
شركة الضمان لالستثمار المساھمة العامة المحدودة

(غیر المدققة)المرحلیة المختصرةمالیةالقوائمال

٢٠٢٠أیلول٣٠





العامة المحدودةھمةاالمسستثمارلإلنامة الضكرش

جزءًا من ھذه القوائم المالیة المرحلیة المختصرة  ١٣الى رقم١ن رقم رفقة ماالیضاحات المبرتعت

المختصرةالمرحلیةقائمة المركز المالي
٢٠٢٠أیلول٣٠كما في

األول كانون٣١
٢٠١٩

أیلول٣٠
٢٠٢٠ حات إیضا

دینــــار  دینــــار 
(مدققــة) (غیر مدققة) ت ودا جلموا

- متداولةموجودات غیر 
٣٠ر ٢٢٢ ٢٨ر ٤٨٢ ممتلكات ومعدات 
٢ر١٥٣ر ٩٢٣ ٢ر١١٠ر ٣٤٦ استثمارات عقاریة
١ر٤٢٨ر ٩٨٤ ١ر٣٤٤ر ٨٦٢ ٦ حق استخدام موجودات 
٣٢ر ١٤٤ ٣١ر ٣١٦ مشاریع تحت التنفیذ 
٥ر٣٩٣ر ٩٦١ ٥ر١٣٤ر ٢٦٢ ٤ فةلیحكةشر ي فار مستثا
٢٢٣ر ٤١٤ ١٨٧ر ١٧٥ خر امل اآلشلالعادلة من خالل الدخل ا موجودات مالیة بالقیمة  
٩ر٢٦٢ر ٦٤٨ ٨ر٨٣٦ر ٤٤٣

- ولةتدات موداجمو
٥٤ر ٨٤٠ ١٧ر ٢٢٢ (بالصافي) برسم التحصیلشیكات 
٧٤ر ٧٢١ ١٤٢ر ٤٥٤ (بالصافي) ذمم مدینة
١٦٨ر ٠٦٥ ١٣٦ر ٩٣٦ أرصدة مدینة أخرى
٢ر٧٣٩ر ٢٣٠ ٢ر٨١٧ر ٨٣٤ ٥ ك  والبنىوأرصدة لدنقد 
٣ر٠٣٦ر ٨٥٦ ٣ر١١٤ر ٤٤٦
١٢ر٢٩٩ر ٥٠٤ ١١ر٩٥٠ر ٨٨٩ ت ا دوجوم العجموم

توبال لمطاووق الملكیةقح
- لة األسھمة حم ملكی حق 

١٠ر٠٠٠ر ٠٠٠ ١٠ر٠٠٠ر ٠٠٠ ٧ للمااأس  ر 
٣٧٦ر ٤٤٨ ٣٧٦ر ٤٤٨ ٧ طي إجبارياحتیا
٦٤ر ١٦٤ ٦٤ر ١٦٤ رياطي إختیاحتیا

)٤٥ر ٨٢٢( )٨٢ر ٠٦١( احتیاطي القیمة العادلة 
)١٦٥ر ٧٠٨( )١٩٣ر ٣١٨( حصة الشركة من احتیاطي القیمة العادلة للشركة الحلیفة 

٤١٤ر ٨٣٥ ١٤٠ر ١٢٨ أرباح مدورة  
١٠ر٦٤٣ر ٩١٧ ١٠ر٣٠٥ر ٣٦١ لكیة صافي حقوق الم 

–المطلوبات 
متداولة غیر مطلوبات

١ر٤٢٨ر ٢٧١ ١ر٣٩٦ر ٦٦٧ ٦ عقود ایجار التزامات 

ة لمطلوبات متداو
١٥٨ر ٢٤٠ ١٨٦ر ٤٩٠ ىر أخةئنداة صدأر 
٦٩ر ٠٧٦ ٦٢ر ٣٧١ ٦ عقود ایجار التزامات 

٢٢٧ر ٣١٦ ٢٤٨ر ٨٦١

١ر٦٥٥ر ٥٨٧ ١ر٦٤٥ر ٥٢٨ مجموع المطلوبات 
١٢ر٢٩٩ر ٥٠٤ ١١ر٩٥٠ر ٨٨٩ ت  بالومطملكیة والق الحقوعمومج



العامة المحدودةھمةاالمسستثمارلإلنامالضة كرش

مختصرة ائم المالیة المرحلیة القوءًا من ھذه الجز ١٣رقم الى ١حات المرفقة من رقم االیضاتعتبر

المختصرةالمرحلیةالدخلقائمة
) ةمدقق(غیر ٢٠٢٠أیلول٣٠يالمنتھیة فھرشألتسعةاوللثالثة 

أیلول ٣٠أشھر المنتھیة في للتسعة أیلول ٣٠المنتھیة في للثالثة أشھر  إیضاحات 
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
نــــار یددینــــار دینــــار دینــــار 

٣٦٢ر٣٤٨٤٨٩ر١٢٣١٥٧ر١٢٧٣٣٨ر٢٦٣ایرادات تشغیلیة 
) ٢٠٠ر٦٩٩() ٢٠٨ر٦١٢() ٦٧ر٩٢٥() ٦٦ر٣٧٣(ة یت تشغیلوفا مصر

