة

شركة الضمان لالستثمار
المساهمة العامة المحدودة

التقـريــر السنوي للعام 0202

0

شركة الضمان لالستثمار

المساهمة العامة المحدودة

1

شركة الضمان لالستثمار

المساهمة العامة المحدودة

2

شركة الضمان لالستثمار

المساهمة العامة المحدودة

قائمة المحتويات

كلمة رئيس مجلس االدارة 4 .............................................................................................
اعضاء مجلس االدارة6 ..................................................................................................
تقرير مجلس االدارة الثامن والعشرون 8 .............................................................................
تقرير بيانات االفصاح بموجب تعليمات هيئة األوراق المالية 11 .................................................
تقرير الحوكمة 72 ............................................................................. ...........................
االقرارات 36 ..............................................................................................................
البيانات المالية 32 .........................................................................................................

3

شركة الضمان لالستثمار

المساهمة العامة المحدودة

كلمة رئيس مجلس االدارة
بسم هللا الرحمن الرحيم

حضرات المساهمين الكرام،،
يسعدني أن أرحب بكم في اجتماع الهيئة العامة الثامن والعشرين لشركة الضممان لستمتثمارو وأن
أنقل إليكم باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمسئي أعضاء مجلس اإلدارة صادق التحية وج َل االحترام.
كما تعلممون بم ن الشمركة تنموع اتمتثماراتها بهمد تحقيما العوائمد االتمتثمارية وتوزيمخ الم ما ر
المرتبطة بهاو وتتوزع االتتثمارات في قطاعي السياحة والتطموير العقمارم ممثلمة بمشمروع بوابمة العقبمةو
والمساهمة بنسبة  %76من راس مال شركة الشرق للمشاريخ االتتثمارية التي تملك فندق موفنبيك-عممان
(الهوليدم إن /عمان تابقا)و باالضافة الى محفظة اتهم لعدد من الشركات المسماهمة العاممة المتداولمة فمي
بورصة عمان.
حققت بوابة العقبة ارباحا ً تشغيلية في العام  7272بلغت ( )42الف دينارو مقارنة مخ ( )727المف
دينمار فمي العمام  7212بسمبب جائحمة كورونماو وصمافي سمارة بقيممة ( )145المف دينمار مقارنمة ممخ ربم
( ) 125المف دينممار بالعمام السمماباو ويعمود تممبب اإلن فمماي بشمكل رئيسممي إلمى قيممد م صم متوقممخ لمممن
المست جرين صم على اإليجار وال دمات وبما قيمته ( )124المف دينمارو واحتسماخ م صصمات إضمافية
علمى المسممت جرين لتعثمر بعضممهم عممن السمداد نتيجممة اجمراءات الحظممر الشممامل ومما تبعممه ممن فممت تممدريجي
للقطاعات االقتصادية باإلضافة الى تطبيما المعيمار المحاتمبي المدولي رقمم  16المتعلما بييجمار األري
حيث تم تطبيقه من بداية العام  7212وكمان أرمرا المباشمر بديمادة مصماريف الشمركة بمما قيمتمه ( )25المف
دينارو هذا وقد ارتفعت نسمب اشمغال المحمست فمي بوابمة العقبمة لتصمب ( )%84.6مقارنمة ممخ ()%82.6
للعمام  .7212كممما حققمت بوابممة العقبممة ايمرادات مت تيممة عممن فوائمد الودائممخ البنكيممة بقيممة ( )142الممف دينممار
مقابل ( )151الف دينار بالعام 7212
أما ب صمو اتمتثمار شمركة الضممان لستمتثمار فمي شمركة الشمرق للمشماريخ االتمتثمارية التمي
تملمك فنمدق موفنبيممك -عممان (الهوليمدم/إن عمممان تمابقا)و فقممد ممرت شمركة الشممرق للمشماريخ االتممتثمارية
العام الماضي بظرو اتتثنائية كان أبرزها قيام الشركة سل شهر تموز  7212بتغيير المشغل العمالمي
للفندق الذم تمتلكه الشركة وتغيير إتمه التجارم من هوليدم ان ليصب موفنبيكو وذلك تعيا ً من الشمركة
لتحسممين مسممتود جممودة ال ممدمات الفندقيممة المقدمممة واتممتهدا فئممة جديممدة مممن زبممائن الفنممادق ذات تصممنيف
مس نجوم .وقد أدد هذا التغيير الى زيادة غيمر متكمررة فمي المصماريف الرأتممالية للشمركة ومصمرو
االتممتهس و والتممي ترتبممت علممى عمليممة تجديممد مرافمما الفنممدق اتممتجابة للمتطلبممات والمواصممفات المعتمممدة
للمشغل الجديدو وقيام الفندق بيغسق ابقين كاملين لفترة ال ب س بها للقيام باعممال التجديمد .كمما ان فضمت
ايرادات الفندق نتيجة للجائحة و حيث ان فض عدد الحجوزات ونسمب االشمغال فمي فنمدق موفنبيمك -عممان
لتصممب ( )%32.5مقارنممة مممخ ()%52.2و وتممم اتممتقبال الفنمممدق لعممدة مجموعممات مممن المحجممور علممميهم
مؤتسياو بحيث انعكس ذلك على النتائج المالية للشمركة مسل العمام الماضمي والتمي حققمت ارباحما معقولمة
غيرانها كانت اقمل ممن نتمائج اعممال العمام الماضمي .وحققمت شمركة الشمرق للمشماريخ االتمتثمارية سمارة
صممافية بعممد احتسمماخ الضممريبة والم صصممات قيمتهمما ( )157525222دينممار تبلممة حصممة شممركة الضمممان
لستتثمار منها ( )372الف دينار.
4

شركة الضمان لالستثمار

المساهمة العامة المحدودة

وبالمحصلةو فقد حققت شركة الضمان لستتثمار سمارة صمافية بمبلمة ( )532المف دينمار مقارنمة
مخ رب صافي بمبلة ( )132الف دينار للعام 7212و ويعود ذلك بشكل رئيس لتراجخ نتمائج أعممال شمركة
الشممرق للمشمماريخ اإلتممتثماريةو وتطبيمما أرممر المعيممار المحاتممبي الممدولي رقممم  16المتعلمما بييجممار أري
صمم متوقمخ علمى بمدل اإليجمارات وال مدمات بالعمام  7272وإحتسماخ
بوابة العقبمةو واحتسماخ م صم
م صصات إضافية على عدد من المست جرين لتعثرهم عن السداد.
وإليمان مجلس االدارة بضرورة تحسين االداء المالي والعوائد المت تية من االتتثماراتو وضمعت
الشركة طة لديادة المساحات القابلمة للتم جير فمي مشمروع بوابمة العقبمةو باالضمافة المى االرتقماء بمسمتود
ال دمات اللوجستية المقدمة للمستثمرين في البوابة .كما يعمل المجلس حاليا على دراتة عدد ممن الفمر
المتاحة إلقامة مشروع إتتثمارم في االري الفارغة المحاذية للبوابة بنظام  BOTباإلضافة المى دراتمة
تقسيط وت جيل االيجارات لبعض المسمت جرين لتمكيمنهم ممن تم مين السميولة وضممان اتمتمراريتهم فمي مل
الظرو الراهنة.
وفي ال تامو اتمحوا لي أن اتقدم بالشكر الجديل للدمسء أعضاء مجلس االدارةو ولمن تبقهم ممن
ممثلي المساهمين في مجلس اإلدارةو ولكافة العاملين في الشركة على الجهود الكبيرة التي بذلوها فمي همذا
الظممرو االتممتثنائية مؤكممدين صحرصممنا الكبيممر والممدبوخ علممى بممذل كممل ممما بوتممعنا لتحقيمما أفضممل النتممائج
ب الجسلة الهاشمية الملك عبدهللا الثماني ابمن الحسمين
ال ُممكنة لمستقب ٍل مشر ٍ لو ننا الغالي في ل صاح ص
المعظم حفظهُ هللا ورعاا.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ابراهيم الظاهر
رئيس مجلس اإلدارة
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اعضاء مجلس اإلدارة
المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي ،ويمثلها:
رئيس مجلس االدارة

السيد ابراهيم محمود الظاهر

اعتبارا ً من تاريخ 7272/5/11

عضوا ً

اآلنسة أماني مصل الكايد

اعتبارا ً من تاريخ 7212/12/15

عضوا ً

الدكتور جادهللا محمد ال سيلة
اعتبارا من تاريخ 7212/6/17

عضوا ً

السيد الد ابراهيم الدعجة

اعتبارا ً من تاريخ 7212/12/2

عضوا ً

السيد مؤنس نعيم المدني

اعتبارا ً من تاريخ 7271/3/1

بنك اإلتحاد ،ويمثله :
السيد بشار محمد ير عبابنه

اعتبارا ً من تاريخ 7212/5/11

نائب رئيس مجلس االدارة

البنك العربي ،ويمثله :
عضوا ً

السيد رامي محمود أبو التين

اعتبارا ً من 2019/4/18

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل ،ويمثله :
عضوا ً

السيد نايف هاشم الحسين

اعتبارا ً من تاريخ 7212/5/72

بنك القاهرة عمان ،ويمثله :
السيد هاني محمد رشراش

اعتبارا ً من 7212/6/18

ضر

عضوا ً

-------------------------------------------------------------------------------------------------مدققي الحسابات
السادة ارنست ويونة

المستشار القانوني
االتتاذ نايف اندراوس مدانات
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ممثلو المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي في العام ( 0202السابقين):
رئيس مجلس االدارة

الدكتور ابراهيم يوتف الطراونه
اعتبارا من تاريخ  7212/1/16لغاية تاريخ 7272/3/12

عضوا ً

االنسة النا عبد المعطي الفار
اعتبارا من تاريخ  7212/4/75لغاية تاريخ 7271/7/78
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تقرير مجلس االدارة الثامن والعشرون
بسم هللا الرحمن الرحيم
حضرات المساهمين الكراموو
يسر مجلمس االدارة أن يرحمب بكمم فمي اجتمماع الهيئمة العاممة الثمامن والعشمرين وأن يقمدم لهيئمتكم الكريممة
تقريرا السنوم عن أعمال الشركة سل السنة المالية المنتهية بتاريخ  7272/17/31و طة عمل الشمركة
لعام .7271
أوال:

استثمارات الشركة

 .1بوابة العقبة:
يقخ المشروع على أري مساحتها عشرة دونماتو تم اتتكمال بناء المرحلة األولى منه علمى حماوالي
( )6.5دونممااو وحقماا المشمروع سمارة صمافية مسل العمام  7272بلغمت ( )145المف دينمارا ً شماملة
مصماريف االتممتهسكات البالغاامماة ( )21الممف دينمار مقارنااامماة مممخ ربم بلمة ( )125الممف دينممار بالعممام
الساباو ويعود تبب اإلن فاي بشكل رئيسي إلى قيد م ص متوقخ لممن المسمت جرين صمم علمى
على اإليجار وال دمات عن رسرة أشهروبما قيمتمه ( )124المف دينمار وإحتسماخ م صصمات إضمافية
على المست جرين لتعثر بعضهم عن السداد بسبب اجراءات الحظر الشامل بسمبب جائحمة كورونما ومما
تبعه من فت تدريجي للقطاعات االقتصاديةو باإلضافة الى تطبيا أرمر المعيمار المحاتمبي المدولي رقمم
 16المتعلا بييجار األري ممن بدايمة العمام 7212و وكمان أرمرا المباشمر بديمادة مصماريف الشمركة
بما قيمته ( )25الف دينار و وبلغت كلفة االتتثمار الحاليمة فمي مشمروع البوابمة ( )5.2مليمون دينمار تمم
تمويلها بالكامل من قبل الشركةو وبلغاات مصاريف ما قبل التشغيامال (قبمل  )7225/1/1مبلمة ()858
الف دينار تم ا فاءها بالكامل.
 .0شركة الشرق للمشاريع االستثمارية (م.ع.م( ).فندق موفنبيك /عمان)
بلة مجمل االيرادات التشغيلية للفندق مبلة ( )2.027مليون دينار سل العمام 2020و وبلغمت تكاليفهما
المباشرة مبلة ( )862الف دينارو وبذلك يكمون اجممالي المرب التشمغيلي لفنمدق موفنبيك/عممان حموالي
( )1.165مليون دينار.
إن فض معدل نسبة اشغال غر (فندق موفنبيك -عمان) (الهوليدم إن تابقا ً) ليصب ( )%32.5للسنة
المالية  7272بدالً من ( )%52.2للسمنة الماليمة 7212و وإن فمض معمدل تمعر الغرفمة (مقارنمة بالعمام
السابا) من ( )66.8دينار إلى ( )42دينار.
بلغمممت المصممماريف االداريمممة والعموميمممة شممماملة مصممماريف الصممميانة والطاقمممة ومصممماريف التساممماويا
والدعاااية سل العام  7272مبلة ( )1.323مليون دينارو وبلغت اتعاخ ادارة الفندق ( )2اال دينمار
وقيممة االتممتهسكات ( )1.234مليمون دينممار لممنفس الفتمرةو وبيضممافة االيمرادات اال ممرد البالغممة ()13
الف دينارو تكون سارة شركة الشرق للمشاريخ االتتثمارية قبل الضريبة والم صصمات مبلمة قمدرا
( )1.752مليون دينار مقارنة مخ رب العام السابا البالة ( )446الف دينار.
بلغت سارة شركة الضمان لستتثمار مبلمة وقمدرا ( )372المف دينمار مقارنمة ممخ ربم العمام السمابا
مبلة ( )84الف دينار والذم يمثل حصة شركة الضممان لستمتثمار برأتممال شمركة الشمرق للمشماريخ
االتتثمارية.
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ثانيا :البيانات المالية
المحفظة المالية:

.1

بلغمت القيمممة العادلممة لستممتثمار فممي المحفظممة الماليمة للشممركة ( )123852دينممار وهممي عبممارة عممن
اتتثمار في ( )8شركات مدرجة في بورصة عمانو هذا وقد حقا االتتثمار فمي تلمك الموجمودات
المالية ان فاضا ً في القيمة العادلمة ممن مسل قائممة المد ل الشمامل قمدرا ( )32ألمف دينمار كمما فمي
 7272/17/31مقارنة بمبلة ( )1311دينار كما في .7212/17/31
التقرير المالي:

.0

بلمممة رأتممممال الشمممركة الممممدفوع كمممما فمممي  )12.222.222( 7272/17/31عشمممرة مسيمممين دينمممار
أردني يمثل ( )%122من رأس المال المصرح والمكتتب به.
بلغت موجودات الشركة ( )11.221.346دينارا (إحمدد عشمر مليمون وتمبعمائة وواحمد ُ وتسمعون
الفا ً ورسرمائة وتتُ وأربعون دينار) منها ( )7.222.212دينمار( مليونمان وتمبعمائة وتسمعُون الفما ً
وعشرة دنانير) فمي صمورة نقديمة وودائمخ لمدد البنماو و وتمثمل مما نسمبته ( )%72.2ممن رأتممال
الشركة المدفوع كما في .7272/17/31
بلة مجمل ايرادات الشركة عام  7272مبلة ( )637الف دينمارا فمي مدينمة العقبمة وصمافي سمارة
في عمان من شركة الشرق للمشاريخ اإلتتثمارية بعد الضريبة والم صصمات مبلمة قمدرا ()372
الف دينار مقابل مصاريف إدارية وعمومية (في عمان) والمصماريف االداريمة والتشمغيلية للبوابمة
(في العقبة) بلغت ( )834الف دينار شاملة قيمة اتتهسكات االصول الثابتمة للشمركة لستمتثمارات
العقارية البالغة ( )23الف دينار وأرمر تطبيما المعيمار المدولي رقمم  16ال ما بييجمار األري
وبيجمممالي مبلمة ( )144الممف دينممارو وبممذلك تكممون الشممركة قممد حققممت سممارة قممدرها ( )532الممف
دينارا مقارنة مخ رب قدرا ( )132الف دينار للسنة السابقة .7212
.3

المصاريف االدارية والعمومية:
ان فضت المصاريف االدارية والعمومية والمصاريف التشغيلية الفعلية لعام  7272إلدارة
الشركة في عما ن وادارة الشركة في بوابة العقبة بمعدل فيفو وكانت متقاربة مخ الموازنة
التقديرية المعتمدة من قبل مجلس ادارة الشركة .علما ً ب ن تلك المصاريف الواردة في القوائم
المالية تتضمن اتتهسكات الموجودات الثابتة لمكاتب الشركة في عمان وبوابة العقبة والبالغة
( )23الف دين ارو حيث أن نسبة ما تم اتتنفادا من اجمالي الموازنة التقديرية للعام  7272هو
(.)%82.22

ثالثاً :خطة العمل المستقبلية
-

وضممعت الشممركة طممة لديممادة مسمماحات الت م جير باالضممافة الممى اإلرتقمماء بمسممتود ال ممدمات
اللوجستية المقدمة للمستثمرين.
يتم العمل حاليا ً على دراتة عدد من الفر المتاحمة القاممة مشمروع اتمتثمارم فمي األري
الفارغة المحاذية للبوابة بنظام .BOT
متابعة أداء شركة الشرق للمشاريخ اإلتتثمارية.
البحث في فر اتتثمارية التتغسل السيولة المتوفرة في الشركة.
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رابعا :متطلبات االفصاح
تنفيممذا لتعليمممات هيئممة األوراق الماليممةو وألهميممة االفصمماح عممن األمممور المتعلقممة بمميدارة الشممركة
ونشا اتهاو نرفا تقريرا ً يتضمن جميمخ المعلوممات الواجمب االفصماح عنهماو وهمو جمدء ال يتجمدأ
من تقرير مجلس االدارة الى الهيئة العامة.
حضرات المساهمين الكرام ،،
يعري مجلس االدارة على اجتماع هيئتكم العادم الثامن والعشرين الحسابات ال تامية والميدانيمة
العمومية كماا في 7272/17/31و و طة عمل الشركة لعام  7271ويوصي بالمصادقة عليها.
ويغتنم مجلس االدارة هذا المناتبة ليتقدم منكم بالشكر والتقدير لدعمكم المستمر للمجلس ولمددارة
التنفيذيةو وكما يتقدم الى أصحاخ العطوفمة رئميس وأعضماء مجلمس مفوضمي تملطة منطقمة العقبمة
االقتصادية ال اصةو وجميخ العاملين فيهما بالشمكر والتقمدير للتعماون والمدعم المسمتمرين لمشمروع
البوابةو والى عطوفة مراقمب عمام الشمركات والعماملين فمي مراقبمة الشمركات فمي وزارة الصمناعة
والتجارة والتموين لتعاونهم.
ويتقممدم رئمميس وأعضمماء مجلممس اال دارة بيتمممكم جميعمما بالشممكر والتقممدير إلدارة الشممركة التنفيذيممة
لحسن أدائها.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،
مجلـس االدارة
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تقرير بيانات االفصاح بموجب تعليمات هيئة األوراق المالية
يعتبر هذا التقرير جزءا ً ال يتجزأ من تقرير مجلس االدارة الى الهيئة العامة لعام 0202
()1

أ-

وصف النشطة الشركة الرئيسية:

االتتثمار فمي المشماريخ السمياحية والعقاريمة واالتمتثمار فمي الشمركات المسماهمة العاممة المدرجمة فمي
بورصة عمان.
تنحصر نشاطات الشركة في االستثمار في المشاريع التالية:
* مشروع بوابة العقبة السياحي
 الموقخ الجغرافي  :مدينة العقبة – بجانب نادم الي وت الملكي. حجم االتتثمار  :ممول بالكامل من قبل الشركةو كلفته االتتثمارية ( )5.2مليون دينار. عدد المو فين  )12( :مو ف.* شركة الشرق للمشاريع االستثمارية (م.ع.م) – مالكة لفندق موفنبيك – عمان.
 الموقخ الجغرافي  :مدينة عمان – الجبيهة – شارع أحمد الطراونه. حجم االتتثمار  :مساهمة نسبتها  %76.276من رأتمال الشركة البالة ( )16مليون دينار. عدد المو فين  )3( :مو فين في مكاتب الشركة و ( )112مو ف في الفندق.* محفظة االسهم المالية
 :بورصة عمان – مدينة عمان.
 الموقخ الجغر افي حجم االتتثمار بالصافي (القيمة العادلة لستتثمار) )123852( :دينار. :ال يوجد.
 عدد المو فينب -أماكن ا لشركة الجغرافية وعدد الموظفين في كل منها:
عنوان الشركة الرئيسي (االدارة)
 عمان  /الشميساني /شارع الثقافة – بناية رقم ( )12مطالقة تنتر /الطابا الثالث. عدد المو فين  )3( :مو فين.مشروع بوابة العقبة السياحي
 الموقخ الجغرافي  :مدينة العقبة – بجانب نادم الي وت الملكي. حجم االتتثمار :ممول بالكامل من قبل الشركةو كلفته االتتثمارية حوالي ( )5.2مليون دينار. عدد المو فين  )12( :مو ف. ال يوجد أي فروع للشركة داخل المملكة أو خارجها.ج -حجم االستثمار الرأسمالي للشركة  )698,59633( :دينار.
()0

ال يوجد شركات تابعة.
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( )3أ -أعضاء مجلس االدارة واشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم :
نبذة مختصرة عن رئيس واعضاء مجلس االدارة الحاليين:
1

ابراهيم محمود ظاهر الظاهر
االسم
رئيس مجلس االدارة من تاريخ 7272/5/11
المنصب
7272/3/11
تاريخ العضوية
1251/1/12
تاريخ الميسد
الشمممممممهادات العلميمممممممة  -بكالوريوس في ادارة االعمال /الجامعة االردنية 1224
 دبلوم عالي في التربية /الجامعة األردنية 1222وتنة الت رج
 عمل كمدير عام الشركة االردنية العادة تمويل الرهن العقارم م.ع.م منذال برات العملية
 7224/3/2لغاية .7212/3/2
 عمل في بنك االتكان للتجارة والتمويل منذ العام  1224حتى العام 7224ليبدأ كرئيس قسم المراتست ويتدرج الى رئيس دائرة اللوازم واالبنيةو مدير
لفرع جبل الحسين ومدير دائرة االتكان الشعبي ومدير دائرة القروي السكنية
ومديرا ً تنفيذيا ً لدائرة القروي السكنية واألقسا ومديرا ً تنفذيا ً إلدارة م ا ر
االئتمان ومديرا ً تنفيذيا ً لدائرة التجمعات التجارية والشركة االردنية
لستتثمارات العقارية وال دمات التجارية وادارة الممتلكات وال دمات
االدارية.
ً
 عضو مجلس ادارة تابا ممثس عن بنك االتكان للتجارة والتمويل في شركةالصيانة العامةو جمعية المستثمرين في القطاع االتكاني االردنيو دائرة
التطوير الحضرمو المؤتسة العامة لستكان والتطوير الحضرمو شركة
األردن وال ليج للت مين م.ع.مو شركة االتحاد لستتثمارات المالية م.ع.مو
مؤتسة المدن الصناعية األردنيةو الشركة االردنية العادة تمويل الرهن
العقارم م.ع.م

0

بشار "محمد خير" عوض عبابنه
االسم
نائب رئيس مجلس ادارة
المنصب
7212/5/11
تاريخ العضوية
1222/5/32
تاريخ الميسد
الشمممممممهادات العلميمممممممة  -ماجستير ادارة اعمال من جامعة بيرمينجهام عام .1222
 بكالوريوس ادارة اعمال من الجامعة االردنية عام .1224وتنة الت رج
 شهادة مهنية ACPA CFA Level 1, CBA يعمل حاليا بمنصب رئيس ادارة التدقيا الدا لي في بنك االتحاد منذ عامال برات العملية
.7228
 رئيس لجنة التدقيا في مؤتسة الملك حسين من تاريخ .7212/17/12 عضو لجنة التدقيا في مؤتسة الملك حسين منذ تاريخ .7216/3/12 عمل مديرا تنفيذيا – دائرة التدقيا الدا لي في بنك المؤتسة العربيةالمصرفية من العام  7225حتى .7228
 عمل مساعد مدير تنفيذم – محلل مالي رئيسي في مؤتسة ضمان الودائخمن العام  7227حتى عام .7225
 عمل مفتش بنو ومحلل بيانات مالية في البنك المركدم االردني من عام 1224حتى عام .7227
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3

أماني مصلح أحمد الكايد
االسم
عضو مجلس ادارة
المنصب
7212/12/15
تاريخ العضوية
1283/3/31
تاريخ الميسد
الشمممممممهادات العلميمممممممة ماجستير اعمال دولية /الجامعة االردنية عام 7222
بكالوريوس ادخ انجليدم /الجامعة االردنية عام 7225
وتنة الت رج
الشهادات المهنية CHRP :و  SCMPو CRMP
 قائم باعمال ممدير وحمدة العسقمات العاممة واالعمسم /صمندوق اتمتثمار امموالال برات العملية
الضمان االجتماعي منذ عام . 7215
 ضممممابط اتصمممماالت مؤتسممممية رئيسممممي /صممممندوق اتممممتثمار اممممموال الضممممماناالجتماعي .7215 – 7212
 تكرتيرة المحافظ  /البنك المركدم .7222 – 7225 عضمو مجلممس ادارة الشمركة األردنيممة لتطمموير المشماريخ الصممناعية /بوتممكان. 7212/12 – 7216
 -عضو مجلس ادارة شركة الضمان لألعمال الدولية 7216 – 7214

4

الدكتور جادهللا محمد عبدالرحيم الخاليلة
األسم
عضو مجلس ادارة
المنصب
7212/6/17
تاريخ العضوية
1262/2/76
تاريخ الميسد
الشممممممهادات العلميممممممة  -دكتوراا اقتصاد ومصار اتسمية 7222
 ماجستير اقتصاد ومصار اتسمية 7224وتنة الت رج
 بكالوريوس اقتصاد /جامعة اليرمو مدير ادارة في مؤتسة الضمان االجتماعي لغاية تاري ه.ال برات العملية
 عضو مجلس جامعة اليرمو من .7215-7217عضو مجلس كلية االقتصاد والعلوم االدارية /جامعة اليرمو .7218-7215 عضو مجلس كلية األعمال /جامعة جدارا  7212لغاية تاري ه. رئيس هيئة المديرين في شركة الضمان االردنية لستتثمارات الدولية من.7212/6/17-7212/4/77
 -عضو مجلس ادارة المؤتسة الصحفية /الرأم .7212/4/73- 7216/1/1
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خالد ابراهيم عليان الدعجه
األسم
عضو مجلس ادارة
المنصب
7212/12/2
تاريخ العضوية
1227/5/2
تاريخ الميسد
الشمممممممهادات العلميمممممممة  -ماجستير محاتبة .7225
 بكالوريوس محاتبة واقتصاد .1224وتنة الت رج
 يعممممل حاليممما ً ممممدير مديريمممة المممموارد البشمممرية فمممي صمممندوق اتمممتثمار امممموالال برات العملية
الضمان االجتماعي.
 عضو مجلس ادارة شركة حديد االردن تابقاً. عضو مجلس ادارة الشركة االردنية للصحافة والنشر تابقاً. رئيس هيئة مديرم شركة السسم للتنمية واالتتثمار الصناعي تابقاً. رئيس هيئة مديرم شركة االتتثمارات الدراعية تابقاً. المدير المالي لشركة الضمان التتثمارات الطاقة تابقاً. مقدر في دائرة ضريبة الد ل والمبيعات تابقاً. مشر محاتبة في بنك االتكان للتجارة والتمويل تابقاً.مؤنس نعيم عمران المدني
األسم
عضو مجلس ادارة
المنصب
7271/3/1
تاريخ العضوية
1227/12/7
تاريخ الميسد
الشمممممممهادات العلميمممممممة  -بكالوريوس قانون  -الجامعة االردنية .1224
 Certified Public Accountant/ Sacramento California1998وتنة الت رج
 مدير عام شركة االردن لتطوير المشاريخ السياحية  Tala Bayحتى شبا 7212ال برات العملية
 عضوية العديد من مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة.رامي محمود عبدالحفيظ ابو التين
االسم
عضو مجلس ادارة
المنصب
7212/4/18
تاريخ العضوية
1222/4/6
تاريخ الميسد
الشمممممممهادات العلميمممممممة  -ماجستير في ادارة االعمال /علوم مالية  -جامعة ليستر /بريطانيا 7222
 دبلوم دراتات عليا في ادارة األعمال  -جامعة ليستر /بريطانيا 7226وتنة الت رج
 بكالوريوس محاتبة /فرعي ادارة اعمال الجامعة االردنية 1224 - يعمل حاليا في البنك العربي /نائب رئيس اول /رئيس ادارة األعمالال برات العملية
المصرفية للشركات والمؤتسات المالية.
 البنك العربي الو ني /نائب مدير عام /نائب رئيس ادارة ال دمات المصرفيةللشركات التجارية والشركات المتوتطة والصغيرة
 البنك العربي الو ني /نائب مدير عام /المدير االقليمي للمنطقة الوتطىالدارة ال دمات المصرفية للشركات التجارية
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6

هاني "محمد رشراش" أحمد خضر
االسم
عضو مجلس ادارة
المنصب
تاريخ العضوية
021,/8/16
1226/17/17
تاريخ الميسد
الشمممممممهادات العلميمممممممة ماجستير ادارة اعمال تنة New York Institute of ( 7226
)NYIT( )Technology
وتنة الت رج
بكالوريس ادارة اعمال تنة )American University of Beirut ( 1222
()AUB
برة في العمليات المصرفية و التسويا من سل عملمه فمي المؤتسمة العربيمة
ال برات العملية
المصمممرفية  1222 ABC Bankالمممى  7224و بنمممك القممماهرة عممممان لغايمممة
تاري ة.

,

نايف هاشم نايف الحسين
االسم
المنصب
عضو مجلس ادارة
تاريخ العضوية
021,/5/0,
تاريخ الميسد
1,7,/12/14
الشمممممممهادات العلميمممممممة  -ماجستير اقتصاد مالي /الجامعة الهاشمية 7225
 بكالوريوس اقتصاد /الجامعة الهاشمية 7221وتنة الت رج
 شهادات مهنية ()CAMS, CFCS, CFE, Advance CAMS Audit المدير التنفيمذم /دائمرة مراقبمة االمتثمال /بنمك االتمكان للتجمارة والتمويمل منمذال برات العملية
عام .7213
 مدير االلتمدام بمتطلبمات الجهمات الرقابيمة -االردن /البنمك العربمي مسل عمام.7213
 ضممابط مكافحممة غسممل األممموال رئيسممي -نائممب مممدير تنفيممذم /دائممرة مراقبممةاالمتثال /بنك االتكان للتجارة والتمويل سل الفترة (.)7213-7222
 شغل عدة و ائف لدد بنك االتكان للتجمارة والتمويمل مسل الفتمرة (-7227.)7228
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نبذة مختصرة عن رئيس واعضاء مجلس االدارة السابقين:
1

الدكتور ابراهيم يوسف الطراونه
االسم
رئيس مجلس االدارة اعتبارا من  7212/1/73لغاية 7272/3/12
المنصب
اعتبارا ً من  7212/1/16لغاية 7272/3/12
تاريخ العضوية
1266/12/12
تاريخ الميسد
الشممممممهادات العلميممممممة  -بكالوريوس ب وجراحة الفم واألتنان /جامعة أياشو رومانيا 1221
وتنة الت رج
 رئيس مجلس النقباء منذ تاريخ  7218/2/1لغاية تاري هال برات العملية
 نقيب أ باء األتنان االردنيين منذ العام 7213 رئيس هيئة مديرين شركة الن بة الدارة المستشفيات منذ العام  7213حتىتاري ه
 رئيس هيئة مديرين شركة مستشفى السسم الت صصي منذ العام  7213حتىتاري ه
 مدير عام المركد الت صصي لطب االتنان منذ العام  1222حتى تاري ه رئيس هيئة مديرين شركة الضمان للت جير التمويلي منذ العام  7216حتىبداية العام .7212

3

النا عبدالمعطي كمال الفار
األسم
عضو مجلس ادارة
المنصب
اعتبارا ً من  7212/4/75لغاية 7271/7/78
تاريخ العضوية
1284/7/77
تاريخ الميسد
الشمممممممهادات العلميمممممممة  -ماجستير ادارة اعمال  -مالية /الجامعة االردنية عام 7212
 بكالوريوس محاتبة /الجامعة االردنية عام 7226وتنة الت رج
 رئيس قسم الرقابة المالية في صندوق اتتثمار أموال الضمان االجتماعي منذال برات العملية
عام .7212
 ضابط رقابة مالية رئيسي /صندوق اتتثمار اموال الضمان االجتماعي.7212 – 7216
 -عضو مجلس ادارة شركة راما لسد ار واالتتثمار.7212
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(ب) أسماء ورتب أشخاص االدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل واحد منهم:
 1االسم
المنصب
تاريخ التعيين
تاريخ الميالد
الشهادات العلمية وتنة
الت رج
ال برات العملية

حمزة عبدالسالم البطوش
مدير بوابة العقبة
من تاريخ  7212/8/1لغاية انتهاء عقدا بتاريخ 7272/2/31
1221/3/72
 ماجستير ادارة اعمال من جامعة تندرالند /بريطانيا 7216 بكالوريوس محاتبة من الجامعة االردنية 7214 مدير ادارة في شركة الجود للمقاوالت 7216-7214 -مسؤول مبيعات وتسويا في شركة توباز 7214-7217

اسماعيل محمد عيسى
 0االسم
محاتب رئيس
المنصب
7213/7/1
تاريخ التعيين
1222/17/1
تاريخ الميسد
الشممهادات العلميممة وتممنة  -بكالوريوس في المحاتبة تنة 7225
 دبلوم في العام 1222الت رج
عمل لدد شركة كساخ الدولية لستتثمارات االعسنية والشركة اللبنانية للتسويا
ال برات العملية
كمستشار ومدير مالي وإدارم ومدير شؤون مو فين من العام  7221حتى نهاية
العام  7217وفي المؤتسة الهندتية للتقنيات المتطورة رئيسا ً لقسم المالية من
العام  7222حتى نهاية العام 7221و وفي مؤتسة الفداء الصناعية كمحاتب
رئيس من العام . 7222 – 1222
 3االتم
أحمد محمود نصار
المنصب
 محاسب7215/12/18
تاريخ التعيين
1228/11/18
تاريخ الميسد
الشممهادات العلميممة وتممنة بكالوريوس محاتبة تنة 7221
الت رج
عمل مدقا دا لي في قسم الرقابة والتقتيش في تلطة منطقة العقبة االقتصاديةال برات العملية
ال اصة من العام .7225-7227
عمل كمحاتب في شركاة تطوير العقبة 7228-7225 عمل رئيس لقسم المحاتبة في شركة ليج العقبااة لألعمال االنشائيااة -7228. 7211
عمل مديرا ً لفرع العقبة لشركة االراضي ال ضراء .7215 -7211 4االتم
هناء فرحان الحوراني
 مسؤول ادارم /مكاتب الشركة في عمان.المنصب
 أمين تر مجلس االدارة واللجان المنبثقة عن المجلس. ضابط ارتبا حوكمة مخ هيئة االوراق المالية.7222/2/1
تاريخ التعيين
1222/2/1
تاريخ الميسد
الشممهادات العلميممة وتممنة دبلوم في ادارة األعمال تنة 1222
الت رج
عملت مديرة مكتب في شركة دلتون (شركة محدودة المسؤولية) منذ العام 1221
ال برات العملية
لغاية .1228
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()4

أسماء كبار مالكي االسهم وعدد االسهم المملوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة:

الرقم

المســـــــــاهمين

1

المؤتسة العامة
للضمان االجتماعي
البنك العربي
بنك االتكان للتجارة
والتمويل
بنك القاهرة عمان
بنك االتحاد
المجموع

7
3
4
5

()5

المساهمة العامة المحدودة

عدد األسهم كما في
0202/10/31
6142222

نسبة المساهمة
0202
%6154

عدد األسهم كما في
021,/10/31
6142222

نسبة المساهمة
021,
%6154

1222222
1222222

%12
%12

1222222
1222222

%12
%12

1222222
522222
,842222

%12
%5
%,8.4

1222222
522222
,842222

%12
%5
%,8.4

الوضع التنافسي للشركة :
ان شركة الضمان لستتثمار المساهمة العامة المحدودة تمارس نشا الت جير للمحست التجارية
في مشروع بوابة العقبة وتقدم دمات لوجستية لهاو وهو يشابه لنشا العديد من الشركات
اال رد في العقبةو اضافة الى المنافسة في القطاع السياحي للفنادق والمشاريخ السياحية في مدينة
عمانو وليست بموضخ تنافس تجارم ضمن قطاع نشا ها وحصتها من االتواق ال ارجية.

()8

ال يوجد اعتماد على موردين محددين و/أو عمسء رئيسين محليا و ارجيا يشكلون  %12ف كثر
من اجمالي المشتريات و/أو المبيعات أو االيرادات.