١٦١ر١٣٩٧٩٠ر٥٥٥٤٥ر٦٠٤١٣ر٨٩٠لتشغیل  ربح ا

١١١ر١١١١١٥ر٣٨٠٨٩ر٣٧٦٥٦ر٣٢٤ایرادات فوائد بنكیة 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة  من  توزیعات ارباح 

١٢ر٤٨٠٥ر٧٤٥-٤ر٧٤٥من خالل الدخل الشامل اآلخر 
) ٤٨ر٩٥٠() ٤٩ر١١٣() ١٢ر٥٥٢() ١٢ر٣٨١(عمان  –مصاریف إداریة 
) ٦٧ر٤٦٠() ٧٠ر١٩٦() ٢٢ر٨٥٣() ٢٣ر٨٣٨(بة العق–مصاریف إداریة 
) ١٠٨ر٨٨٢() ١٠٧ر٧٠٦() ٣٦ر٢٩٣() ٣٥ر٩٠١(عقود إیجار تكالیف تمویل

) ١٤ر٠٧٠() ٨٦ر١٧١(٨ر٨٤٣) ٢٠ر٥٧٧(ائتمانیة متوقعة خسائرمخصص
٩١ر٣٣٦) ٢٣٢ر٠٨٩(٢١ر٦٧٥) ٩٧ر٧٢٦(٤ة الشركة الحلیفنتائج أعمال  حصة الشركة من 

-١٥ر١٨٩-١٥ر١٨٩ایرادات أخرى 

١٣٧ر٦٨٤) ٢٧٤ر٧٠٧(٥٢ر٨٨٩) ٧٢ر٢٧٥(الفترة ح رب(خسارة) 

فلس / دینار فلس / دینار فلس / دینار فلس / دینار 

للسھم والمخفضةةی الحصة األساس
٠١٤/٠) ٠٢٧/٠(٠٠٥/٠) ٠٠٧/٠(٩الفترة ربح(خسارة)  من 



حدودةالمالعامةھمةاالمسمارستثلإلنامة الضكرش

جزءًا من ھذه القوائم المالیة المرحلیة المختصرة  ١٣الى رقم ١االیضاحات المرفقة من رقم ربتعت

المختصرةرحلیة قائمة الدخل الشامل الم
ققة) (غیر مد٢٠٢٠أیلول٣٠المنتھیة فيأشھرلتسعةاوللثالثة 

أیلول ٣٠أشھر المنتھیة في للتسعة أیلول ٣٠للثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٠١٩٠٢٢٠٢٠٢٠١٩
دینــــار ــار دینــدینــــار دینــــار 

١٣٧ر٦٨٤) ٢٧٤ر٧٠٧(٥٢ر٨٨٩) ٧٢ر٢٧٥(ربح الفترة (خسارة) 

التي ال یتم تصنیفھا لألرباح بنود الدخل الشامل االخرى
: في الفترات الالحقةخسائر وال

١١١) ٣٦ر٢٣٩() ١١ر٦٢٣() ٥ر٨١٠(عادلة  ل االتغیر في القیمة  
شركة  لللة  التغیر في احتیاطي القیمة العادكة من رالش ة حص

٢ر٧٣٨) ٢٧ر٦١٠(١ر٨٧٦٦ر١٩٢الحلیفة 

٢ر٨٤٩) ٦٣ر٨٤٩() ٩ر٨٥٧(٢ر٣٨٢

١٤٠ر٥٣٣) ٣٣٨ر٥٥٦(٤٣ر٠٣٢) ٦٩ر٨٩٣(جموع الدخل الشامل للفترة م





دودةالعامة المحھمةاالمسستثمارلإلنامضة الكرش

جزءًا من ھذه القوائم المالیة المرحلیة المختصرة  ١٣الى رقم١ن رقم رفقة ماالیضاحات المبرتعت

المختصرةة المرحلیةحقوق الملكیقائمة التغیرات في
) (غیر مدققة٢٠٢٠أیلول٣٠المنتھیة في رأشھتسعة لل

احتیاطي اجباري ل المارأس  
احتیاطي  
ي اختیار

احتیاطي القیمة  
العادلة 

حصة الشركة في  
قیمة  احتیاطي ال

العادلة للشركة  
المجموع ارباح مدورة الحلیفة 

دینــار ار ـــدینار ـــدیننـــار یددینـــار دینــار دینــار 
٢٠٢٠ -

١٠ر٦٤٣ر٤١٤٩١٧ر٨٣٥) ١٦٥ر٧٠٨() ٤٥ر٨٢٢(٦٤ر٣٧٦١٦٤ر١٠٤٤٨ر٠٠٠ر٢٠٢٠٠٠٠ني الرصید كما في أول كانون الثا
) ٢٧٤ر٧٠٧() ٢٧٤ر٧٠٧(-----ة ترخسارة الف
) ٣٦ر٢٣٩(--) ٣٦ر٢٣٩(---القیمة العادلة احتیاطيالتغیر في 