()7

أ -ال يوجد أم حماية حكومية أو امتيازات تتمتخ بها الشركة أو ام من منتجاتها بموجب القوانين
واالنظمة أو غيرها .
خ -ال يوجد أم براءات ا تراع أو حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة.

()6

أ -ال يوجد أم قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أوغيرها لها أرر مادم على
عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية.
خ -ال تنطبا معايير الجودة الدولية على الشركة.
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(),

المساهمة العامة المحدودة

أ) الهيكل التنظيمي للشركة :

* علما ً ب ن بعض الوحدات التنظيمية ال زالت شاغرة في ضوء نطاق عمل الشركة الحالي.
 سياسة التعيين :بموجب تياتات الموارد البشرية والنظام الدا لي للشركة.
خ)

عدد موظفي الشركة:
يبلة عدد المو فين في الشركة بما في ذلك مو فو مشمروع بوابمة العقبمة كمما فمي 7272/17/31
( )72مو فممما مقارنمممة ممممخ عمممدد ( )71مو مممف فمممي عمممام 7212و ويبلمممة معمممدل المممدوران حممموالي
()%2.26و ومجمل رواتبهام السنوية سل عام  )178122( 7272دينار.

ج)

المؤهالت العلمية للموظفين بتاريخ 0202/10/31
المؤهل العلمي
بكالوريوس
دبلوم
رانوم
إعدادم
اجمالي عدد المو فين

د)

عدد الموظفين
3
7
11
4
 72مو فا ً

لم تقم الشركة باجراء أم برامج ت هيل وتدريب لمو في الشركة سل السنة المالية  7272نتيجة
لطرو جائحة كورونا.
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المساهمة العامة المحدودة

( )12وصف للمخاطر التي تتعرض لها الشركة:
ال يوجد م ا ر قد تتعري لها الشركة ضممن نشما اتها الحاليمة علمى الممدد المنظمور و باتمتثناء
حجم النمو المتوقخ في بوابمة العقبمة الواقمخ فمي مدينمة العقبمة ممن حيمث نسمبة التشمغيل وااليمرادات
المتوقعمة واتممتمرار ركممود القطمماع السممياحي لألعمموام القادمممةو اضممافة الممى تقلبممات اتممعار األتممهم
التتثمارات الشركة في بورصة عمان واالن فاي المتوقمخ فمي أتمعار الفائمدة علمى الودائمخ لمدد
البنو المحلية.
( )11أ -االنجازات التي حققتها الشركة مدعمة باألرقام،
حقا مشروع البوابة في مدينة العقبة أرباحما ً تشمغيلية فمي العمام  7272بلغمت ( )42المف دينمارو
مقارنممة مممخ اربمماح تشممغيلية فممي العممام  7212بلغممت ( )727الممف دينممار شمماملة قيمممة االتممتهسكات
السنوية البالغة ( ) 23الف دينمار .كمما حقما المشمروع إيمرادات إضمافية ناتجمة عمن بيمخ موجمودات
غير متداوله بما قيمته ( )16اال دينارو باإلضافة المى ايمرادات مت تيمة عمن فوائمد الودائمخ البنكيمة
السنوية بلغت ( )142الف دينمار بمدالً ممن ( )151المف دينمار بالعمام  7212ليكمون صمافي سمارة
المشروع ما قيمته ( )144الف دينار.
ب -أحداث هامة مرت على الشركة خالل السنة المالية:
ان جائحة كورونا التي أررت على االقتصاد االردني بشكل عمام والقطماع السمياحي بشمكل ما و
أررت على اتتثمار الشركة في شركة الشرق للمشماريخ االتمتثمارية مالكمة فنمدق موفنبيمك-عممانو
حيث ان فضت ايرادا ت الفنمدق نتيجمة للجائجمةو بان فماي عمدد الحجموزات ونسمب االشمغالو كمما
أرممرت علمممى أصمممحاخ المطممماعم والمحمممست المسمممت جرة فمممي بوابمممة العقبمممة نتيجمممة لفمممري الحظمممر
واالغسقات بحسب أوامر الدفاع.
( )10ال يوجد أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن
نشاط الشركة الرئيسي.
()13

السلسللة الزمنيللة لاربلاح أو الخسللائر المحققللة واالربلاح الموزعللة وصلافي حقللوق المسللاهمين
وأسعار االوراق المالية:

االرباح بعد الضرائب أو
ال سائر المحققة  /بالدينار
األرباح الموزعة /بالدينار
حقوق المساهمين /بالدينار
أتعار االوراق المالية

0218

0217

0216

021,

0202

188.281

327.252

333.421

132.131

()572.621

522.222

ال يوجد

422.222

722.222

ال يوجد

12.267.128 12.643.212 12.227.724 12.223.552 12.525.286
 1.22دينار
 1.22دينار
 1.22دينار
 1.22دينار
 1.22دينار

تمثل نسبة االن فاي في حقوق المساهمين كما في  7272/17/31حوالي ( )%5.466بسبب ارتفاع قيمة
سارة الشركة من احتيا ي القيمة العادلة لمحفظة االتهم المتوفرة للبيخ و سارة العام .7272
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( )14تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية:
النسبة المالية
عائد السهم الواحد (دينار)
القيمة الدفترية للسهم الواحد (دينار)
اجمالي الرب من العمليات الى االيرادات التشغيلية%
صافي الرب الى االيرادات التشغيلية %
العائد على مجموع الموجودات %
العائد على حقوق المساهمين
معدل المديونية %
نسبة الملكية %
()15

0202
))25252
1,006
%8.752

021,
25214
15264
%41.852

()114.145%
((4,491%
((5,268%

%78.324
%1.114
%1.782

%14.66
%85.34

%13.462
%86.54

التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة ،والخطة المسلتقبلية
للشركة لسنة قادمة على االقل وتوقعات مجلس االدارة لنتائج أعمال الشركة:
تتضمن خطة عمل الشركة لعام  0201ما يلي:
-

وضممعت الشممركة طممة لديممادة مسمماحات الت م جير فممي مشممروع بوابممة العقبممةو باالضممافة الممى
االرتقاء بمستود ال دمات اللوجستية المقدمة للمست جرين.
يتم العمل حاليا على دراتة عدد من الفر المتاحمة القاممة مشمروع اتمتثمارم فمي االري
الفارغة المحاذية للبوابة بنظام .BOT
متابعة أداء شركة الشرق للمشاريخ االتتثمارية.
البحث عن فر اتتثمارية التتغسل السيولة المتوفرة لدد الشركة.

( )18أتعاب تدقيق حسابات الشركة
بلغت أتعاخ تدقيا حسابات الشركة (المدقا ال ارجي) لعمام  7272مبلمة ( )17222دينمار يضما
اليها ( )%16ضريبة مبيعات.
بلغت أتعاخ المدقا الدا لي للشركة لعام  7272مبلة ( )5222دينار يضا
مبيعات.
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( )17أ -عدد االوراق المالية المصدرة والمملوكة من قبل أعضاء مجلس االدارة.
الرقم
1

7
3
4
5

االســـــــم
المؤتسة العامة للضمان االجتماعي
 السيد ابراهيم محمود الظاهر االنسة أماني مصل الكايد االنسة النا عبدالمعطي الفار الدكتور جادهللا محمد ال سيلة السيد الد ابراهيم الدعجةبنك االتحاد
 السيد بشار محمد ير عبابنهالبنك العربي
 السيد رامي محمود ابو التينبنك االتكان للتجارة والتمويل
السيد نايف هاشم الحسينبنك القاهرة عمان
 السممميد هممماني محممممد رشمممراشضر

المنصب

رئيس مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة
نائب رئيس المجلس
عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة
عضو مجلس االدارة

الجنسية
اردنية
اردنية
اردنية
اردنية
اردنية
اردنية
اردنية
اردنية
اردنية
اردنية
اردنية
اردنية
اردنية
اردنية

عدد االسهم كما في
2020/10/31
6142222
----------522222
--1222222
--1222222
--1222222
---

2019/10/31
6142222
----------522222
--1222222
--1222222
--1222222
---

ب -ال يوجد أوراق مالية مملوكة من قبل أقارب أعضاء مجلس االدارة.
ج -ال يوجد أوراق مالية مملوكة من قبل أشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية أو أقاربهم.
د -ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس االدارة أو أقاربهم.
ه -ال يوجد شركات مسيطر عليها من قبل أشخاص االدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية أو أقاربهم.
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( ) 16المزايا والمكافآت التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس االدارة وأشخاص االدارة العليا
أعضاء مجلس االدارة :
الرقم

اسم العضو

1
7
3
4
5
6
2
8
2

إبراهيم محمود الظاهر
بشار محمد ير عبابنه
أماني مصل الكايد *
النا عبدالمعطي الفار *
د .جادهللا محمد ال سيله*
الد ابراهيم الدعجه*
رامي محمود أبو التين
نايف هاشم الحسين**
هاني محمد رشراش ضر

12
11
17
13
14
15

د .ابراهيم يوتف الطراونة *
وليد محمد هاشم
ندار تيسير شوكه ***
فايد علي العبيد *
م .ناصر هادم الحضرمي*
رياي فيصل مرشد**

بدل
تنقالت

المنصب

بدل اتعاب
لجان

رئيس وأعضاء مجلس االدارة بتاريخ 7272/17/31
---4832
رئيس مجلس االدارة
7552
6222
نائب رئيس المجلس
1722
6222
عضو مجلس ادارة
252
6222
عضو مجلس ادارة
1522
6222
عضو مجلس ادارة
1252
6222
عضو مجلس ادارة
7222
6222
عضو مجلس ادارة
252
6222
عضو مجلس ادارة
7852
6222
عضو مجلس ادارة
رئيس وأعضاء مجلس االدارة السابقين
---1161
رئيس مجلس االدارة
------نائب رئيس المجلس
------عضو مجلس ادارة
------عضو مجلس ادارة
------عضو مجلس ادارة
------عضو مجلس ادارة

نفقات
السفر
السنوية

مكافأة
اعضاء
المجلس

اجمالي المزايا
السنوية

---322
------------322
---322

---1574
1574
1574
848
352
1222
226
874

4832
12324
8274
8724
8348
8322
12222
2656
2224

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

1574
442
222
626
1124
618

7685
442
222
626
1124
618

 تم سل العام  7272صر مكاف ة ألعضاء مجلس االدارة عن عام .7212
 ال يوجد نفقات تفر ارج المملكة سل العام .7272
* بدل تن قست ومكاف ة أعضاء مجلس االدارة وأتعاخ اللجان لممثلي المؤتسة العامة للضممان االجتمماعي يمتم تحويلهما
للمؤتسة العامة للضمان االجتماعي /صندوق اتتثمار أموال الضمان االجتماعي.
** بدل تنقست ومكاف ة عضو مجلس االدارة واتعاخ اللجان لممثمل بنمك االتمكان للتجمارة والتمويمل يمتم تحويلهما لبنمك
االتكان للتجارة والتمويل.
*** مكاف ة عضو مجلس االدارة لممثل بنك القاهرة عمان السابا /السيد ندار شوكة تم تحويلها لبنك القاهرة عمان.

ب -االدارة التنفيذية :
اإلسم
 1حمدة عبد السسم البطوش
 7اتماعيل محمد عيسى

مدير بوابة العقبة

الرواتب واألجور
السنوية
 12422دينار

الوظيفة

محاتب رئيس

 16731دينار

البدالت السنوية
 بدل تنقست  482دينار بدل اجازات  682دينار بدل تنقست  272دينار. بدل تكن  7422دينار. مكاف ة  522.2دينار. -بدل عمل اضافي  652دينار

نفقات السفر
السنوية
 722دينار
 1222دينار

 جميخ نفقات السفر اعسا هي نفقات تفر دا ل المملكة من والى عمان والعقبةو لحضور اجتماعات اللجان المنبثقمة
عن المجلس واجتماعات مجلس االدارة.
 ال يوجد نفقات تفر ارج المملكة سل العام .7272
 يتم تغطية مو في اإلدارة التنفيذية بالت مين الصحي.
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()02
()01

المساهمة العامة المحدودة

تم الت برع لحساخ وزارة الصحة مشاركة في الجهود الو نية للتعامل مخ تبعات انتشار فيروس كورونا.
ال يوجد أية عقود أو مشاريخ أو ارتبا ات عقدتها الشركة المصدرة مخ الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة
أو مخ رئيس مجلس االدارة أو أعضاء المجلس أوالمدير العام أو أم مو ف في الشركة أو أقاربهم.
ال توجد مساهمة للشركة في حماية البيئة في العام .7272
تاهمت الشركة في دمة المجتمخ المحلي في العام  7272من سل تبرعات عينية لعدد من الجمعيات في
مدينة العقبة.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ومهام كل منها:
 قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل اللجان الدائمة التالية:أ-

لجنة التدقيق ،وتتألف من السادة التالية أسماؤهم:

-1
-7
-3
المهام:

السيد رامي محمود ابو التين
االنسة النا عبدالمعطي الفار
الدكتور جادهللا محمد ال سيلة

.1

مناقشة األمور المتعلقة بترشي مدقا الحسابات ال ارجي والت كد من اتتيفائه لشرو هيئة األوراق
الماليةو وعدم وجود ما يؤرر على اتتقسليته ومدد ت رير أية أعمال أ رد يقوم بها لحساخ الشركة على
هذا االتتقسلية.
بحث كل ما يتعلا بعمل مدقا الحسابات بما في ذلك مسحظاته ومقترحاته وتحفظاته ومتابعة مدد
اتتجابة إدارة الشركة لها وتقديم التوصيات بش نها إلى مجلس اإلدارة.
مراجعة مراتست الشركة مخ مدقا الحسابات ال ارجي وتقييم ما يرد فيهو وإبداء المسحظات
والتوصيات بش نها.
متابعة مدد تقيد الشركة بالقوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات التي ت ضخ لها أعمال الشركة
وأنشطتها وذلك بالتنسيا مخ المدقا الدا لي.
مراجعة طة عمل مدقا الحسابات والت كد من أن الشركة توفر للمدقا كافة التسهيست الضرورية للقيام
بعمله.
مراجعة وتقييم إجراءات الرقابة الدا لية واال سع على تقييم المدقا ال ارجي لهذا اإلجراءات واال سع
على تقارير الرقابة الدا لية والتيما تلك المتعلقة ب م م الفات تظهر نتيجة لعمل المدقا الدا لي و طة
التدقيا الدا لي السنوية.
التوصية لمجلس اإلدارة فيما يتعلا باألمور المرتبطة بيجراءات التدقيا الدا لي وعمل المدقا الدا لي
و/أو أم تقارير أ رد ذات عسقة.
مر اجعة عدم وجود أم تضارخ في المصال قد ينجم عن قيام الشركة بعقد الصفقات أو إبرام العقود أو
الد ول في المشروعات مخ األ را ذوم العسقة.
الت كد من دقة اإلجراءات المحاتبية والمالية والرقابية وتسمتها ومدد التقيد بها.
مراجعة المسحظات الواردة في تقارير هيئة التامين و اإلجراءات المتبعة بش نها.
التحقا من مراجعة البيانات المالية من قبل المدقا الدا لي قبل عرضها على مجلس اإلدارة و مدد
االلتدام بمتطلبات هيئة التامين.
االجتماع مخ المدققين الدا ليين و ال ارجيين و االكتوارم حسب مقتضى الحال وعلى األقل مرة واحدة
تنويا و دون وجود ممثلين عن اإلدارة التنفيذية للشركة.
التوصية إلى المجلس بالموافقة على تعيين واتتقالة أو إقالة المدقا الدا لي.
أم مهام أ رد يقررها ويكلفها بها المجلس.

.7
.3
.4
.5
.6
.2
.8
.2
.12
.11
.17
.13
.14

(رئيس).
(عضو).
(عضو).
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ب-

لجنة المكافآت والترشيحات ،وتتألف من السادة التالية أسماؤهم:

-1
-7
-3

السيد هاني محمد رشراش ضر (رئيس).
(عضو).
الدكتور جادهللا محمد ال سيلة
(عضو).
السيد الد ابراهيم الدعجة
المهــــام:

.1

التاكد من اتتقسلية االعضاء المستقلين بشكل مستمر.

.7

اعتماد السياتة ال اصة بمن المكافات والمدايا والحوافد والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل تنوم.

.3

تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستود االدارة التنفيذية العليا والمو فين واتس ا تيارهم.

.4

اعداد السياتة ال اصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل تنوم.

.5

اعتماد معايير موضوعية للترشي لعضوية مجلس االدارة مثل األ ذ باالعتبار قدرات ومؤهست األش ا
المرشحين .وفي حاالت إعادة الترشي يؤ ذ بعين االعتبار عدد مرات حضورهم ونوعية وفاعلية
مشاركتهم في اجتماعات المجلس.

.6

تسمية األعضاء المرشحين لعضوية مجلس االدارة ك عضاء مستقلين مخ األ ذ باإلعتبار قدراتهم
ومؤهستهم.

.2

تق ييم فعالية المجلس واللجان المنبثقة عنه في ضوء معايير التقييم المعتمدة والمهام الموكلة لها.

.8

توصي اللجنة بالمكافآت واالمتيازات وغيرها من المنافخ لكل من المدير العام والمو فين باالضافة الى
مراجعة رواتبهم باالضافة الى ما يتعلا بذلك ألعضاء مجلس االدارة وترفخ توصيتها الى مجلس االدارة
الذم يت ذ القرار النهائي بهذا ال صو .

.2

لسياتة المكافآت لدد البنك في التقرير السنوم للبنكو وتحديدًا مكافآت
الت كد من اإلفصاح عن مل
أعضاء المجلس كل على حدة وأعلى رواتب تم دفعها سل السنة للمدراء التنفيذيين من غير أعضاء مجلس
اإلدارة.

ت-
-1
-7
-3

لجنة الحوكمة ،وتتألف من السادة التالية أسماؤهم:
اآلنسة أماني مصل الكايد
السيد بشار محمد ير عبابنه
السيد نايف هاشم الحسين

(رئيس).
(عضو).
(عضو).

 المهــــام:.1
.7
.3
.4

إعداد تقرير الحوكمة وتقديمه لمجلس اإلدارة العتمادا وتضمينه للتقرير السنوم.
وضخ إجراء ات عمل طية لتطبيا أحكام هذا التعليمات ومراجعتها وتقييم مدد تطبيقها بشكل تنوم.
الت كد من التدام الشركة ب حكام هذا التعليمات.
دراتة مسحظات الهيئة ب صو تطبيا الحوكمة في الشركة ومتابعة ما تم بش نها.
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لجنة ادارة المخاطر ،وتتألف من السادة التالية أسماؤهم:
السيد نايف هاشم الحسين .
اآلنسة النا عبدالمعطي الفار.
االنسة أماني مصل الكايد.

(رئيس)
(عضو)
(عضو)

 المهــــام: .1وضخ تياتة إدارة الم ا ر لدد الشركة ومراجعتها بشكل تنوم.
 .7متابعة وتقييم م تلف أنواع الم ا ر التي قد تتعري لها الشركة.
ج-
-1
-7
-3
-4

اللجنة التنفيذية ،وتتألف من السادة التالية أسماؤهم:
السيد بشار محمد ير عبابنه
السيد را مي محمود ابو التين
السيد هاني محمد رشراش ضر
السيد الد ابراهيم الدعجة

(رئيس).
(عضو).
(عضو).
(عضو).

 المهــــام:.1
.7
.3
.4

ادارة محفظ ة أوراق مالية للشركة واتتثمارها والتصر فيهاو باالتتثمار باالوراق المالية من االتهم
المدرجة في بورصة عمان والتي تتفا مخ السياتة االتتثمارية لمجلس االدارة.
دراتة المشاريخ االتتثمارية المطروحة على الشركة لتتقدم بقرارات توصياتها الى المجلس.
متابعة المشاريخ االتتثمارية قبل وبعد التنفيذ.
أم مهام أ رد يقررها أو يكلفها بها مجلس اإلدارة.
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( )00تقرير الحوكمة
تقرير الحوكمة للعام 0202
حضرات المساهمين الكرام،
ت ضخ الشركة منذ ت تيسها ألحكام قانون الشركات وقانون هيئة االوراق المالية وجميخ التشريعات النا مة
لعمل الشركات المساهمة العامة .كما اتترشدت الشركة بالدليل االتترشادم لحوكمة الشركات المساهمة
المدرجة في بورصة عمان الصادر عن هيئة االوراق المالية عام .7222
وبصدور تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة  7212و وقيام هيئة االوراق المالية بمن الشركات
مهلة لتصويب اوضاعها تنتهي بتاريخ  7218/4/32ومن رم تمديد مهلة تصويب االوضاع لتنتهي بتاريخ
 7212/4/32و فقد قامت الشركة منذ ذلك التاريخ بدراتة هذا التعليمات وعمل تحليل فجوات لتحديد االجراءات
والسياتات والنماذج الواجب اقراراها دا ليا لضمان االمتثال الحكام هذا التعليمات .هذا وقد قامت الشركة
بتحديد االجراءات السزمة والسير في تطبيا بنود هذا التعليمات تدريجيا.
مخ الت كيد بان هيئة االوراق المالية وبموجب التعاميم الموجهه للشركات المساهمة العامةو فان الشركات التي تم
انت اخ مجالس ادارتها قبل صدور التعليمات لسنة 7212و ال يتم ام تغييرات عليها فيما يتعلا بموضوع العضو
المستقل وال يتطلب اتتقالة ام من اعضاء المجلس لحين انتهاء المدة القانونية للمجلس.
هذا وقد تم انت اخ مجلس ادارة الشركة الحالي بتاريخ  7218/4/32و ولذلك فان المجلس الحالي ال يضم في
عضويته اعضاء مستقلين .ك ما لم يتم انت اخ اعضاء المجلس الحالي بناء على الية التصويت التراكمي.
هذا وتلتدم الشركة باالمتثال التام لتطبيا تعليمات حوكمة الشركاتو فقد حرصت الشركة على وضخ ا ار
متكامل من السياتات التي تضمن مصال وحقوق الشركة والمساهمين وتحمي حقوق صغار المساهمينو
وتضمن عدم وجود تضارخ مصال على كافة المستويات في الشركة .فقد قامت الشركااة سل العامين
 7272 +7212بمراجعة السياتات النافذة في الشركةو وبناء على متطلبات الحوكمة المؤتسية تم اعتماد ميثاق
الحوكمةو وتياتة ادارة الم ا رو السياتات االدارية والماليةو وتياتة الموارد البشرية .كما قامت الشركة في
العام  7212با سق موقخ الكتروني للشركة يتضمن ابرز المعلومات عن نشا الشركة واتتثماراتها باالضافة
الى توفير نافذة لتقديم اتتفسارات وشكاوم اصة من صغار المساهمين.
المحور األول :مجلس اإلدارة
يتشكل مجلس إدارة الشركة من  2اعضاء ي مثلون كبار المساهمين في الشركةو وتتنوع برات وكفاءات أعضاء
المجلس بما يضمن وجود قدرة للمجلس على ات اذ القرارات االتتراتيجية للشركة .ويتم ات اذ القرارات من
سل المجلس ولجانه باغلبية األصوات دون وجود صسحيات منفردةو ويتم انت اخ رئيس المجلس ونائب رئيس
المجلس في أول اجتماع يعقدا مجلس اإلدارة بعد انت ابهم من قبل الهيئة العامةو ويوجد فصل بين منصبي رئيس
المجلس والمدير العامو مخ الت كيد على ان منصب رئيس مجلس ادارة الشركة هو منصب غير تنفيذم وال يوجد
له أم صسحيات منفردةو كما ان اعضاء مجلس االدارة ال يوجد لهم أم صفة تنفيذية في الشركة.
مهام المجلس
يلتدم مجلس اإلدارة ب داء المهام المنصو في التشريعات النافذة في المملكة االردنية الهاشمية والنظام الدا لي
للشركة وميثاق الحوكمة للشركة .ويقوم المجلس بتحديد التوجهات االتتراتيجية للشركة والموافقة على الموازنة
التقديرية وا قرار السياتات التي تحكم عمل الشركة واإلجراءات الرقابية الدا لية للحد والتحو من الم ا ر.

27

شركة الضمان لالستثمار

المساهمة العامة المحدودة

اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
يتم التقيد بمواعيد عقد اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وبما يراعي مواعيد االفصاحات الواجبة
بمقتضى التشريعاتو كما يتم اعداد محاضر أصولية تورا كافة االجتماعات والقرارات والتكليفاتو ومتابعة
تنفيذها من قبل أمانة تر مجلس اإلدارةو كما ان معظم اجتماعات مجلس االدارة تمت بواتطة االتصال المرئيو
انفاذا ً ألمر الدفاع رقم ( )5لسنة  7272والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم  13لسنة 1227و بسبب
انتشار فيروس كورونا.
المحور الثاني :الرقابة
تعتمد الشركة منظومة شاملة للرقابة تتضمن ما يلي:
 أنظمة رقابة دا لية تغطي كافة انشطة الشركة ويتم تقييمها بشكل دورم /تنوم من قبل المدقا الدا ليوال ارجي ورفخ تقارير بها الى لجنة التدقيا ومجلس اإلدارة.
 تستعين الشركة بمصدر ارجي للقيام بمهام المدقا الدا لي وفا ميثاق التدقيا الدا لي المعتمد من مجلساإلدارةو ويتم منحه الصسحيات واالتتقسلية السزمة ألداء مهامه على أكمل وجهو حيث ترتبط مهامه بلجنة
التدقيا.
 لدد الشركة تياتة إلدارة الم ا ر معتمدة من مجلس اإلدارةو تحدد الم ا ر االتتثمارية والتشغيليةللشركة ووتائل التحو لها.
 يتم تعيين المدقا ال ارجي من قبل الهيئة العامة بناء على توصية من مجلس االدارة وبما يراعي متطلباتالحاكمية المؤتسيةو حيث يقوم المدقا ال ارجي تنويا بتقديم تقرير تنوم عن تسمة القوائم المالية
المتضمن تقييم نظام الرقابة الدا لي ذم الصلة بيعداد وعري القوائم المالية ويعري على مجلس االدارة
والهيئة العامة.
المحور الثالث :العالقة مع اصحاب المصالح
تحر الشركة على اقامة عسقات متميدة مخ جميخ اصحاخ المصال و حيث قامت الشركة بوضخ تياتات
تنظيم العسقة معهم وبهد حماية مصالحهم.
وتلتدم الشركة بعقد اجتماعات الهيئة العامة واتاحة المجال لكافة المساهمين للمشاركة وتدويدهم بمعلومات
كاملة ووافية عن الشركة دون تمييد مساهم عن آ رو وتوفر رق تواصل مخ المساهمين من سل امانة تر
المجلس والموقخ االلكتروني ويتم عقد اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وبيان جدول اعمالها وتوزيعه على
المساهمين بما يتوافا مخ قانون الشركات والنظام األتاتي للشركةو وتتم إدارة تلك االجتماعات بفاعلية من قبل
رئيس المجلسو بما يضمن اتاحة المجال للنقاش والتصويت على القرارات بكل مهنية.
من غير المساهمين من المستثمرين

كما تراعي الشركة تكوين عسقات جيدة مخ اصحاخ المصال
والمست جرينو الموردينو المو فينو والمجتمخ المحلي.
وتقوم الشركة بشكل دائم بالتواصل مخ المستثمرين والمست جرين للت كد من تلبية احتياجاتهم وتقديم افضل
دمات لوجستية لهم وضمانا التتمرار االتتثمارات المشتركة بما يحقا مصال جميخ اال را و وتحر
الشركة على التعامل مخ موردم البضائخ الم تلفة وال دمات ذوم السمعة المتميدة والجودة العالية.
الشركة على وجود بيئة عمل صحية ومهنية بين جميخ المو فين با تس درجاتهم الو يفية
كما تحر
وتحر على تمكينهم على م تلف االصعدةو وتوفير قنوات اتصال مخ االدارة العليا بشكل مؤتسيو باالضافة
الى تحديد آلية تقديم الشكاوم بما يضمن حل المشكست التي يواجهونها بكل ترية وضمن بيئة عمل تليمة.
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وانطسقا من االلتدام اال سقي للشركة بدعم جهود مؤتسات المجتمخ المحلي التي تستهد الفئات االقل حظاو
وبما ينعكس على لا ارر مجتمعي ايجابي النشطة الشركةو قامت الشركة نهاية العام  7212بوضخ طة لدعم
مبادرات المسؤولية المجتمعية في المنا ا التي تمارس فيها الشركة نشا هاو وبما يسهم في تلبية بعض
احتياجات تلك الفئات وتمكينهم من االندماج في المجتمخو وتم تنفيذ هذا المبادرات سل العام .7272
المحور الرابع :االفصاح والشفافية
تلتدم الشركة بمبدأ االفصاح عن كافة المعلومات المطلوبة لذوم العسقة وحسب تعليمات الحاكميةو من سل
التقارير السنويةو االفصاح عن البيانات المالية وغير الماليةو وأية امور جوهرية أ رد قد تؤرر على أداء
الشركة وحقوق المساهمينو كما تتم عملية االفصاح من سل االفصاحات التي يتم نشرها على موقخ بورصة
عمانو التقارير السنويةو الصحف اليومية وغيرها.
كما بدأت الشركة في نهاية العام  7272باتباع االفصاح على نظام االفصاح االلكتروني )(XBRL
ب .أس ماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين والسابقين خالل السنة وتحديد فيما إذا كان العضو تنفيذي أو غير
تنفيذي ومستقل أو غير مستقل.
الرقم
1
7
3
4
5
6
2
8
2

االسم

السيد ابراهيم محمود الظاهر
االنسة النا عبد المعطي الفار
االنسة أماني مصل الكايد
الدكتور جادهللا محمد ال سيلة
السيد الد ابراهيم الدعجة
السيد بشار محمد ير عبابنه
السيد رامي محمود ابو التين
السيد هاني محمد رشراش ضر
السيد نايف هاشم الحسين
اسم العضو

1
7
3
4
5
6
2
8
2

السيد ابراهيم محمود الظاهر
االنسة النا عبدالمعطي الفار
اآلنسة أماني مصل الكايد
الدكتور جادهللا محمد ال سيلة
السيد الد ابراهيم الدعجة
السيد بشار محمد ير عبابنه
السيد رامي محمود ابو التين
السيد هاني محمد رشراش ضر
السيد نايف هاشم الحسين

الصفة

رئيس المجلس
عضو
عضو
عضو
عضو
نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو

نسبة
المساهمة

المؤتسممممممة العامممممممة للضمممممممان
 %61.4االجتماعي

%5
%12
%12
%12

الصفة
مستقل/غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
غير مستقل
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بنك االتحاد
البنك العربي
بنك القاهرة عمان
بنك االتكان للتجارة والتمويل
الصفة
تنفيذي/غير تنفيذي
غير تنفيذم
غير تنفيذم
غير تنفيذم
غير تنفيذم
غير تنفيذم
غير تنفيذم
غير تنفيذم
غير تنفيذم
غير تنفيذم
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة السابقين:
اسم العضو
1
ج.

الدكتور ابراهيم يوتف الطراونة

أسماء ممثلي أعضاء مجلس اإلدارة االعتباريين وتحديد فيما إذا كان الممثل تنفيذي أو غير
تنفيذي ومستقل أو غير مستقل.

1
7
3
4
5
د.

الصفة
مستقل/غير مستقل
غير مستقل

الصفة
تنفيذي/غير تنفيذي
غير تنفيذم

المساهـــــــــــم /االعتباري
المؤتسة العامة للضمان االجتماعي
البنك العربي
بنك االتكان
بنك القاهرة عمان
بنك االتحاد

الممثل الطبيعي
غير مستقل /غير تنفيذم
غير مستقل /غير تنفيذم
غير مستقل /غير تنفيذم
غير مستقل /غير تنفيذم
غير مستقل /غير تنفيذم

المناصب التنفيذية في الشركة وأسماء األشخاص الذين يشغلونها.
مدير بوابة العقبة حتى تاريخ 7272/2/31
المحاتب الرئيس
امين تر مجلس االدارة واللجان المنبثقة عن المجلس

السيد حمدة عبدالسسم البطوش
السيد اتماعيل محمد عيسى
السيدة هناء فرحان الحوراني

هـ .جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة إن وجدت.
 االنسة أماني مصل الكايد :ممثل الشركة في مجلس ادارة شركة الشرق للمشاريخ االتتثمارية.
و.

اسم ضابط ارتباط الحوكمة في الشركة.
السيدة هناء فرحان الحوراني منذ .7218/1/77

ز.

أسماء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.
( )1لجنة التدقيا.
( )7اللجنة التنفيذية.
( )3لجنة المكاف ت والترشيحات.
( )4لجنة الحوكمة.
( )5لجنة ادارة الم ا ر.
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ح .اسم رئيس وأعضاء لجنة التدقيق ونبذة عن مؤهالتهم وخبراتهم المتعلقة باألمور المالية أو المحاسبية.
السيد رامي محمود أبو التين /رئيس اللجنة
()1
المؤهالت  -ماجستير في ادارة االعمال /علوم مالية  -جامعة ليستر /بريطانيا 7222
 دبلوم دراتات عليا في ادارة األعمال  -جامعة ليستر /بريطانيا 7226 بكالوريوس محاتبة  /فرعي ادارة اعمال الجامعة االردنية 1224 -الخبرات  -يعمل حاليا في البنك العربي /نائب رئيس اول /رئيس ادارة األعمال المصرفية للشركات
والمؤتسات المالية.
 البنك العربي الو ني /نائب مدير عام /نائب رئيس ادارة ال دمات المصرفية للشركات التجاريةوالشركات المتوتطة والصغيرة.
 البنك العربي الو ني /نائب مدير عام /المدير االقليمي للمنطقة الوتطى الدارة ال دماتالمصرفية للشركات التجارية.
الدكتور جادهللا محمد الخاليلة /عضو
()0
المؤهالت  -دكتوراا اقتصاد ومصار اتسمية 7222
 ماجستير اقتصاد ومصار اتسمية 7224 بكالوريوس اقتصاد /جامعة اليرموالخبرات  -مدير ادارة في مؤتسة الضمان االجتماعي لغاية تاري ه.
 عضو مجلس جامعة اليرمو من .7215-7217 عضو مجلس كلية االقتصاد والعلوم االدارية /جامعة اليرمو .7218-7215 عضو مجلس كلية األعمال /جامعة جدارا  7212لغاية تاري ه. رئيس هيئة المديرين في شركة الضمان االردنية لستتثمارات الدولية من -7212/4/77.7212/6/17
 عضو مجلس ادارة المؤتسة الصحفية /الرأم .7212/4/73-7216/1/1االنسة النا عبدالمعطي الفار /عضو
()3
المؤهالت  -ماجستير ادارة اعمال  -مالية /الجامعة االردنية عام 7212
 بكالوريوس محاتبة  /الجامعة االردنية عام 7226الخبرات  -رئيس قسم الرقابة المالية في صندوق اتتثمار أموال الضمان االجتماعي منذ عام . 7212
 ضابط رقابة مالية رئيسي  /صندوق اتتثمار اموال الضمان االجتماعي .7212 – 7216 عضو مجلس ادارة شركة راما لسد ار واالتتثمار 7212ط.

اسم رئيس وأعضاء كل من لجنة الترشيحات والمكافآت ،ولجنة الحوكمة ،ولجنة إدارة المخاطر.
لجنة المكافأت والترشيحات حتى تاريخ 0202/7/07
رئيس اللجنة
السيد هاني محمد رشراش ضر
عضو
الدكتور جادهللا محمد ال سيلة
عضو
االنسة أماني مصل الكايد
لجنة المكافأت والترشيحات اعتبارا من 0202/7/07
رئيس اللجنة
السيد هاني محمد رشراش ضر
عضو
الدكتور جادهللا محمد ال سيلة
عضو
السيد الد ابراهيم الدعجة
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لجنة الحوكمة
اآلنسة أماني مصل الكايد.
السيد بشار محمد ير عبابنه.
السيد نايف هاشم الحسين.

رئيس اللجنة
عضوا ً
عضو

لجنة ادارة المخاطر حتى تاريخ 0202/7/07
رئيس اللجنة
السيد نايف هاشم الحسين
عضوا ً
اآلنسة النا عبدالمعطي الفار.
عضوا
السيد الد ابراهيم الدعجة.
لجنة ادارة المخاطر اعتبارا من تاريخ 0202/7/07
رئيس اللجنة
السيد نايف هاشم الحسين
عضوا ً
اآلنسة النا عبدالمعطي الفار.
عضوا
االنسة أماني مصل الكايد.
ي.