) ٢٧ر٦١٠(-) ٢٧ر٦١٠(----یفة الحلةك شرللةعادل لة االقیماحتیاطيمنحصة الشركة 

) ٣٣٨ر٥٥٦() ٢٧٤ر٧٠٧() ٢٧ر٦١٠() ٣٦ر٢٣٩(---ترة الشامل للفدخلمجموع ال

١٠ر٣٠٥ر١٤٠٣٦١ر١٢٨) ١٩٣ر٣١٨() ٨٢ر٠٦١(٦٤ر٣٧٦١٦٤ر١٠٤٤٨ر٠٠٠ر٢٠٢٠٠٠٠أیلول٣٠الرصید كما في  

٢٠١٩ -
١٠ر٧٠٢ر٤٩١٢٩٤ر٤١٧) ١٧١ر٥١١() ٤٤ر٥١١(٦٤ر٣٦٢١٦٤ر١٠٧٣٥ر٠٠٠ر٢٠١٩٠٠٠ل كانون الثاني الرصید كما في أو

١٣٧ر١٣٧٦٨٤ر٦٨٤-----ربح الفترة 
١١١--١١١---التغیر في احتیاطي القیمة العادلة 

٢ر٧٣٨-٢ر٧٣٨----احتیاطي القیمة العادلة للشركة الحلیفة من لشركةاحصة 

١٤٠ر١٣٧٥٣٣ر٢٦٨٤ر١١١٧٣٨---للفترة خل الشاملمجموع الد
) ٢٠٠ر٠٠٠() ٢٠٠ر٠٠٠(-----نقدیةتوزیعات أرباح 

١٠ر٦٤٢ر٤٢٩٨٢٧ر١٠١) ١٦٨ر٧٧٣() ٤٤ر٤٠٠(٦٤ر٣٦٢١٦٤ر١٠٧٣٥ر٠٠٠ر٢٠١٩٠٠٠أیلول  ٣٠الرصید كما في  



المحدودةة العامھمةالمساستثمارلإلنامة الضكرش

جزءًا من ھذه القوائم المالیة المرحلیة المختصرة  ١٣الى رقم١ن رقم رفقة ماالیضاحات المبرتعت

ةالمختصرالمرحلیة التدفقات النقدیةةئمقا
) ة(غیر مدقق٢٠٢٠أیلول٣٠المنتھیة في أشھرتسعةلل

أیلول٣٠أشھر المنتھیة في تسعةلل ات إیضاح
٢٠١٩ ٢٠٢٠
دینــــار  دینــــار 

لیةالتشغی ةطشن األ
١٣٧ر ٦٨٤ )٢٧٤ر ٧٠٧( ربح الفترةسارة) (خ

-تعدیالت على 
٥٤ر ٣٩٠ ٥٤ر ٥٤٥ كات  استھال
٢٣ر ٤٥٣ ٢٢ر ٨٥٠ ٦ حق استخدام أصلاستھالك 
١٤ر ٠٧٠ ٨٦ر ١٧١ تمانیة متوقعةر ائخسائمخصص 

)٩١ر ٣٣٦( ٢٣٢ر ٠٨٩ ٤ لیفةشركة حنتائج أعمالمن ركة الشحصة
)١١١ر ١١٥( )١١١ر ٠٨٩( فوائد بنكیةت ادار ای
)١٢ر ٨٠٥( )٤ر ٧٤٥( أرباح توزیعات

١٠٨ر ٨٨٢ ١٠٧ر ٧٠٦ ٦ عقود ایجار تكالیف تمویل

- العامل التغیر في رأس المال 
١٦٨ر ٦٠٣ )١٥٣ر ٩٠٤( مدینة  ذمم 
٢٠ر ٦٩٣ )١٥ر ٦١٨( أرصدة مدینة أخرى

)٨٩ر ٩٨٠( ٣٧ر ٦١٨ یل برسم التحصت شیكات وكمبیاال
٢٠ر ٨٥٩ ٢٨ر ٢٥٠ خرىأأرصدة دائنة 

٢٤٣ر ٣٩٨ ٩ر ١٦٦ ة التشغیلی األنشطةالنقدیة من التدفقات صافي

االستثماریةاألنشطة
)١ر ٨٧٧ر ٢٤٩( ٥٤٨ر ٨١٢ ٥ فترة تزید عن ثالثة أشھر  ل التستحق خوكبنودائع لدى ال

)٢٠ر ٣١٢( )٩ر ٢٢٨( اریةواستثمارات عق ت ء ممتلكات ومعداشرا
- ٨٢٨ ذ یمشاریع تحت التنف

٢٠٨ر ٢٠٥ - حلیفةشركةمن مقبوضةأرباح توزیعات
١٤١ر ٤٥٤ ١٥٧ر ٨٣٦ ة فوائد بنكیة مقبوض

١٢ر ٨٠٥ ٤ر ٧٤٥
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  من باح مقبوضةات أر توزیع

الدخل الشامل اآلخر 
)١ر ٥٣٥ر ٠٩٧( ٧٠٢ر ٩٩٣ االستثماریةاألنشطة) فيالمستخدمة(من النقدیة التدفقات يفصا

ة التمویلیةنشطاأل
)٢٠٠ر ٠٠٠( - أرباح مدفوعة عات توزی
)٨٥ر ٨٠٣( )٨٤ر ٧٤٣( ٦ عقود إیجار دفعات التزام 

)٢٨٥ر ٨٠٣( )٨٤ر ٧٤٣( التمویلیة األنشطةفي المستخدمة النقدیةالتدفقات صافي

)١ر ٥٧٧ر ٥٠٢( ٦٢٧ر ٤١٦ في النقد وما في حكمھ  ) النقص(الزیادة صافي 

١ر ٧٦٣ر ٣٩٩ ٩٣ر ٠٦٤ انون الثاني مھ كما في أول ككالنقد وما في ح

١٨٥ر ٨٩٧ ٧٢٠ر ٤٨٠ ٥ أیلول ٣٠ما في ھ كحكمنقد وما في لا





لمحدودةالعامة اھمةاالمسستثمارلإلنامة الضكرش
یة المختصرةیة المرحللئم الماالقوالوحاحات ضیإ

مدققة) (غیر٢٠٢٠أیلول٣٠

 -1-

عــام )١(

سمال الشركة أر ویبلغ١٩٩٣نیسان١٧ة في دومساھمة عامة محدوسجلت كشركة("الشركة")كة الضمان لالستثمار ت شر تأسس 
.ینار للسھم الواحددسھم بقیمة اسمیة ١٠ر ٠٠٠ر ٠٠٠دینار موزع على ١٠ر ٠٠٠ر ٠٠٠

صادیة من صناعیة وزراعیة وتجاریة وسیاحیة ة لھا في المشاریع ذات الجدوى االقتوفر لمترد المالیة ا من أھم غایاتھا استثمار الموا
اھا. وفي مجاالت النقل وسوومالیة وعقاریة وخدمیة

.٢٠٢٠األول تشرین٢٦بتاریخركة في جلستھ المنعقدةش من قبل مجلس ادارة الة المرحلیة المختصر تم اقرار ھذه القوائم المالیة 

بتھ  تلك ما نس العامة للضمان االجتماعي والتي تمالمالیة الموحدة للمؤسسة قوائم في الالمرحلیة المختصرةةقوائم المالییتم توحید ال
.ل الشركةمن رأسما٪٦١ر ٣

القوائم المالیةإعدادسأس)١-٢(

التقاریر المالیة المرحلیة". "٣٤للشركة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم المختصرةةالمرحلیالیة لقوائم المتم اعداد ا

والتي الشامل االخر الدخل ة بالقیمة العادلة من خاللات المالیباستثناء الموجودالتاریخیةالمالیة وفقًا لمبدأ الكلفة القوائمتم اعداد
ة المختصرة. المالیة المرحلیتاریخ القوائمفيعادلة تظھر بالقیمة ال

ر  اإلیضاحات المطلوبة للقوائم المالیة السنویة والمعدة وفقا لمعاییالمعلومات و یة المختصرة ال تتضمن كافةإن القوائم المالیة المرحل
كة ئج أعمال الشر ا.  كما أن نت٢٠١٩األول كانون ٣١كما في للشركةقریر السنوي تقرأ مع التالدولیة ویجب ان لیة المااریر التق

األول كانون٣١لمتوقعة للسنة التي ستنتھي في ال تمثل بالضرورة مؤشرا على النتائج ا٢٠٢٠أیلول٣٠أشھر المنتھیة في للتسعة
٢٠٢٠.

ركة. للش ةلة الرئیسیالعمیمثل ذيوالرة تصمخلمرحلیة الاالمالیةمئواالقار إظھلةي ھو عماألردندینار إن ال

ات المحاسبیةات في السیاسرالتغی)٢-٢(

م المالیة للسنة  متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائالمختصرةاد القوائم المالیة المرحلیة عة في اعدبیة المتب ان السیاسات المحاس 
:٢٠٢٠ي الثانانونك١یة اعتبارًا من التعدیالت التالتطبیق قامت بكة لشر ، باستثناء أن ا٢٠١٩ول كانون األ٣١تھیة في المن

): تعریف "األعمال" ٣قم (لي رالدوالتقاریر المالیةلى معیار تعدیالت ع
) "اندماج ٣(قمدولي ر ة الیر المالیلمحاسبة الدولیة تعدیالت على تعریف "األعمال" في معیار التقار معاییر اأصدر مجلس

لیھا تعریف  ا ینطبق عتحوذ علیھات المس الموجودونشطة ت مجموعة األكاناعلى تحدید ما إذمنشآت عدة المسا، لاألعمال"
لى ق قادرین علمتطلبات األعمال، تلغي تقییم ما إذا كان المشاركون في السویالت الحد األدنىأم ال. توضح ھذه التعد"األعمال" 

ذ علیھا المستحولعملیة إذا كانت ام ما یالمنشآت على تقیساعدة ھات لموجیف ت ل غیر موجودة، وتضیاعمأعناصر ل أياستبدا
ة االختیاري.  یز القیمة العادلات، وادخال اختبار تركریفات األعمال والمخرجوتضییق تعجوھریة، 

ذھا في أو  استحوایخ تار األصول التي یكون ىعلذ استحواأو ج األعمالیجب تطبیق التعدیالت على المعامالت التي تكون إما اندما
إعادة النظر في ھذه الشركةعین على. وبالتالي، ال یت٢٠٢٠كانون الثاني ١عد أ في أو بي تبدتة الویسنابالغ رةفتلوأبعد بدایة 