عدد اجتماعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين.
بلة عدد اجتماعات لجنة المكاف ت والترشيحات للعام  )6( 7272اجتماعات
االعضاء الحاضرين
االجتماع
حضور جميخ األعضاء باتتثناء االنسة أماني الكايد
االجتماع 7272/1
حضور جميخ األعضاء
االجتماع 7272/7
حضور جميخ األعضاء
االجتماع 7272/3
حضور جميخ األعضاء
االجتماع 7272/4
حضور جميخ األعضاء
االجتماع 7272/5
حضور جميخ األعضاء
االجتماع 7272/6
بلة عدد اجتماعات لجنة الحوكمة للعام  )5( 7272اجتماعات
االعضاء الحاضرين
االجتماع
حضور جميخ األعضاء
االجتماع 7272/1
حضور جميخ األعضاء
االجتماع 7272/7
حضور جميخ األعضاء
االجتماع 7272/3
حضور جميخ األعضاء
االجتماع 7272/4
حضور جميخ األعضاء
االجتماع 7272/5
حضور جميخ األعضاء
االجتماع 7272/6
بلة عدد اجتماعات لجنة ادارة الم ا ر للعام  )7( 7272اجتماع
االعضاء الحاضرين
االجتماع
حضور جميخ األعضاء
االجتماع 7272/1
حضور جميخ األعضاء
االجتماع 7272/7
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عدد اجتماعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة.
اجتمعت لجنة التدقيا سل العام  )5( 7272اجتماعات وتم اجتماع لجنة التدقياو حضر المدقا
ال ارجي ( )4اجتماعات منها وعلى النحو التالي:
االعضاء الحاضرين
االجتماع
حضور جميخ األعضاء
االجتماع 7272/1
حضور مدقا الحسابات ال ارجي
حضور جميخ االعضاء باتتثناء االنسة النا الفار
االجتماع 7272/7
------------------------------حضور مدقا الحسابات ال ارجي
االجتماع 7272/3
حضور جميخ االعضاء باتتثناء الدكتور جادهللا ال سيلة
االجتماع 7272/4
حضور مدقا الحسابات ال ارجي
حضور مدقا الحسابات ال ارجي
االجتماع 7272/5

ل.

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل السنة مع بيان األعضاء الحاضرين.
بلة عدد اجتماعات مجلس االدارة سل العام  )2( 7272اجتماعات.

االعضاء الحضور
الجلســــة
 7272/1الدكتور ابراهيم الطراونة
السيد بشاااار عبااابنااااااه
اآلنسة النااااااا الفااااااااار
اآلنساة أماناي الكايااااااااد
السيد راماي أباااو التيااان
السيااااد نايف الحسيااااان
الدكتور جادهللا ال سيلااة
السيااااد هانااي ضاااااار
السيااااد الااااد الدعجااة
حضور  ,أعضاء من أصل ,
 7272/7الدكتور ابراهيم الطراونة
السيد بشاااار عبااابنااااااه
اآلنسة النااااااا الفااااااااار
اآلنساة أماناي الكايااااااااد
السيد راماي أباااو التيااان
السيااااد نايف الحسيااااان
الدكتور جادهللا ال سيلااة
السيااااد هانااي ضاااااار
السيااااد الااااد الدعجااة
حضور  ,أعضاء من أصل ,

الجلسة
7272/6

7272/2
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االعضاء الحضور
السيد ابراهياااام الظاهااار
السيد بشاااار عبااابنااااااه
اآلنسة النااااااا الفااااااااار
اآلنساة أماناي الكايااااااااد
السيد راماي أباااو التيااان
السيااااد نايف الحسيااااان
الدكتور جادهللا ال سيلااة
السيااااد هانااي ضاااااار
السيااااد الااااد الدعجااة
حضور  ,أعضاء من أصل ,
السيد ابراهياااام الظاهااار
السيد بشاااار عبااابنااااااه
اآلنسة النااااااا الفااااااااار
اآلنساة أماناي الكايااااااااد
السيد راماي أباااو التيااان
السيااااد نايف الحسيااااان
الدكتور جادهللا ال سيلااة
السيااااد هانااي ضاااااار
السيااااد الااااد الدعجااة
حضور  ,أعضاء من أصل ,
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تقرير مدققي الحسابات المستقل
الى مساهمي شركة الضمان لالستثمار المساهمة العامة المحدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية

تقرير حول تدقيق القوائم المالية
الـــرأي
لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية لشركة الضمان لالستثمار المساهمة العامة المحدودة ("الشركة") والتي تتكون من قائمة المركز المالي
كما في  31كانون األول  2020وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في
ذلك التاريخ وااليضاحات حول القوائم المالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية.
في رأينا ،إن القوائم المالية المرفقة تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للشركة كما في  31كانون األول 2020
وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
أساس الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ،إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولية مدقق الحسابات عن
تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الدولية (بما
في ذلك معايير االستقاللية الدولية) الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات السلوك
المهني االخرى المالئمة لتدقيق القوائم المالية في األردن ،وقد التزمنا بمتطلبات السلوك المهني ومتطلبات المجلس الدولي لمعايير
السلوك المهني للمحاسبين .لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء الرأي.
امور التدقيق الهامة
ان أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي وفقاً الجتهادنا المهني كانت األكثر جوهرية خالل تدقيق القوائم المالية للسنة الحالية.
لقد تمت دراسة هذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقيق القوائم المالية إلبداء رأينا حول هذه القوائم وال نبدي رأياً منفصالً حول هذه
األمور .تم وصف إجراءات التدقيق المتعلقة بكل امر من األمور المشار اليها ادناه.
لقد قمنا بالمهام المذكورة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقيق القوائم المالية .باإلضافة لكافة األمور المتعلقة بذلك .بناء
عليه فأن تدقيقنا يشمل تنفيذ اإلجراءات التي تم تصميمها لالستجابة لتقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية .ان نتائج
إجراءات التدقيق التي قمنا بها ،بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار اليها ادناه ،توفر أساسا ل أرينا حول تدقيق
القوائم المالية المرفقة.

امر التدقيق الهام :
كيف تم معالجة أمر التدقيق المهم
استثمار في أسهم شركة حليفة
بلغت القيمة الدفترية الستثمار الشركة في أسهم شركة حليفة لقد قمنا بالحصول على أحدث بيانات مالية مدققة للشركة الحليفة
مبلغ 089ر044ر 5دينار كما في  31كانون األول  ،2020وأعدنا احتساب حصة الشركة من نتائج اعمال الشركة الحليفة.
ما يشكل 8ر %42من إجمالي موجودات الشركة .سجلت الشركة
خسائر بمبلغ 228ر 327دينار كحصة من نتائج اعمال الشركة قمنا أيضاً ببعض اإلجراءات التحليلية على البيانات المالية للشركة
الحليفة وهو ما يشكل 8ر %61من خسارة السنة .يتم قيد الحليفة للتأكد من اإليضاحات والمبالغ المفصح عنها .كذلك
االستثمار في الشركة الحليفة باستخدام طريقة حقوق الملكية .حصلنا على كتب تأييد لالستثمارات في الشركة الحليفة.
وفقاً لهذه الطريقة ،يظهر االستثمار في الشركة الحليفة في قائمة
المركز المالي بالكلفة ،مضافاً إليه التغيرات الالحقة في حصة كما قمنا بتقييم اإلفصاح الخاص باالستثمار في الشركة الحليفة
الشركة من صافي موجودات الشركات الحليفة.
المشار إليه في إيضاح رقم ( )9حول القوائم المالية المرفقة.
لقد قمنا بالتركيز على هذا األمر نظ اًر ألهميته النسبية في القوائم
المالية حيث أن تركز جزء كبير من إيرادات الشركة في حصتها
من نتائج أعمال الشركات الحليفة وهنالك اعتماد كبير على نتائج
أعمال الشركات الحليفة في تحقيق ارباح.

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 2020
تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي غير القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات حولها .ان اإلدارة هي
المسؤولة عن المعلومات األخرى .اننا نتوقع ان يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا .ان رأينا ال يشمل المعلومات األخرى
وأننا ال نبدي اي تأكيد حول المعلومات األخرى.
فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية ،ان مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى عندما تصبح متاحة لنا ،بحيث ُن ّقيم فيما إذا كانت
المعلومات األخرى تتعارض جوهريا مع القوائم المالية او من معرفتنا خالل عملية تدقيق القوائم المالية.
مسؤولية اإلدارة والمسؤولين المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
إن مجلس اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ،باإلضافة الى
تحديد نظام الرقابة الداخلي الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.
كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االستم اررية بما في
ذلك استخدام مبدأ االستم اررية في المحاسبة عند إعداد القوائم المالية ،إال إذا كان في نية اإلدارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو
عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.
إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤولية مدقق الحسابات عن تدقيق القوائم المالية
إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن إحتيال أو عن غلط
وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا .ان التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة إن التدقيق الذي يجري وفقاً
للمعايير الدولية للتدقيق سيكشف دائما خطأ جوهريا عند وجوده .إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ويتم اعتبارها جوهرية،
منفردة أو مجتمع ًة يمكن ان يكون لها تأثير على الق اررات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية.
إذا كانت
ً
إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ،وكذلك نقوم بما 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
حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للشركة.
• تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها التي قامت بها االدارة.
وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها،
• التوصل الى نتيجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستم اررية في المحاسبة،
ً
وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار .وإذا ما
توصلنا الى نتيجة بأن هناك شك جوهري ،فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى ايضاحات القوائم المالية ذات الصلة أو تعديل رأينا
إذا كانت هذه االيضاحات غير كافية .إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ،ومع
ذلك فإن األحداث او الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في اعمالها كمنشأة مستمرة.
• تقييم العرض العام لهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك االيضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت
واألحداث التي تحقق العرض العادل.
إننا نتواصل مع المسؤولين المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط
ضعف مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
نقوم كذلك بتزويد المسؤولين المكلفين بالحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية واالفصاح للمسؤولين المكلفين
بالحوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظهر على انها تؤثر على استقالليتنا ،وحيثما كان مالئماً اإلفصاح عن 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
للسنة الحالية والتي تمثل أمور التدقيق الهامة .اننا نقدم وصف عن هذه األمور في تقرير التدقيق اال إذا كان القانون أو التعليمات
تمنع اإلفصاح عن ذلك االمر ،او في حاالت نادرة جدا والتي بناءاً عليها ال يتم االفصاح عن ذلك االمر في تقريرنا الن العواقب
السلبية المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.
تقرير حول المتطلبات القانونية
تحتفظ الشركة بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية تتفق مع القوائم المالية ونوصي بالمصادقة عليها.

إرنست ويونغ  /األردن

عمان – المملكة األردنية الهاشمية
 14اذار 2021

وضاح عصام برقاوي
ترخيص رقم 591

شركة الضمان لالستثمار المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي
كما في  31كانون األول 2020
إيضاحات
الموجودات

2020

2019

دينــــار

دينــــار

موجودات غير متداولة-
ممتلكات ومعدات
استثمارات عقارية
حق استخدام موجودات
مشاريع تحت التنفيذ
استثمار في شركة حليفة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

6
7
15
8
9
10

462ر26
187ر094ر2
245ر337ر1
089ر044ر5
850ر193

222ر30
923ر153ر2
984ر428ر1
144ر32
961ر393ر5
414ر223

833ر695ر8

648ر262ر9

موجودات متداولة-
شيكات وكمبيالت برسم التحصيل (بالصافي)
ذمم مدينة (بالصافي)
أرصدة مدينة أخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك

11
12
13
14

مجموع الموجودات

455ر4
966ر152
082ر148
010ر790ر2

840ر54
721ر74
065ر168
230ر739ر2

513ر095ر3

856ر036ر3

346ر791ر11

504ر299ر12

حقوق الملكية والمطلوبات
حق ملكية حملة األسهم-
رأس المال
احتياطي إجباري
احتياطي إختياري
احتياطي القيمة العادلة
حصة الشركة من احتياطي القيمة العادلة للشركة الحليفة
) خسائر متراكمة) أرباح مدورة

16
16
16

صافي حقوق الملكية

000ر000ر10
448ر376
164ر64
(386ر)75
(352ر)188
(766ر)114

000ر000ر10
448ر376
164ر64
(822ر)45
(708ر)165
835ر414

108ر062ر10

917ر643ر10

المطلوبات –
مطلوبات غير متداولة-
15

التزامات عقود ايجار

729ر425ر1
729ر425ر1

271ر428ر1
271ر428ر1

مطلوبات متداولة-
298ر246
211ر57

240ر158
076ر69

17
15

أرصدة دائنة أخرى
التزامات عقود ايجار
مجموع المطلوبات

509ر303
238ر729ر1

316ر227
587ر655ر1

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

346ر791ر11

504ر299ر12

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  31جزءا من هذه القوائم المالية

شركة الضمان لالستثمار المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخــل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020
إيضاحات

18
19

إيرادات تشغيلية
مصاريف تشغيلية

2020
دينــــار

2019
دينــــار

972ر463
(534ر)423

960ر482
(803ر)280

ربح التشغيل

438ر40

157ر202

ايرادات فوائد بنكية
توزيعات ارباح
مصاريف إدارية – عمان
مصاريف إدارية – العقبة
تكاليف تمويل عقود إيجار
(مخصص) المسترد من مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحليفة
ايرادات آخرى

075ر147
745ر4
(827ر)61
(573ر)93
(608ر)143
(857ر)111
(228ر)327
234ر16

064ر151
805ر12
(006ر)63
(040ر)112
(176ر)145
313
421ر84
593ر6

(601ر)529

131ر137

20
21
15
 11و12
9

(خسارة) ربح السنة قبل الضريبة
22

ضريبة الدخل
(خسارة) ربح السنة

(601ر)529
فلس  /دينـار

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من (خسارة) ربح السنة

23

()0/05

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  31جزءا من هذه القوائم المالية

131ر137
فلس  /دينـار
0/014

شركة الضمان لالستثمار المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020

ربح السنة

2020

2019

دينـــار

دينـــار

(601ر)529

131ر137

بنود الدخل الشامل األخرى التي ال يتم تصنيفها إلى األرباح
أوالخسائر في الفترات الالحقة:
التغير في القيمة العادلة
حصة الشركة من التغير في احتياطي القيمة العادلة للشركة الحليفة
مجموع الدخل الشامل للسنة

(564ر)29
(644ر)22

(311ر)1
803ر5

(809ر)581

623ر141

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  31جزءا من هذه القوائم المالية

شركة الضمان لالستثمار المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020

حصة الشركة
من احتياطي
احتياطي

احتياطي

احتياطي

القيمة العادلة

رأس المال

اجباري

اختياري

القيمة العادلة

للشركة الحليفة

أرباح مدورة

المجموع

دينــار

دينــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينــار

- 2020
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020

000ر000ر10

448ر376

164ر64

ربح السنة

-

-

-

التغير في احتياطي القيمة العادلة

-

-

-

حصة الشركة من التغير في القيمة العادلة للشركة الحليفة

-

-

-

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

الرصيد كما في  31كانون األول 2020

*

000ر000ر10

448ر376

164ر64

(822ر)45
(564ر)29
-

(708ر)165
(644ر)22

835ر414

917ر643ر10

(601ر)529

(601ر)529

-

(564ر)29

-

(644ر)22

(564ر)29

(644ر)22

(601ر)529

(809ر)581

(386ر)75

(352ر)188

(766ر)114

108ر062ر10

يحظر التصرف بمبلغ 738ر 263دينار من األرباح المدورة ان وجدت والذي يمثل الرصيد السالب الحتياطي القيمة العادلة للشركة وحصتها من احتياطي القيمة العادلة للشركة الحليفة.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  31جزءا من هذه القوائم المالية

شركة الضمان لالستثمار المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020

حصة الشركة
من احتياطي
احتياطي

احتياطي

احتياطي

القيمة العادلة

رأس المال

اجباري

اختياري

القيمة العادلة

للشركة الحليفة

أرباح مدورة

المجموع

دينــار

دينــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينــار

- 2019
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019

000ر000ر10

735ر362

164ر64

ربح السنة

-

-

-

التغير في احتياطي القيمة العادلة

-

-

-

حصة الشركة من التغير في القيمة العادلة للشركة الحليفة

-

-

-

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

المحول الى االحتياطي االجباري

-

توزيعات أرباح

-

الرصيد كما في  31كانون األول 2019

*

000ر000ر10

713ر13
448ر376

(511ر)44
(311ر)1
-

-

131ر137

131ر137

-

-

(311ر)1

803ر5

-

803ر5

803ر5

131ر137

-

-

-

(713ر)13

-

-

-

(000ر)200

164ر64

(311ر)1

(511ر)171

417ر491

294ر702ر10

(822ر)45

(708ر)165

835ر414

يحظر التصرف بمبلغ 530ر 211دينار من األرباح المدورة والذي يمثل الرصيد السالب الحتياطي القيمة العادلة للشركة وحصتها من احتياطي القيمة العادلة للشركة الحليفة.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  31جزءا من هذه القوائم المالية

623ر141
(000ر)200
917ر643ر10

شركة الضمان لالستثمار المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020

إيضاحات

2020
دينــار

2019
دينــار

األنشطـــة التشغيليـــة
(601ر)529

(خسارة) ربح السنة قبل الضريبة

131ر137

تعديالت -
استهالكات
إطفاء حق استخدام موجودات
مخصص (المسترد من) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات
حصة الشركة من نتائج أعمال شركة حليفة
إيرادات فوائد بنكية
إيرادات توزيعات أرباح من شركة مستثمر فيها
تكاليف تمويل عقود إيجار
خسارة استبعاد مشاريع تحت التنفيذ

 6و7
15
11و12
9

15
8

723ر72
467ر30
857ر111
228ر327
(075ر)147
(745ر)4
608ر143
316ر31

600ر72
270ر31
()313
(511ر)6
(421ر)84
(064ر)151
(805ر)12
176ر145
-

التغير في رأس المال العامل-
ذمم وأرصدة مدينة أخرى
شيكات وكمبياالت برسم التحصيل
أرصدة دائنة اخرى

(143ر)188
385ر50
058ر88

620ر143
(731ر)13
089ر13

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من األنشطة التشغيلية

(922ر)13

041ر274

األنشطـــة االستثماريــــة
التغير في ودائع لدى البنوك تستحق خالل أكثر من ثالثة أشهر
شراء ممتلكات ومعدات
شراء استثمارات عقارية
مشاريع تحت التنفيذ
توزيعات أرباح شركة حليفة مقبوضة
فوائد بنكية مقبوضة
توزيعات ارباح مقبوضة من شركة مستثمر فيها
المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

14
6
7
8
9

صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

(368ر)43
(327ر)4
(072ر)4
099ر165
745ر4
-

(137ر)226
(551ر)18
(091ر)11
(678ر)6
205ر208
253ر141
805ر12
511ر6

077ر118

317ر106

االنشطة التمويلية
-

توزيعات ارباح مدفوعة
15

دفعات التزام عقود إيجار

(000ر)200

(743ر)96

(583ر)99

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

(743ر)96

(583ر)299

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

412ر7

775ر80

النقد وما في حكمه في بداية السنة

064ر93

289ر12

476ر100

064ر93

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

14

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم  1إلى رقم  31جزءا من هذه القوائم المالية

شركة الضمان لالستثمار المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2020
( )1

عـــام

تأسست شركة الضمان لالستثمار ("الشركة") وسجلت كشركة مساهمة عامة محدودة في  17نيسان  ،1993يبلغ رأسمال الشركة
000ر000ر 10دينار موزع على 000ر000ر 10سهم بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.
تتمثل غايات الشركة باالستثمار في المشاريع والشركات األخرى واألوراق المالية وتشغيل أموال الشركة في المجاالت العقارية.
تم إقرار هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ  7اذار  ، 2021وتتطلب هذه القوائم موافقة الهيئة العامة
لمساهمي الشركة.
يتم توحيد القوائم المالية في القوائم المالية الموحدة للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي والتي تمتلك ما نسبته 3ر ٪61من رأسمال
الشركة.