عنھا. فصاحویجب اإلرات سابقة. یسمح بالتطبیق المبكر لھذه التعدیالتعامالت التي حدثت في فتالم

ینتج  متاریخ التطبیق األولي، فلأو بعد دث عند حالتي تداث األخرى األحقبلي على المعامالت أوثر مستبأطبق ألن التعدیالت تا رً نظ
. لمرحلیة المختصرةاوائم المالیةمن تطبیق ھذه التعدیالت على الق الشركةأثر على 
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)٧لدولي رقم (لیة االماریر ) ومعیار التقا٩(مرقي الدولالیةقاریر المتعدیل معدالت الفائدة على معیار الت
ملیات تشمل عدد من ع٧ر المالیة الدولي رقم یر ومعیار التقا٩ریر المالیة الدولي رقم لتقادة لمعیار ائلفاییر معدالت االت معاإن تعدی

إذا  تحوط ة العالقتتأثر فائدة.الت العداییر مل معاشر بتعدیقات التحوط التي تتأثر بشكل مباإلعفاءات التي تنطبق على جمیع عال
، لبند التحوط أو أداة التحوط.  ر ادیة المستندة إلى المعیقات النقم التدف توقیت و / أو حجعدم التیقن بشأنالة من ل إلى حأدى التعدی

اة  و أدلبند التحوط أ ر،یامعال ة إلى ستند نقدیة المل توقیت و / أو حجم التدفقات اللھذا التعدیل، قد یكون ھناك عدم تیقن حونتیجة 
ذلك إلى عدم  ي د). قد یؤRFR(عر فائدة خالي من المخاطر بس فائدة الحالي لال معیار معدل االستبدالسابقة، خالل الفترة لتحوطا

.لغایةلة للتحوط فعاكان من المتوقع أن تكون عالقة امعاملة المتوقعة محتملة للغایة وما إذا التیقن فیما إذا كانت ال

استبدال معیار سعر الفائدة  عدم الیقین قبل تمرار خالل فترةمن االس التحوط ي تمكن محاسبة والتؤقتةات مالتعدیالت إعفاءفر تو
").RFRفائدة خاٍل من المخاطر ("الحالي بسعر 

. ویتم تطبیق بأثر كر مبالق التطبیاح بمع السم٢٠٢٠كانون الثاني ١یالت على الفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد التعدتسري 
باالستفادة من  طویق الطلب، وال یمكن تعیین أي عالقات تحبتحوط تم إلغائھا مسبًقا عند تطعادة أي عالقاتأنھ ال یمكن إرجعي. إال 

التجارب السابقة. 

على التقاریر المالیة عند ثر ل التي قد تؤمسائزه إلى الاالنتھاء من المرحلة األولى، یحول مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تركیبعد 
یة من مشروع مجلس انویشار إلى ذلك بالمرحلة الث").RFR(" بسعر فائدة خاٍل من المخاطر حالي عدل الفائدة الماستبدال معیار 

لدولیة.  معاییر المحاسبة ا

التحوط إلى الحد الذي یتطلب إنھاء  ت على عالقاثر یؤالتعدیل الالتعدیالت مبكرًا حیث أن عدم التیقن الناشئ عن الشركة لم تطبق 
العالقة.

التقدیراتاستخدام)٣(

تؤثر بتقدیرات واجتھادات لقیام حاسبیة یتطلب من إدارة الشركة االمات وتطبیق السیاس لمرحلیة المختصرةامالیةإن إعداد القوائم ال
إلیرادات ھذه التقدیرات واالجتھادات تؤثر أیضا على انإحتملة.ت الماماعن االلتز على مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلفصاح 

یة  مة لتقدیر مبالغ التدفقات النقدت ھادامن إدارة الشركة القیام بأحكام واجتھاطلبتروفات والمخصصات وبشكل خاص یوالمص
ورة على فرضیات وعوامل  ر ضبالبنیةمرات قدیناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل. إن التستقبلیة وأوقاتھا الالم

ات في المستقبل في التغیر نتیجة لیة قد تختلف عن التقدیرات وذلكلفعاالنتائج یر وعدم التیقن وإنفاوتة من التقدمتعددة لھا درجات مت
مخصصات. تلك الأوضاع وظروف  

حلیفة ة ار في شركستثما)٤(

- موفینبیكفندق -محدودة اھمة العامة الاریع االستثماریة المس ش مرق للة الش شركة كیملة الشركة من حقوق یمثل ھذا البند حص
ولایل٣٠سھما كما في ٤ر ١٦٤ر ١٥٣الشركة٪). حیث تمتلك ٢٦ر ٠٣: ٢٠١٩كانون األول٣١٪ (٢٦ر ٠٣غة نسبتھاوالبالعمان
دودة بقیمة سوقیة بلغت  حممة الاة العممساھاریع االستثماریة الل شركة الشرق للمش ن رأسمام٢٠١٩ألول كانون ا٣١و٢٠٢٠
دینار).١٠ر ٣٧٢ر ٢٠١٩:٠٩٩كانون األول ٣١(٢٠٢٠ایلول٣٠كما في ار دین١٠ر ٤٩٣ر ٦٦٥

كما یلي:حلیفة ةن الحركة على استثمار في شركا
أیلول٣٠

٢٠٢٠
األولكانون٣١

٢٠١٩
ـار دینــدینـــار 

(مدققــة)(غیر مدققة)

٥ر ٥١١ر ٥٩٤٢ر ٣٩٣ر ٩٦١رصید في بدایة الفترة/ السنة ال
٨٤ر ٤٢١)٢٣٢ر ٠٨٩(الشركة من نتائج أعمال الشركة الحلیفةحصة

٥ر ٨٠٣)٢٧ر ٦١٠(الحلیفةللموجودات المالیة للشركة من التغیر في احتیاطي القیمة العادلةحصة الشركة 
)٢٠٨ر ٢٠٥(-ح توزیعات أربا

٥ر ٣٩٣ر ٥٩٦١ر ١٣٤ر ٢٦٢ة/ السنة  ید في نھایة الفتر لرصا
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تثماریة: للمشاریع االس لخص المعلومات المالیة حول استثمار الشركة في شركة الشرق لجدول التالي میوضح ا

أیلول٣٠
٢٠٢٠

األولكانون٣١
٢٠١٩

نـــار دیدینـــار 
ة)(مدققــة)(غیر مدقق

١ر ٧٣٥ر ١٨٣٧ر ٦٤٧ر ٨٢٠موجودات متداولة  
١٩ر ٩٦٨ر ١٨٤٦٩ر ٩٥٥ر ٠٣٥موجودات غیر متداولة  

)١ر ١١٦ر ٤٣٢()٨٠٩ر ٦٦٢(ات متداولة  مطلوب
)٢٣٧ر ٠٣٥()٤٤٠ر ٢٠٠(مطلوبات غیر متداولة 

٢٠ر ٣٥٠ر ١٩٨٣٩ر ٣٥٢ر ٩٩٣حقوق الملكیة  

٣٧٤ر ٣٧٤٤٧٤ر ٤٧٤تعدیالت 

٢٠ر ٧٢٥ر ١٩٣١٣ر ٧٢٧ر ٤٦٧الملكیة حقوق 

٪٢٦ر ٠٣٪٢٦ر ٠٣الملكیة نسبة
٥ر ٣٩٣ر ٥٩٦١ر ١٣٤ر ٢٦٢ثمارقیمة االست

أیلول٣٠
٢٠٢٠

أیلول٣٠
٢٠١٩

دینـــار دینـــار 
مدققــة)غیر (ر مدققة)(غی

٤ر ١٠٨ر ١٦٥٧ر ٨٤٠ر ٦٤١ایرادات التشغیل 
)١ر ٤٣٧ر ٦٢٩()٧٩٥ر ٩٤٦(ل غیتكالیف التش 
)٢ر ٣٢٢ر ٧٠١()١ر ٩٤٧ر ٦٠٠(كات یق واستھالتسوو صیانة وداریة مصاریف إ

٨٥ر ١١٩٧٣ر ١٤٧ت أخرىایرادا
٤٣٤ر ٣٠٠)٨٩١ر ٧٥٨(قبل الضریبةربح الفترة (خسارة) 

)٧٩ر ٣٩٠(-لروف ضریبة الدخمص
)٣ر ٩٦٩(-المساھمة الوطنیة لسداد الدین العام 

٣٥٠ر ٩٤١)٨٩١ر ٧٥٨(فترةربح الرة) (خسا
٩١ر ٣٣٦)٢٣٢ر ٠٨٩(فترة  ربح الة)(خسارة الشركة منحص
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أرصدة لدى البنوكنقد و)٥(
أیلول٣٠

٢٠٢٠
كانون األول٣١

٢٠١٩
دینار دینار 
ة)قــ(مدقدققة)(غیر م

-٦٥٠نقد في الصندوق  
٩٣ر ٣٤٠٦٤ر ٣٩٧نقد في البنوك 

-٦٨٥ر ٤٣٣أشھر* ةئع تستحق خالل ثالثودا

٩٣ر ٧٢٠٠٦٤ر ٤٨٠
٢ر ٦٤٦ر ٢١٦٦ر٠٩٧ر ٣٥٤*وحتى سنةحق خالل فترة تزید عن ثالثة أشھر تستاألجلیرةصودائع ق

٢ر ٧٣٩ر ٢٢٣٠ر٨١٧ر ٨٣٤

ول كانون األ٣١٪ (٥ر٥٠-٪ ٤ر ٢٥ما بین ٢٠٢٠من العام التسعة اشھر االولىائع خالل ودالى ئدة السنویة علتراوحت الفا
).٪٦ر ٢٥-٪ ٥ر ٢٥: ٢٠١٩

التزامات عقود االیجار )٦(

٣٠منتھیة في ترة الل الفعلیھا خالزامات عقود اإلیجار والحركة ق استخدام الموجودات والتادناه القیمة الدفتریة لحضح الجدولیو
:(غیر مدققة)٢٠٢٠ایلول