( )2

أسس إعداد القوائم المالية

تم إعداد القوائم المالية وفقا ً لمعايير التقارير المالية الدولية ولمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر والتي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم المالية.
إن الدينار األردني هو عملة إظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة.

( )3

التغيرات في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في  31كانون األول
 ،2019باستثناء أن الشركة قامت بتطبيق التعديالت التالية اعتبارا ً من  1كانون الثاني :2020

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)3تعريف "األعمال"
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )3اندماج األعمال"،
لمساعدة المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف "األعمال" أم ال .توضح
هذه التعديالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال ،تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر أعمال غير
موجودة ،وتضيف توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها جوهرية ،وتضييق تعريفات األعمال
والمخرجات ،وادخال اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.
تم تطبيق التعديالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصول التي يكون تاريخ استحواذها في أو بعد بداية
أول فترة ابالغ سنوية التي بدأت في أو بعد  1كانون الثاني  . 2020وبالتالي ،لم يتعين علىالشركة إعادة النظر في هذه المعامالت التي
حدثت في فترات سابقة .يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح عنها.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)8تعريف "الجوهري"
أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )1عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم (-)8
السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو "جوهري" ضمن المعايير كافة وتوضيح جوانب
معينة من التعريف .ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو إخفاءها ،تأثير بشكل معقول
على القرار ات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفر معلومات
مالية محددة حول المنشأة ".
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة .
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.

تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ()7
إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  7تشمل عدد من عمليات
اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة .تتأثر عالقة التحوط إذا أدى
التعديل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة التحوط .نتيجة لهذا
التعديل ،قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط أو أداة التحوط ،خالل الفترة
السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي بسعر فائدة خالي من المخاطر ( .)RFRقد يؤدي ذلك إلى عدم التيقن فيما إذا كانت المعاملة
المتوقعة محتملة للغاية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط فعالة للغاية.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للشركة.
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16االيجارات" -تخفيضات او تأجيالت االيجار المتعلقة بوباء COVID-19
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بتاريخ  28أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16االيجارات"
والتي تتعلق بتخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة عن وباء  .COVID-19تمنح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجر من تطبيق متطلبات
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16حول التعديالت المحاسبية لعقود االيجار على تخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة بشكل مباشر
عن وباء  .COVID-19يتعلق هذا التعديل بتخفيض لدفعات االيجار المستحقة قبل  30حزيران  .2021كحل عملي ،يجوز للمستأجر
اختيار عدم اعتبار تخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة عن وباء  COVID-19كتعديل على عقد اإليجار.
تم تطبيق هذه التعديالت اعتبارا من  1حزيران  ،2020مع السماح بالتطبيق المبكر .لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم
المالية للشركة.

( )4

استخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ الموجودات
والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على اإليرادات والمصروفات
والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من إدارة الشركة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية المستقبلية وأوقاتها
الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل .إن التقديرات المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها
درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات في المستقبل في أوضاع
وظروف تلك المخصصات.
( )5

ملخص السياسات المحاسبية

ممتلكات ومعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم ،ويتم استهالك الممتلكات والمعدات عندما تكون جاهزة لالستخدام
بطريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي المتوقع لها.
يحتسب االستهالك بطريقة القسط الثابت ،تم تقدير نسب اإلستهالك حسب األعمار اإلنتاجية المقدرة كما يلي:
٪
سيارات
أجهزة مكتبية
أثاث ومفروشات
معدات وأجهزة
لوحات إعالنية
معدات وتجهيزات صالة العرض

15
25 -15
15 -9
15
15
20- 10
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عندما يقل المبلغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها الى القيمة الممكن
استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل .إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة السوقية بعد تنزيل تكاليف البيع أو القيمة القابلة
لالستخدام أيهما أكبر.
يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك تتناسب مع المنافع االقتصادية
المتوقعة من الممتلكات والمعدات.
استثمارات عقارية
تظهر االستثمارات العقارية بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم ويتم استهالك االستثمارات العقارية عندما تكون جاهزة لالستخدام
بطريقة القسط الثابت وعلى مدى العمر االنتاجي بالنسب المقدرة كما يلي:
٪
2
2
9

مباني
بحيرات المشروع
أجهزة كهروميكانيكية
استثمار في شركة حليفة

الشركة الحليفة هي منشأة تمارس الشركة فيها تأثيرا ً جوهرياً .التأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في السياسات المالية
والتشغيلية للجهة المستثمر بها وليست سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.
يتم اثبات استثمار الشركة في الشركة الحليفة بموجب طريقة حقوق الملكية.
بموجب طريقة حقوق الملكية ،تظهر االستثمارات في الشركات الحليفة بالكلفة ،يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركة
الحليفة الثبات حصة الشركة في التغيرات في صافي موجودات الشركة الحليفة بتاريخ التملك .يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن الشركة
الحليفة كجزء من حساب االستثمار وال يتم اطفاؤها وال يتم اجراء اختبار للتدني لها بشكل منفرد.
تعكس قائمة الدخل الشامل حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحليفة أي تغيرات في قائمة الدخل الشامل لهذا االستثمار ،ويتم
تصنيفه ضمن قائمة الدخل الشامل للشركة .في حال وجود تغير على حقوق ملكية الشركة الحليفة فإنه يتم إظهار هذه التغيرات ان
وجدت في قائمة التغيرات في حقوق الملكية للشركة .يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين الشركة والشركات
الحليفة بمقدار حصة الشركة في الشركة الحليفة( .ان وجدت)
يتم إظهار حصة الشركة من أرباح أو خسائر الشركة الحليفة ضمن قائمة الدخل الشامل خارج األرباح التشغيلية ويمثل الربح أو
الخسارة بعد الضريبة وحقوق غير المسيطرين في الشركة التابعة للشركة الحليفة.
يتم إعداد القوائم المالية للشركة الحليفة بنفس الفترة المالية للشركة وباستخدام نفس السياسات المحاسبية.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقوم الشركة بتحديد ما إذا كان هنالك ضرورة الحتساب خسارة تدني على استثمارها في الشركة
الحليفة ،تقوم الشركة في نهاية كل سنة مالية بتحديد ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على التدني باالستثمار في الشركة الحليفة .في
حال وجود دليل على التدني تقوم الشركة باحتساب قيمة ذلك التدني على أنه الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الحليفة وقيمتها
الدفترية ،ويتم االعتراف بالخسارة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
عند خسارة التأثير الجوهري على الشركة الحليفة ،تقوم الشركة بقياس واالعتراف بالعائد على االستثمار بالقيمة العادلة .ويتم تسجيل
أية فروقات بين القيمة الدفترية لالستثمار والقيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل الموحدة.
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االيجارات
تقوم الشركة بتقييم العقود المبرمة عند البدء بها لتحديد اذا كان العقد عقد إيجار أو يحتوي على إيجار .اي انه إذا كان العقد ينقل الحق
في التحكم في استخدام األصل المحدد لفتره من الزمن مقابل المبالغ المدفوعة.
وتطبق الشركة نهجا موحدا ً لالعتراف والقياس فيما يتعلق بجميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار
األصول منخفضة القيمة .وتعترف الشركة بالتزامات اإليجار لدفعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام
األصول المستأجرة.
موجودات حق االستخدام
تقوم الشركة باالعتراف بموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد االيجار (أي التاريخ الذي يكون األصل فيه قابل لالستخدام) .يتم
االعتراف بأصل حق االستخدام بالتكلفة ،بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني في القيمة ،ويتم تعديل القيمة عند إعادة تقييم
التزامات االيجار.
تتضمن تكلفة اصل حق االستخدام قيمة التزامات االيجار المعترف بها ،باإلضافة الى التكاليف المباشرة األولية المتكبدة ،ودفعات
االيجار التي تمت في او قبل تاريخ بدء العقد ،مطروحا ً منها أي حوافز مستلمة متعلقة بعقد االيجار .في حال لم تكن الشركة متيقنة من
الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة العقد ،يتم استهالك قيمة حق استخدام األصل المعترف به على أساس القسط الثابت
على مدى العمر اإلنتاجي لالصل او مدة االيجار ايهما اقل .تخضع موجودات أصول حق االستخدام الى اختبار التدني في القيمة.
التزامات عقود االيجار
تقوم الشركة في تاريخ بدء عقد اإليجار ،باالعتراف بالتزامات عقد االيجار بالقيمة الحالية لدفعات االيجار التي يتعين دفعها خالل مدة
العقد .تتضمن دفعات االيجار الدفعات الثابتة (والتي تتضمن الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات ايجار ثابتة) مطروحا ً منها حوافز
االيجار المستحقة ودفعات االيجار المتغيرة والتي تعتمد على مؤشرات او معدالت متفق عليها وفقا ً لشروط العقد ،والمبالغ المتوقع
تحصيلها بموجب ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن دفعات االيجار ايضا ً القيمة المستحقة عند ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد
ان تمارسه الشركة وقيمة غرامات انهاء عقد االيجار ،اذا كانت الشركة تنوي ان تمارس خيار االنهاء وفقا ً لشروط العقد.
يتم االعتراف بدفعات االيجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشرات او معدالت متفق عليها وفقا ً لشروط العقد كمصاريف في الفترة
التي يقع فيها الحدث او الشرط الذي يؤدي الى دفع تلك المبالغ.
عند احتساب القيمة الحالية لدفعات االيجار ،تستخدم الشركة لغايات خصم دفعات االيجار المستقبلية معدل االقتراض عند بدء االيجار
اذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد االيجار غير قابل للتحديد .الحقا ً يتم زيادة التزامات االيجار بقيمة الفائدة المستحقة ويتم تخفيضها
بقيمة دفعات االيجار الفعلية .باإلضافة الى ذلك ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات االيجار اذا كان هناك أي تعديل او تغيير
على مدة االيجار او عند حدوث أي تغيير على الدفعات التي في مضمونها تعتبر دفعات ايجار ثابتة او عند تغيير التقييم المتعلق بشراء
األصل.
التقديرات الهامة المتعلقة بتحديد مدة عقد اإليجار للعقود التي تتضمن خيار تجديد العقد
تقوم الشركة بتحديد مدة عقد اإليجار على أنها المدة الغير قابلة لإللغاء ،مع االخذ بعين االعتبار الفترات المشمولة بخيار تمديد عقد
اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسة هذا الخيار ،أو أي فترات متعلقة بخيار إنهاء عقد اإليجار ،إذا كان من المؤكد أال تقوم
الشركة بممارسة هذا الخيار .بموجب بعض عقود اإليجار يوجد لدى الشركة الحق في استئجار األصول لفترات إضافية .تقوم الشركة
ببعض التقديرات عند تقييم ما إذا كان من المؤكد ممارسة خيار التجديد.
وهذا يعني ،أن الشركة تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تشكل حافزا اقتصاديا لممارسة خيار التجديد .الحقا ،تقوم
الشركة بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار في حال حصول حدث هام أو تغيير في الظروف الواقعة تحت سيطرتها االمر الذي قد يؤثر
على قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد (على سبيل المثال ،تغيير في استراتيجية العمل).
نظرا ألهمية هذه األصول في عملياتها التشغيلية .ان مدة العقد الغير
قامت الشركة بتضمين فترة التجديد كجزء من مدة عقد اإليجار ً
قابلة للفسخ لبعض هذه األصول تعتبر قصيرة نسبيا وفي حال فسخ تلك العقود فأن العمليات التشغيلية ستتأثر بشكل سلبي في حال
عدم وجود بدائل لتلك األصول.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم تسجيل هذه الموجودات بالقيمة العادلة مضافا ً اليها مصاريف االقتناء عند الشراء ويعاد تقييمها الحقا ً بالقيمة العادلة ،ويظهر التغير
في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق الملكية بما فيه التغير في القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل بنود
الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية ،وفي حال بيع هذه الموجودات أو جزء منها يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن ذلك
في قائمة الدخل الشامل وضمن حقوق الملكية ويتم تحويل رصيد احتياطي تقييم الموجودات المباعة مباشرة الى األرباح والخسائر
المدورة  ،ال تخضع هذه الموجودات الختبار خسائر التدني.
ذمم مدينة
تدرج الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد تنزيل مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة على كامل عمر أدوات الدين .قامت
الشركة بأعداد دراسة تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين
والبيئة االقتصادية.
النقد وما في حكمه
لغرض قائمة التدفقات النقدية فان النقد وما في حكمه يشتمل على نقد وارصدة لدى البنوك وباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة اشهر بحيث
ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة بعد تنزيل أرصدة البنوك الدائنة ،إن وجدت.
القيمة العادلة
تقوم الشركة بقياس األدوات المالية مثل القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر بتاريخ القوائم المالية كما تم
اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في إيضاح ( )7وتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارفي شركة حليفة المدرجة
في األسواق المالية في إيضاح (.)9
تمثل القيمة العادلة السعر الذي سيتم الحصول عليه عند بيع الموجودات أو الذي سيتم دفعه لتسوية إلتزام في معاملة منظمة بين
المشاركين في السوق بتاريخ القياس.
يتم قياس القيمة العادلة بناءا ً على فرضية أن عملية بيع الموجودات أو تسوية اإللتزام تم من خالل األسواق الرئيسية للموجودات
والمطلوبات .في حال غياب السوق الرئيسي ،يتم استخدام السوق األكثر مالئمة للموجودات أو المطلوبات .تحتاج الشركة المتالك
فرص الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة.
تقوم الشركة بقياس ا لقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام اإلفتراضات المستخدمة من المشاركين في السوق عند تسعير
الموجودات أو المطلوبات على افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون وفقا ً لمصلحتهم اإلقتصادية.
إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد المنافع اإلقتصادية من خالل
استخدام الموجودات بأفضل طريقة أو بيعه لمشارك آخر سيستخدم الموجودات بأفضل طريقة.
تقوم الشركة باستخدام أساليب تقييم مالئمة وتتناسب مع الظروف وتوفر المعلومات الكافية لقياس القيمة العادلة وتوضيح استخدام
المدخالت الممكن مالحظتها بشكل مباشر وتقليل استخدام المدخالت الممكن مالحظتها بشكل غير مباشر.
تقوم الشركة باستخدام الترتيب التالي ألساليب وبدائل التقييم وذلك في تحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:
جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم استخدام القيمة العادلة لقياسها أو تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية أو تم شطبها باستخدام
المستويات التالية للقيمة العادلة ،وبناءا ً على أدنى مستوى للمدخالت التي لديها تأثير مهم لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى األول :األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة للموجودات والمطلوبات المشابهة.
المستوى الثاني :تقنيات تقييم تأخذ في االعتبار المدخالت ذات التأثير المهم على القيمة العادلة ويمكن مالحظتها بشكل مباشر أو
غير مباشر.
المستوى الثالث :تقنيات تقييم حيث تستخدم مدخالت لها تأثير مهم على القيمة العادلة ولكنها ليست مبنية على معلومات في السوق
ويمكن مالحظتها.
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تقوم الشركة بتحديد إذا ما تم تحويل أي من الموجودات والمطلوبات ما بين مستويات القيمة العادلة من خالل إعادة تقييم التصنيفات
(بناءا ً على أدنى مستوى للمدخالت ذات األثر الجوهري على قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية.
لغايات إيضاح القيمة العادلة ،تقوم الشركة بتحديد تصنيفات الموجودات والمطلوبات حسب طبيعتها ومخاطر الموجودات أو المطلوبات
ومستوى القيمة العادلة.
ذمم دائنة ومستحقات
يتم اثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع او الخدمات المستلمة سواء تمت او لم تتم المطالبة بها من قبل
المورد.
مخصصات
يتم اإلعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام (قانوني او فعلي) ناتج عن حدث سابق ،وان تسديد اإللتزامات محتمل
ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف
إن نشاط الشركة الرئيسي يتمثل في تشغيل مجمع بوابة العقبة ان معظم إيرادات الشركة ناتجة عن إيرادات التأجير ،حيث يتم تسجيل
الدفعات من المستأجرين كإيرادات غير متحققة ويتم االعتراف بها عند بدء مدة التأجير وعلى عمر العقد.
يتم تحقق اإليرادات وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15حيث يحدد المعيار الجديد نموذ ًجا من خمس خطوات لالعتراف
باإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء ويتم االعتراف باإليرادات بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن تحققه مقابل تقديم
الخدمات إلى العميل مع مرور الوقت عند استيفاء العملية في الوقت الذي يقوم العميل باستالم واستخدام الميزات والخدمات المقدمة
من قبل الشركة.
يتم االعتراف بااليرادات األخرى على أساس مبدأ اإلستحقاق.
يتم إثبات توزيعات أرباح اإلستثمارات عند إقرارها من قبل الهيئات العامة للشركات المستثمر بها.
يتم االعتراف بالمصاريف على أساس مبدأ اإلستحقاق.
تدني الموجودات المالية
تقوم المجموعة بمراجعة الموجودات المالية في تاريخ القوائم المالية لتسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على جميع الموجودات
افراديا ً او على شكل مجموعة.
يتم تحديد مبلغ التدني في قيمة الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأة بإعداد دراسة تستند إلى الخبرة التاريخية للخسارة
االئتمانية مع األخذ بعين االعتبار العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
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
تقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأن األصل قد انخفضت قيمته .إذا وجد أي دليل على ذلك،
أو عندما يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة ،تقوم المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لألصل .إن مبلغ األصل
الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصا ُ تكاليف البيع وقيمته المستخدمة أيهما أعلى ويتم تحديده لألصل
الفردي ،إال إذا كان األصل ال يولد تدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى أو موجودات
المجموعة .عندما يتجاوز المبلغ المدرج لألصل أو وحدة توليد النقد المبلغ الممكن تحصيله ،يعتبر األصل منخفضا ً ويتم تخفيضه إلى
المبلغ الممكن تحصيله .أثناء تقييم القيمة العادلة المستخدمة ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة العادلة الحالية لها باستخدام
سعر خصم ما ق بل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل .أثناء تحديد القيمة
العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،تؤخذ المعامالت الحديثة في السوق في االعتبار إذا كانت متوفرة .وإذا لم يكن ممكنا ً تحديد مثل تلك
المعامالت ،يتم استخدام نموذج التقييم المناسب .يتم تثبيت هذه االحتسابات بمضاعفات تقييم أسعار أسهم الشركات التابعة المتداولة أو
مؤشرات القيمة العادلة المتوفرة األخرى.
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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:
-

يتوقع تحقيقه أو ينوى بيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية االعتيادية؛
يحتفظ به بصورة اساسية لغرض المتاجرة
يتوقع تحقيقه خالل أثنى عشر شهرا ً بعد فترة إعداد التقارير؛ أو
النقد وما في حكمه إال إذا كان مقيد من إن يتم استبداله أو استخدامه لتسوية مطلوب لمدة أثنى عشر شهرا ً على األقل بعد فترة إعداد
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؛
ً
عندما يكون مستحق السداد خالل أثنى عشر شهرا بعد فترة إعداد التقارير؛ أو
ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوب لمدة أثنى عشر شهرا ً على األقل بعد فترة إعداد التقارير.