التزامات عقود  
اإلیجار*

حق استخدام  
-الموجودات 

ض أر 

١ر ٤٩٧ر ٣٤٧ ١ر٤٢٨ر ٩٨٤ ٢٠٢٠كانون الثاني ١ما في ك
)٦١ر ٢٧٢( )٦١ر ٢٧٢( تعدیالت  

- )٢٢ر ٨٥٠( استھالكات 
١٠٧ر ٧٠٦ - تكالیف التمویل

)٨٤ر ٧٤٣( - لدفعات  ا
١ر٤٥٩ر ٨٠٣ ١ر٣٤٤ر ٨٦٢ ٢٠٢٠ایلول٣٠كما في 

ھي كما یلي:٢٠١٩االول ننوكا٣١و٢٠٢٠لولای٣٠ا فيار كمیل التزامات عقود اإلیج* ان تفاص

٢٠١٩كانون األول ٢٠٢٠٣١أیلول٣٠
(مدققة)مدققة)غیر (

المجموع االجلطویلةلرة االجقصیموع المجطویلة االجلقصیرة االجل

١ر ٤٩٧ر ١٣٤٧ر٤٢٨ر ٦٩٢٧١ر ١٠٧٦ر٤٥٩ر ١٠٣٨ر٣٩٦ر ٦٢٦٦٧ر ٣٧١
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ملكیةقوق الح)٧(

مدفوعلالمال اسرأ

سھم بقیمة اسمیة دینار واحد ١٠ر ٠٠٠ر ٠٠٠دینار موزع على ١٠ر ٠٠٠ر ٠٠٠وع المدفالمكتتب بھ والشركةالمبلغ رأس ی
راس المال:فيمساھمتھمئیسین للشركة مع نسبة الر مینمساھللصلي ملخللسھم الواحد فیما ی

٪

٦١ر ٣ن االجتماعيالضما
١٠عربي البنك ال

١٠اإلسكانبنك 
١٠ھرة عمانبنك القا

٥بنك االتحاد
٣ر ٧ینخر مساھمین آ

قانونیةاالحتیاطیات ال

ئم  ت الساریة المفعول حیث ان ھذه القوائم قوام القانون والتعلیماكاسب احالرسوم حونیة واالحتیاطیات القان باقتطاعلم تقم الشركة 
.مرحلیة

دخللاةبیرض)٨(

حاسبي مع الربح الضریبي:سویة الربح المص تملخ
أیلول٣٠

٢٠٢٠
كانون األول٣١

٢٠١٩
دینــار دینــار 
ة)قــ(مدقدققة)(غیر م

١٣٧ر ١٣١)٢٧٤ر ٧٠٧(الربح المحاسبي(الخسارة) 
١٣٠ر ٣٧٥٢٩٤ر ٢٢٣یضاف: مصاریف غیر مقبولة ضریبیاً 

--دیون معدومھ في المخصص ح: یطر 
)٩٧ر ٢٢٦()٣ر ٥٥٩(خاضعة للضریبةح: إیرادات غیر یطر 

١٧٠ر ٩٦١٩٩ر ٩٥٧المعدلالدخل 
)١٧٠ر ١٩٩()٩٦ر ٩٥٧(یطرح: خسائر مدورة من سنوات سابقة 

--الخسارة الخاضعة

--ضریبة الدخل 

٪٢٠-٪ ٥٪٢٠-٪ ٥نسبة ضریبة الدخل القانونیة 

وفقاً  ةن سنوات سابقورة ممدخسائر لوجودذلك و٢٠١٩و٢٠٢٠ایلول٣٠تھیة فيمنالاتفتر لل لضریبة دخم احتسابلم یت
.٢٠١٨نة ) لس ٣٨(لقانون ضریبة الدخل رقم 
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قامت .٢٠١٨ھایة السنة المالیة حتى نفي عمانال الشركة عن أعملدخنھائیة من دائرة ضریبة اللصة احصلت الشركة على مخ
المرحلیة قوائم المالیة حتى تاریخ إعداد الدائرة ضریبة الدخل بمراجعتھا ولم تقم ٢٠١٩للعام يالذاتر یم كشف التقدیالشركة بتقد
. المختصرة

.٢٠١٦ام عھایةینة العقبة حتى ندلشركة في مالدخل عن أعمال اةیبنھائیة من دائرة ضر خالصة على محصلت الشركة 

دائرة ضریبة قملم ت.٢٠١٩و٢٠١٨و٢٠١٧عواملألبة ة العقة في مدینالشركالتي عن أعمالذاقدیم كشف التقدیر ركة بتالش قامت 
.المرحلیة المختصرة عداد القوائم المالیةحتى تاریخ إبمراجعتھاخل الد

الفترةربح(خسارة)للسھم من المخفضةواألساسیةالحصة)٩(

أیلول ٣٠المنتھیة في أشھر للتسعةأیلول ٣٠في المنتھیة للثالثة أشھر 
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ققة)(غیر مد(غیر مدققة)دققة)(غیر م(غیر مدققة)

١٣٧ر ٦٨٤)٢٧٤ر ٧٠٧(٥٢ر ٨٨٩)٧٢ر ٢٧٥(ربح الفترة (دینار)(خسارة) 
١٠ر ٠٠٠ر ١٠٠٠٠ر ٠٠٠ر ١٠٠٠٠ر ٠٠٠ر ١٠٠٠٠ر ٠٠٠ر ٠٠٠م (سھم)المتوسط المرجح لعدد االسھ