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

التقــاص
يتم اجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية واظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق
القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص او يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
العمالت األجنبية
يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية خالل السنة باستخدام متوسط أسعار الصرف السائدة في نهاية العام والمعلنة من قبل البنك
المركزي األردني ،كما يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية التي تمت خالل العام باستخدام األسعار السائدة بتاريخ تلك العمليات.
يتم تسجيل ربح أو خسارة التحويل في قائمة الدخل.
ضريبة الدخل
تحسب مصاريف الضرائب المستحقة على أساس األرباح الخاضعة للضريبة ،وتختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح المعلنة
في القوائم المالية ألن األرباح المعلنة تشمل إيرادات غير خاضعة للضريبة أو مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما في
سنوات الحقة أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبيا ً أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية.
إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتة بين قيمة الموجودات أو المطلوبات
في القوائم المالية والقيمة التي يتم احتساب الربح الضريبي على أساسها .يتم احتساب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام
بالميزانية وتحتسب الضرائب المؤجلة وفقا ً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات
الضريبية المؤجلة.
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( )6

ممتلكات ومعدات

- 2020

سيارات
دينــار

أجهزة
مكتبية
دينــار

أثاث
ومفروشات
دينــار

معدات وأجهزة
دينــار

لوحات إعالنية
دينــار

معدات
وتجهيزات
صالة العرض
دينــار

المجموع
دينــار

الكلفة -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020
اإلضافات

778ر15
-

320ر118
-

211ر125
135

465ر113
192ر4

290ر1
-

692ر733
-

756ر107ر1
327ر4

الرصيد كما في  31كانون األول 2020

778ر15

320ر118

346ر125

657ر117

290ر1

692ر733

083ر112ر1

االستهالك المتراكم -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020
استهالك السنة

778ر15
-

413ر107
278ر4

263ر118
837

433ر101
828ر2

955
144

692ر733
-

534ر077ر1
087ر8

الرصيد كما في  31كانون األول 2020

778ر15

691ر111

100ر119

261ر104

099ر1

692ر733

621ر085ر1

صافي القيمة الدفترية كما في
 31كانون األول 2020

-

629ر6

246ر6

396ر13

191

* تتضمن الممتلكات والمعدات بنود مستهلكة بالكامل بلغت كلفتها 907ر083ر 1دينار كما في  31كانون األول 907 :2019( 2020ر083ر 1دينار).

-8-

-

462ر26

شركة الضمان لالستثمار المساهمة العامة المحدودة
إيضاحات حول القوائم المالية
 31كانون األول 2020

- 2019

سيارات
دينــار

أجهزة
مكتبية
دينــار

أثاث
ومفروشات
دينــار

معدات وأجهزة
دينــار

لوحات إعالنية
دينــار

معدات
وتجهيزات
صالة العرض
دينــار

المجموع
دينــار

الكلفة -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019
اإلضافات

036ر54
-

استبعادات

(258ر)38

الرصيد كما في  31كانون األول 2019

778ر15

799ر112
521ر5
320ر118

811ر123
400ر1
211ر125

835ر101
630ر11

290ر1
-

465ر113

290ر1

692ر733
692ر733

463ر127ر1
551ر18
(258ر)38
756ر107ر1

االستهالك المتراكم -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019
استهالك السنة

036ر54
-

استبعادات

(258ر)38

الرصيد كما في  31كانون األول 2019

778ر15

489ر102
924ر4

492ر117
771

-

-

413ر107

263ر118

071ر99
362ر2

761
194

433ر101

692ر733
-

955

692ر733

541ر107ر1
251ر8
(258ر)38
534ر077ر1

صافي القيمة الدفترية كما في
 31كانون األول 2019

-

907ر10

948ر6
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032ر12

335

-

222ر30
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استثمارات عقارية

( )7

تتمثل االستثمارات العقارية بمشروع مجمع بوابة العقبة المقام على أرض مستأجرة من سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

-2020
الكلفة -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020
اإلضافات
المحول من مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح )8
الرصيد كما في  31كانون األول 2020

بحيرات
المشروع
دينــار

مباني*
دينــار
796ر786ر2
072ر4
828
696ر791ر2

324ر253
324ر253

أجهزة
كهروميكانيكية
دينــار
154ر077ر1
154ر077ر1

المجموع
دينــار
274ر117ر4
072ر4
828
174ر122ر4

االستهالك المتراكم -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2020
استهالك السنة

156ر877
818ر55

176ر41
066ر5

019ر045ر1
752ر3

351ر963ر1
636ر64

الرصيد كما في  31كانون األول 2020

974ر932

242ر46

771ر048ر1

987ر027ر2

صافي القيمة الدفترية كما في
 31كانون األول 2020
````
- 2019
الكلفة -

722ر858ر1

082ر207

383ر28

187ر094ر2

الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019
اإلضافات
المحول من مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح )8

196ر785ر2
600ر1
796ر786ر2

324ر253
324ر253

951ر050ر1
491ر9
712ر16
154ر077ر1

471ر089ر4
091ر11
712ر16
274ر117ر4

الرصيد كما في  31كانون األول 2019
االستهالك المتراكم -
الرصيد كما في أول كانون الثاني 2019
استهالك السنة

425ر821
731ر55

110ر36
066ر5

467ر041ر1
552ر3

002ر899ر1
349ر64

الرصيد كما في  31كانون األول 2019

156ر877

176ر41

019ر045ر1

351ر963ر1

صافي القيمة الدفترية كما في
 31كانون األول 2019
*

640ر909ر1

148ر212

135ر32

923ر153ر2

تم تقدير القيمة السوقية لمباني االستثمارات العقارية من قبل مقدر عقاري مرخص وقد بلغت القيمة السوقية لها 905ر353ر 2دينار
كما في  31كانون األول .2020
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( )8

مشاريع تحت التنفيذ

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

الرصيد كما في
أول كانون الثاني
دينــار
-2020
-2019

144ر32
178ر42

اإلضافات

المحول الى
استثمارات عقارية
(إيضاح )7

دينــار
678ر6

()828
(712ر)16

المحول الى
المصاريف*
دينــار
(316ر)31
-

الرصيد في
 31كانون األول
دينــار
144ر32

*قامت الشركة بموافقة مجلس اإلدارة باستبعاد مبلغ 316ر 31دينار واالعتراف به ضمن المصاريف حيث انه يخص مشاريع انتفى
الغرض منها وليس لها فائدة مستقبلية (إيضاح .)19
( )9

استثمار في شركة حليفة

يمثل هذا البند حصة الشركة من حقوق ملكية شركة الشرق للمشاريع االستثمارية المساهمة العامة المحدودة  -فندق موفينبيك "عمان"
والبالغة نسبتها 03ر ٪26كما في  31كانون األول 03 :2019( 2020ر )٪26حيث تمتلك الشركة 153ر164ر 4سهم كما في 31
كانون األول 153 :2019( 2020ر164ر 4سهم) من رأسمال شركة الشرق للمشاريع االستثمارية المساهمة العامة المحدودة بقيمة
سوقية بلغت 383ر410ر 10دينار كما في  31كانون االول 099 :2019( 2020ر372ر 10دينار).
فيما يلي الحركة على هذا البند:
2020

2019

دينــار

دينــار

الرصيد في بداية السنة
حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحليفة
حصة الشركة من التغير في احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية للشركة الحليفة
توزيعات أرباح

961ر393ر5
(228ر)327
(644ر)22
-

942ر511ر5
421ر84
803ر5
(205ر)208

الرصيد في نهاية السنة

089ر044ر5

961ر393ر5
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فيما يلي ملخص المعلومات المالية حول استثمار الشركة في شركة الشرق للمشاريع االستثمارية المساهمة العامة المحدودة:
2020

2019

دينــار

دينــار

موجودات متداولة
موجودات غير متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غير متداولة

099ر993
712ر859ر18
(354ر)493
(941ر)352

837ر735ر1
469ر968ر19
(432ر116ر)1
(035ر)237

صافي حقوق الملكية

516ر006ر19

839ر350ر20

تعديالت

474ر374

474ر374

حقوق الملكية

990ر380ر19

313ر725ر20

نسبة الملكية
قيمة االستثمار

03ر٪26
089ر044ر5

03ر٪26
961ر393ر5

إيرادات التشغيل
تكاليف التشغيل
مصاريف إدارية ،صيانة ،تسويق واستهالكات
إيرادات أخرى

305ر027ر2
(400ر)862
(653ر435ر)2
437ر13

517ر593ر5
(906ر941ر)1
(442ر337ر)3
172ر102

ربح السنة قبل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل

(311ر257ر)1
-

341ر416
(968ر)91

ربح السنة

(311ر257ر)1

373ر324

(228ر)327

421ر84

حصة الشركة من نتائج األعمال

()10

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
2020
دينــار

استثمارات في أسهم شركات مدرجة

()11

850ر193

2019
دينــار
414ر223

شيكات وكمبياالت برسم التحصيل بالصافي

شيكات وكمبياالت برسم التحصيل
ينزل :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
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2020
دينـــار

2019
دينـــار

498ر21
(043ر)17

115ر86
(275ر)31

455ر4

840ر54
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فيما يلي الحركة على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة:
2020
دينـــار

2019
دينـــار

رصيد بداية السنة
المحول (الى) من مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للذمم المدينة (إيضاح )12

275ر31
(232ر)14

738ر11
537ر19

رصيد نهاية السنة

043ر17

275ر31

()12

ذمم مدينة

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

ذمم مدينة
ينزل :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

2020
دينـــار

2019
دينـــار

665ر386
(699ر)233

331ر182
(610ر)107

966ر152

721ر74

فيما يلي الحركة على مخصص خسائر ائتمانية متوقعة:

2020
دينـــار

2019
دينـــار

610ر107
857ر111

460ر127
()313

رصيد بداية السنة
المخصص (المسترد من المخصص) للسنة
المحول من (الى) مخصــــص خســــائر ائتمانية متوقعة للشــــيكات وكمبياالت برســــم
232ر14
التحصيل (إيضاح )11

699ر233

رصيد نهاية السنة

(537ر)19
610ر107

فيما يلي جدول أعمار الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة كما في  31كانون األول:
90- 1
يوم
دينـــار
-2020
-2019

589ر56
547ر62

الذمم المستحقة وغير متدنية القيمة
180 – 91
يوم
دينـــار
976ر68
174ر12

في تقدير إدارة الشركة فإنه من المتوقع تحصيل الذمم غير متدنية القيمة بالكامل.
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270- 181
يوم
دينـــار

401ر27
-

المجموع
دينـــار
966ر152
721ر74
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()13

أرصدة مدينة أخرى

2020
دينــار

فوائد مستحقة وغير مقبوضة
مصاريف مدفوعة مقدما
تأمينات مستردة
أمانات ضريبة دخل
أخرى

()14

*

2019
دينــار

958ر97
441ر3
640
192ر43
851ر2

982ر115
329ر3
640
111ر47
003ر1

082ر148

065ر168

2020
دينــار

2019
دينــار

نقد وأرصدة لدى البنوك

نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك

476ر100

064ر93

النقد وما في حكمه
ودائع قصيرة األجل تستحق خالل أكثر من ثالثة أشهر وحتى سنة*

476ر100
534ر689ر2

064ر93
166ر646ر2

010ر790ر2

230ر739ر2

تراوحت الفائدة السنوية على ودائع الشركة خالل عام  2020ما بين 50 - ٪4ر25 :2019( ٪5ر25 - ٪5ر ،)٪6يتم ربط الودائع
لفترات تترواح ما بين شهر إلى سنة.

()15

التزامات عقود االيجار

يوضح الجدول ادناه القيمة الدفترية لحق استخدام الموجودات والتزامات عقود اإليجار ألرض العقبة ولمكتب عمان والحركة عليها خالل
الفترة المنتهية في  31كانون األول :2020
التزامات عقود
حق استخدام
اإليجار*
الموجودات
كما في  1كانون الثاني 2020
تعديالت
استهالكات
تكاليف التمويل
الدفعات
كما في  30ايلول 2020

984ر428ر1
(272ر)61
(467ر)30
245ر337ر1

347ر497ر1
(272ر)61
608ر143
(743ر)96
940ر482ر1

* ان تفاصيل التزامات عقود اإليجار كما في  31كانون األول  2020و 2019هي كما يلي:

قصيرة االجل
211ر57

2020
دينار
طويلة االجل
729ر425ر1

المجموع
940ر482ر1

قصيرة االجل
076ر69
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2019
دينار
طويلة االجل

المجموع

271ر428ر347 1ر497ر1
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()16

حقوق الملكية

رأس المال المدفوع -
يبلغ رأس مال الشركة المكتتب به والمدفوع 000ر000ر 10دينار موزع على 000ر000ر 10سهم بقيمة اسمية دينار واحد للسهم
الواحد فيما يلي ملخص للمساهمين الرئيسين للشركة مع نسبة مساهمتهم في راس المال:
٪
الضمان االجتماعي
البنك العربي
بنك اإلسكان
بنك القاهرة عمان
بنك االتحاد
مساهمين آخرين

3ر61
10
10
10
5
7ر 3

احتياطي اجباري –
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من صافي األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة  ٪10خالل السنوات وفقا ً لقانون
الشركات وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين .ال يجوز وقف التحويل لالحتياطي اإلجباري قبل أن يبلغ رصيده  ٪25من رأس المال
المصرح به .إال أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة االستمرار في التحويل الى أن يبلغ رصيد االحتياطي االجباري  ٪100من
رأسمال الشركة المصرح به.
احتياطي اختياري –
تمثل المبالغ المتجمعة في هذا الحساب ما تم تحويله من صافي األرباح السنوية قبل ضريبة الدخل بنسبة ال تزيد عن  ٪20وهو قابل
للتوزيع على المساهمين.
()17

أرصدة دائنة أخرى

إيرادات مؤجلة
مخصص خصم ايجارات *
مخصص رسوم وتراخيص
مصاريف مستحقة
مخصص مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة
مخصص مكافآت موظفين
أمانات مساهمين

2020

2019

دينــار

دينــار

894ر104
625ر103
000ر20
692ر17
87

436ر114
117ر19
000ر18
000ر3
687ر3

298ر246

240ر158

* وفقا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ  28كانون األول  2020قامت الشركة بأخذ مخصص بمبلغ 625ر 103دينار لتغطية الخصم الذي
سوف يتم منحه بدل جزء من اإليجار والخدمات للمستثمرين عن السنة المنتهيه في  31كانون األول  .2020سوف يتم منح هذا الخصم
وفقا ً لقرار يتم أخذه خالل الربع األول من سنة .2021
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()18

إيرادات تشغيلية

ايجارات وبدل خدمات
حصة الشركة من مبيعات المحالت

()19

2020

2019

دينــار

دينــار

890ر411
082ر52

670ر395
290ر87

972ر463

960ر482

مصاريف تشغيلية
2020
دينــار

رواتب واجور
مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي
مصروف مخصص خصم ايجارات (إيضاح )17
استهالكات
إطفاء مشاريع تحت التنفيذ (إيضاح )8
مياه وكهرباء
تراخيص ورسوم حكومية
إطفاء حق استخدام األرض المستأجرة
صيانة
تبرعات
تأمين صحي للموظفين
سفر وتنقالت
بريد وهاتف
تأمين مشروع بوابة العقبة
مكافآت موظفين
مصاريف سيارات ومحروقات
تنظيف
دعاية وإعالن
ضيافة
أخرى
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2019
دينــار

571ر98
226ر11
625ر103
304ر71
316ر31
204ر31
674ر24
639ر19
035ر5
698ر4
906ر3
747ر2
034ر2
798ر1
550ر1
080ر1
960
855
834
478ر6

710ر95
194ر13
385ر71
637ر31
507ر7
442ر20
110ر6
973ر2
897ر8
382ر2
884ر1
658ر3
001ر2
985
660
872
506ر10

534ر423

803ر280
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()20

مصاريف إدارية  -عمان
2020
دينــار

رواتب وأجور
مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي
إطفاء حق استخدام المكاتب المستأجرة
مكافآت موظفين وبدل اجازات
استهالكات
هاتــف
كهرباء ومياه
تراخيص واشتراكات
تأمين صحي للموظفين
أخـرى

2019
دينــار

263ر28
051ر2
828ر10
300
418ر1
660ر1
716ر1
408ر12
087ر1
096ر2

015ر27
564ر2
828ر10
142ر1
215ر1
837ر1
206ر2
593ر12
050ر1
556ر2

827ر61

006ر63

( )21مصاريف إدارية  -العقبة
2020
دينــار
بدل تنقالت أعضاء مجلس إدارة
بدل اتعاب لجان مجلس إدارة
مكافآت أعضاء مجلس إدارة
اتعاب مهنية واستشارات
مصاريف بنكية

()22

000ر54
250ر14
960ر24
363
573ر93

2019
دينــار
000ر54
250ر14
000ر18
190ر25
600
040ر112

ضريبة الدخل

ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي:
2020
دينــار
(601ر)529
091ر515
(746ر)4
(256ر)19
-

(الخسارة) الربح المحاسبي
يضاف :مصاريف غير مقبولة ضريبيا ً
يطرح :إيرادات غير خاضعة للضريبة
(الخسارة) الدخل المعدل
يطرح :خسائر مدورة من سنوات سابقة

2019
دينــار
131ر137
294ر130
(226ر)97
199ر170
( 199ر)170

الخسارة الخاضعة

-

-

ضريبة الدخل

-

-

٪20 - ٪5

٪20 - ٪5

نسبة ضريبة الدخل القانونية

لم يتم احتساب ضريبة دخل للسنوات المنتهية في  31كانون األول  2020و 31كانون األول  2019وذلك لزيادة المصاريف المقبولة
ضريبيا عن اإليرادات الخاضعة للضريبة ولوجود خسائر مدورة من سنوات سابقة وذلك وفقا ً لقانون ضريبة الدخل رقم ( )38لسنة
.2018
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حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل عن أعمال الشركة في عمان حتى نهاية السنة المالية  .2018قامت الشركة
بتقديم كشف التقدير الذاتي للعام  2019ولم تقم دائرة ضريبة الدخل بمراجعتها حتى تاريخ إعداد هذه القوائم المالية.
حصلت الشركة على مخالصة نهائية من دائرة ضريبة الدخل عن أعمال الشركة في مدينة العقبة حتى نهاية عام .2016
قامت الشركة بتقديم كشف التقدير الذاتي عن أعمال الشركة في مدينة العقبة لألعوام  2017و 2018و .2019لم تقم دائرة ضريبة الدخل
بمراجعتها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة.
()23

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من (خسارة) ربح السنة
2020

(خسارة) ربح السنة (دينار)
المتوسط المرجح لعدد االسهم (سهم)

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من (خسارة) ربح السنة
()24

2019

(601ر)529
000ر000ر10

131ر137
000ر000ر10

فلس  /دينار

فلس  /دينار

()0/05

0/014

معامالت مع جهات ذات عالقة

تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسين واعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا والشركات التي هم فيها مساهمين رئيسيين.
قامت الشركة بمعامالت مع جهات ذات عالقة وفيما يلي ملخص رواتب ومكافآت والمنافع األخرى لإلدارة التنفيذية العليا للشركة:
2020
دينــار

بنود داخل قائمة المركز المالي:
ودائع لدى البنوك
بنك اإلتحاد *

-

بنود قائمة الدخل:
إيرادات فوائد بنكية **
المساهمة في الضمان اإلجتماعي – حصة الشركة
رواتب ومنافع اإلدارة العليا
بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
مصاريف سفر وتنقالت
بدل أتعاب لجان مجلس اإلدارة
مكافآت اعضاء مجلس االدارة
*
**
()25

853ر41
222ر3
871ر28
000ر54
730ر2
250ر14
-

2019
دينــار
166ر646ر2

098ر138
616ر3
378ر25
000ر54
400ر2
250ر14
000ر18

عضو مجلس إدارة.
إيرادات الفوائد البنكية تمثل إيرادات من الودائع لدى البنوك األعضاء بمجلس إدارة الشركة.
التزامات محتملة

على الشركة بتاريخ القوائم المالية التزامات محتملة تتمثل بكفالة حسن تنفيذ صادرة لصالح الدفاع المدني بمبلغ 000ر 5دينار كما في
 31كانون األول 000 :2019( 2020ر 5دينار).
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()26

القيمة العادلة

القيمة العادلة لألدوات المالية
تتمثل األدوات المالية في الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
تتكون الموجودات المالية من موجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــامل اآلخر ونقد في الصـــندوق ولدى البنوك والذمم المدينة
وبعض األرصدة المدينة األخرى .تتكون المطلوبات المالية من التزامات عقود االيجار وبعض األرصدة الدائنة األخرى.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية ،التي ال تقاس بالقيمة العادلة ،ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لهذه األدوات.
قياس القيمة العادلة
بتاريخ القوائم المالية تمتلك الشركة أدوات مالية متمثلة في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر وقد استخدمت
الشركة المستوى األول لتقييمها باستخدام األسعار السوقية المعلنة في األسواق الفعالة لهذه الموجودات وقد بلغت قيمتها العادلة الظاهرة في
القوائم المالية 851ر 193دينار كما في  31كانون األول  2020مقابل 414ر 223دينار كما في  31كانون األول .2019
تقوم الشركة باالفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية بنا ًء على تقييم هذه االستثمارات من قبل مقيمين مرخصين مستقلين .تقوم
الشركة باستخدام المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة لالستثمارات العقارية التي تم تقييمها بمبلغ 905ر353ر 2دينار كما في  31كانون
األول .2020
تقوم الشركة باالفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارفي شركة حليفة مدرجة في األسواق المالية باستخدام المستوى األول.
()27

إدارة رأس المال

يتمثل هدف الشركة الرئيسي في إدارة رأس المال بالتأكد من توفر الحد األدنى لنسب رأس المال بشكل يدعم الشركة ويعظم حقوق
المساهمين.
تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وتدخل التعديالت الالزمة في ضوء التغيرات في األوضاع االقتصادية .هذا ولم تقم الشركة بإجراء
أي تعديالت على أهدافها وسياستها خالل السنة الحالية والسنة السابقة.
إن البنود المتضمنة في هيكلة رأس المال تتمثل في رأس المال واالحتياطيات واألرباح المدورة والبالغ 108ر062ر 10دينار كما في
 31كانون األول  2020مقابل 917ر643ر 10دينار كما في  31كانون األول .2019
()28

إدارة المخاطر

مخاطر أسعار الفائدة -
تتعرض الشـــــركـة لمخـاطر التغير في أســــعـار الفـائـدة على موجوداتهـا والتي تحمـل فـائـدة مثـل الودائع لـدى البنوك .يبين الجـدول التـالي
حسـاسـية قائمة الدخل للتغيرات المعقولة المتوقعة على أسـعار الفائدة كما في  31كانون األول ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة
ثابتة.
- 2020
العملـــة
دينار أردني

الزيادة بسعر
الفائدة
نقطة مئوية

األثر على ربح
السنة
دينـــار

100

895ر26

- 2019
العملـــة

الزيادة بسعر
الفائدة
نقطة مئوية

100
دينار أردني
في حال هنالك تغير سلبي في سعر الفائدة يكون األثر مساوي للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.
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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
االستثمارات في عدة قطاعات اقتصادية ومناطق جغرافية .إن استثمارات األسهم ضمن القوائم المالية مدرجة بشكل رئيسي في بورصة
عمان.
فيما يلي جدول يبين حســـاســـية قائمة الدخل الشـــامل اآلخر وإحتياطي في القيمة العادلة نتيجة للتغيرات المعقولة المتوقعة على أســـعار
األسهم ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة:
-2020
األثر على الدخل
الشامل اآلخر وحقوق
الملكية
التغير في المؤشر
المؤشر
دينــــار
بورصة عمان

٪5

-2019
بورصة عمان

٪5

693ر9

171ر11

في حال هنالك تغير سلبي في المؤشر يكون األثر مساوي للتغير أعاله مع عكس اإلشارة.
مخاطر االئتمان -
مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز المدينون والجهات األخرى عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشــــركة .وترى
الشـركة بأنها ليسـت معرضـة بدرجة كبيرة لمخاطر االئتمان حيث تقوم الشـركة بمراقبة الذمم القائمة بشـكل مسـتمر .كما تحتفظ الشـركة
باألرصدة والودائع لدى مؤسسات مصرفية رائدة.
تقوم الشـركة بإبرام عقود إسـتثمار وإيجار بوابة العقبة مع عدد محدود من العمالء .يمثل أكبر  3عمالء ما نسـبته  ٪53من الذمم المدينة
كما في  31كانون األول .)٪58 :2019( 2020
مخاطر السيولة -
تعمل الشــــركة على إدارة مخاطر الســــيولة وذلك عن طريق التأكد من توفر الســــيولة اللالزمة لمواجهة أية التزامات قائمة او طارئة.
يلخص الجدول أدناه توزيع المطلوبات المالية (غير المخصـومة) كما في  31كانون األول  2020على أسـاس الفترة المتبقية لالسـتحقاق
التعاقدي وأسعار الفائدة السوقية الحالية.

كما في  31كانون األول 2020

أقل من
سنة
دينــار

من سنة الى
خمس سنوات
دينــار

أكثر من خمس
سنوات

المجموع
دينــار

التزامات مقابل عقد اإليجار

824ر90

612ر511

582ر816ر018 29ر419ر30

المجموع

824ر90

612ر511

582ر816ر018 29ر419ر30

كما في  31كانون األول 2019

أقل من
سنة
دينــار

من سنة الى
خمس سنوات
دينــار

أكثر من خمس
سنوات

المجموع
دينــار

التزامات مقابل عقد اإليجار

084ر103

084ر513

848ر213ر016 31ر830ر31

المجموع

084ر103

084ر513

848ر213ر016 31ر830ر31
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مخاطر العمالت -
إن معظم تعامالت الشركة هي بالدينار األردني .إن سعر صرف الدينار مربوط بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي ( 1/41دوالر لكل
دينار) ،وبالتالي فإن الشركة غير معرضة لمخاطر العمالت األجنبية.
()29

معلومات القطاعات

قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات والعمليات التي تشترك معا في تقديم منتجات او خدمات خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف
عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.
القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات
عمل في بيئات اقتصادية.
إن نشاط الشركة يتكون من قطاع اقتصادي واحد يمثل إيرادات ومصاريف مشروع العقبة باالضافة الى مصاريف مكتب عمان واعضاء
مجلس االدارة ،وال يوجد قطاعات أعمال أخرى ،كما ال تقوم الشركة بأي نشاط تجاري آخر .وفيما يلي ملخص لألعمال:
-2020
عمان
دينـــار

المنطقة
االقتصادية
الخاصة
دينـــار

المجموع
دينـــار

ايرادات تشغيلية
مصاريف تشغيلية
حصة الشركة من ارباح الشركة الحليفة
مصاريف إدارية  -عمان
مصاريف إدارية – العقبة
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
توزيعات أرباح
ايرادات فوائد بنكية وايرادات اخرى
تكاليف التمويل

(228ر)327
(827ر)61
745ر4
(091ر)1

972ر463
(534ر)423
(573ر)93
(857ر)111
309ر163
(517ر)142

972ر463
(534ر)423
(228ر)327
(827ر)61
(573ر)93
(857ر)111
745ر4
309ر163
(608ر)143

(خسارة) ربح السنة قبل ضريبة الدخل

(401ر)385

(200ر)144

(601ر)529

-2019
عمان
دينـــار

المنطقة
االقتصادية
الخاصة
دينـــار

ايرادات تشغيلية
مصاريف تشغيلية
حصة الشركة من ارباح الشركة الحليفة
مصاريف إدارية  -عمان
مصاريف إدارية – العقبة
المسترد من مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
توزيعات أرباح
ايرادات فوائد بنكية وايرادات اخرى
تكاليف التمويل

421ر84
(006ر)63
805ر12
(083ر)2

960ر482
(803ر)280
(040ر)112
313
657ر157
(093ر)143

960ر482
(803ر)280
421ر84
(006ر)63
(040ر)112
313
805ر12
657ر157
(176ر)145

ربح السنة قبل ضريبة الدخل

137ر32

994ر104

131ر137
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( )3 0

معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة الصادرة وغير النافذة بعد

إن المعايير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية المنفصلة مدرجة أدناه،
وستقوم الشركة بتطبيق هذه المعايير والتعديالت ابتدا ًء من تاريخ التطبيق االلزامي:
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )17عقود التأمين
يقدم المعيار نموذجا ً شامالً لالعتراف والقياس والعرض وااليضاحات المتعلقة بعقود التأمين .ويحل هذا المعيار محل معيار التقارير
المالية الدولي رقم ( – )4عقود التأمين .ينطبق المعيار على جميع أنواع عقود التأمين (مثل عقود الحياة وغيرها من عقود التأمين المباشرة
وعقود إعادة التأمين) دون النظر للمنشأة المصدرة لعقد التأمين ،كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوات المالية التي تحمل خاصية
المشاركة .ان اإلطار العام للمعيار يتضمن استخدام طريقة الرسوم المتغيرة وطريقة توزيع األقساط.
سيتم تطبيق هذا المعيار اعتبارا من  1كانون الثاني  2023مع ارقام المقارنة ،مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة ان المنشأة طبقت
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15قبل أو مع تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم
(.)17
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)1تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل كانون الثاني  2020بإصدار تعديالت على فقرات ( )69الى ( )76من معيار المحاسبة
الدولي رقم ( )1لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة .توضح هذه التعديالت:
تعريف الحق لتأجيل التسوية،
الحق لتأجيل التسوية يجب ان يكون موجود عند تاريخ اعداد القوائم المالية،
ان التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيل،
وفي حال كانت المشتقات المتضمنة في المطلوبات القابلة للتحويل في حد ذاتها أداة حقوق ملكية عند اذ ال تؤثر شروط المطلوبات على
تصنيفها.
سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبارا ً من  1كانون الثاني .2023
إشارة الى اإلطار المفاهيمي  -تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ()3
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3اندماج األعمال -
إشارة الى اإلطار المفاهيمي .تحل هذه التعديالت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية والذي صدر في عام
 1989ومع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية والذي صدر في اذار  2018دون تغيير جوهري على متطلبات اإلطار
المفاهيمي.
كما أضاف المجلس استثناء لمبدأ االعتراف بمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3لتجنب إمكانية ظهور أرباح أو خسائر "اليوم الثاني"
) (Day 2للمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37أو تفسير لجنة تفسير معايير التقارير
المالية الدولية رقم ( )21في حال تم تكبدها بشكل منفصل.
في الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3لألصول المحتملة التي لن تتأثر
باستبدال اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية.
يجب تطبيق التعديالت
سيتم تطبيق هذه التعديالت بأثر مستقبلي اعتبارا ً من  1كانون الثاني  .2022من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم
المالية للشركة.
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الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()16
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16الممتلكات واآلالت
والمعدات :المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة المبالغ
المتحصلة من بيع منتج تم انتاجه في الفترة خالل إحضار األصل إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزمة للعمل بالطريقة المقصودة التي
تحددها اإلدارة .وفقا لذلك يجب على المنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة انتاجها في قائمة االرباح أو
الخسائر.
سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبارا ً من  1كانون الثاني  2022على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تم البدء باستخدامها
في بداية أول فترة مالية تم عرضها في السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.
العقود الخاسرة – كلفة التزامات العقود  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()37
قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  ،2020بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37والتي تحدد التكاليف
التي يجب على المنشأة ان تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما اذ كان العقد الخاسر او سينتج عنه خسارة.
تطبق التعديالت طريقة "التكلفة المباشرة" .ان التكاليف المباشرة المتعلقة بعقود بيع البضائع أو الخدمات تتضمن كال من التكاليف اإلضافية
والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر.
ال تتعلق المصاريف االدارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك يتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى الطرف االخر بموجب شروط
العقد.
سيتم تطبيق التعديالت اعتبارا ً من  1كانون الثاني  . 2022تطبق هذه التعديالت على العقود التي لم يتم الوفاء بجميع شروطها كما في
بداية السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.
من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية للشركة.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية – اختبار ’ ’%10إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
كجزء من التحسينات على معالجة معايير التقارير المالية الدولية لألعوام من  ،2020-2018أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
ً
تعديال على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( .)9يوضح التعديل الرسوم التي تأخذها الشركة بعين االعتبار عند تقييم ما إذا كانت شروط
المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالفًا جوهريًا عن شروط المطلوبات المالية األصلية .تشمل هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة
أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض ،بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر.
تقوم الشركة بتطبيق التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية السنة المالية التي تطبق فيها الشركة
التعديل.
سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتباراً من  1كانون الثاني  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر
من غيرالمتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية الشركة.
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( )3 1

أثر تفشي فايروس كورونا (كوفيد )19-على الشركة

تأثر االقتصاد العالمي بتفشي فيروس كورونا والذي أدى الى اضطراب جوهري في االقتصاد العالمي ومختلف قطاعات األعمال .وبالتالي
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.
قامت منظمة الصحة العالمية خالل آذار  2020بتصنيف انتشار فيروس كورونا ( )COVID-19بأنه وباء ونتج عنه تأثير على االقتصاد
العالمي وخلل في األسواق العالمية .كان لذلك أثر كبير على قطاع السياحة التي تعمل به الشركة الحليفة نتيجة للتقييد والتشديد على
إجراءات السفر باإلضافة الى الحجر الصحي للمسافرين وإلغاء المؤتمرات والتراجع في حجوزات المسافرين من اجل مكافحة انتشار
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
ومدى فعال ية اإلجراءات المتخذة الحتوائه .ان التطورات المستقبلية قد تؤثر على نتائج الشركة المستقبلية وتدفقاتها النقدية ووضعها
المالي .وتعتقد ادارة الشركة ووفقا ً للمعلومات المتاحة حتى تاريخ هذه القوائم المالية ان اثر كوفيد 19-يتلخص على النحو التالي:
−

تم تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ 857ر 111دينار خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  2020وتسجيل
مخصص بمبلغ 625ر 103دينار لتغطية الخصم الذي سوف يتم منحه بدل جزء من اإليجار والخدمات للمستثمرين عن السنة
المنتهيه في  31كانون األول .2020

−

تم تسجيل خسائر من الشركة الحليفة بمبلغ 228ر 327دينار للسنة المنتهية في  31كانون األول  2020نتيجة التراجع في نسب
اشغال الفندق نتيجة لألوضاع االقتصادية على قطاع السياحة.

−

تم تسجيل خسائر ناتجة عن التغير في أسعار األسهم للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهم بمبلغ 564ر 29دينار
خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  2020وتسجيل حصة الشركة من الخسارة الناتجة عن التغير في احتياطي القيمة
العادلة للشركة الحليفة بمبلغ 644ر 22دينار خالل السنة المنتهية في  31كانون األول  2020وذلك نتيجة انخفاض أسعار
األسهم المدرجة في بورصة عمان نتيجة لألوضاع االقتصادية.
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