فلس/ دینــار فلس/ دینــار ار ینــدفلس/دینــار /فلس

ة) (خسار للسھم من ة األساسیة حصال
٠١٤/٠)٠٢٧/٠(٠٠٥/٠)٠٠٧/٠(ربح الفترة 

سیة للسھم.االساة صمساویة للحالفترةربح خسارة) (ان الحصة المخفضة للسھم من 
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القطاعاتمعلومات)١٠(

دوعوائلمخاطر خاضعةخدماتاومنتجاتتقدیمفيمعاتشتركالتياتلیعموالالموجوداتمنمجموعةثلیملاألعمااعقط
ى.أخر أعمالبقطاعاتالمتعلقةكتلعنتختلف

تعلقةتلك المعنتختلف وعوائدلمخاطر خاضعةةمحدداقتصادیةبیئةفيخدماتأونتجاتمتقدیمفيیرتبط الجغرافيالقطاع
.اقتصادیةتیئابفيعملاعاتبقط

عمانمكتبمصاریفالىإلضافةباالعقبةروعمش یفومصار إیراداتیمثلواحداقتصاديقطاعمنیتكونالشركةشاطنإن
ما یلي ملخص لألعمال: وفی.آخر تجاريشاطنأيبالشركةتقومكما الأخرى،أعمالقطاعاتیوجدوالاالدارة،مجلسواعضاء

عمان
صادیة  قتطقة االالمن

جموعالمة قبالع/الخاصة
ـار دینــدینـــار دینـــار 

- ة)مدقق(غیر٢٠٢٠ایلول٠٣

٣٤٨ر ٣٤٨١٥٧ر ١٥٧-ایرادات تشغیلیة 
)٢٠٨ر ٦١٢()٢٠٨ر ٦١٢(-مصاریف تشغیلیة 

)٢٣٢ر ٠٨٩(-)٢٣٢ر ٠٨٩(الحلیفةلشركةحصة الشركة من نتائج أعمال ا
١١١ر ١١١٠٨٩ر ٠٨٩-نكیة ات فوائد بایراد

)١١٩ر ٣٠٩()٧٠ر ١٩٦()٤٩ر ١١٣(یة دار إمصاریف
)١٠٧ر ٧٠٦()١٠٦ر ٨٨٨()٨١٨(عقود ایجار تكالیف تمویل

)٨٦ر ١٧١()٨٦ر ١٧١(-مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة 
٤ر ٧٤٥-٤ر٧٤٥ارباح توزیعات
١٥ر ١٥١٨٩ر ٠١١٠٨٨خرىاإیرادات

)٢٧٤ر ٧٠٧(٢ر ٤٦٧)٢٧٧ر ١٧٤(الفترةربح(خسارة) 

-ر المدققة)(غی٢٠١٩لأیلو٣٠
٣٦٢ر ٣٦٢٤٨٩ر ٤٨٩-یلیة شغایرادات ت

)٢٠٠ر ٦٩٩()٢٠٠ر ٦٩٩(-ف تشغیلیة اریمص
٩١ر ٣٣٦-٩١ر ٣٣٦حصة الشركة من نتائج أعمال الشركة الحلیفة

١١١ر ١١١١١٥ر ١١٥-ایرادات فوائد بنكیة 
)١١٦ر ٤١٠()٦٧ر ٤٦٠()٤٨ر ٩٥٠(ریف إداریة مصا

)١٠٨ر ٨٨٢()١٠٧ر ٣٢٠()١ر ٥٦٢(تكالیف تمویل 
١٢ر ٨٠٥-١٢ر ٨٠٥ح باتوزیعات أر 

)١٤ر ٠٧٠()١٤ر ٠٧٠(-ائتمانیة متوقعة ائر مخصص خس 

١٣٧ر ٨٤٦٨٤ر ٥٣٠٥٥ر ٦٢٩ربح الفترة 
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عامالت مع جھات ذات عالقةم)١١(

مین والشركات التي ھم فیھا مساھیة العلیا اإلدارة التنفیذوةمجلس اإلدار المساھمین الرئیسین واعضاءالجھات ذات العالقة ثل تم
ھي كما المرحلیةخلالدوقائمةالظاھرة في قائمة المركز المالي المرحلیة ع جھات ذات عالقة مامالتوالمعاألرصدةان . ینرئیسی

:يیل

أیلول٣٠
٢٠٢٠

كانون األول٣١
٢٠١٩

دینار دینار 
ــة)(مدققة)(غیر مدقق

:المرحلیة المختصرةماليالمركز البنود داخل قائمة
دائع لدى البنوك و

٢ر ٦٤٦ر ١٦٦-تحاد * بنك اإل

أیلول٣٠
٢٠٢٠

أیلول٣٠
٢٠١٩

دینار دینار 
)مدققــةغیر ((غیر مدققة)

:مرحلیة المختصرةالقائمة الدخلبنود 
١١١ر ٤١١١٥ر ٨٥٤ت فوائد بنكیة ** إیرادا

١١ر ٩٣١٥ر ٦٣٤حصة الشركة –تماعي لضمان اإلجفي امساھمةال
١٧ر ٢١٦٥٤ر ٢٩٤العلیا رواتب ومنافع اإلدارة 

٤٠ر ٤٠٥٠٠ر ٥٠٠بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة
٣ر ٢٧٦٦ر ٥٩٥أعضاء مجلس اإلدارة مصاریف سفر وتنقالت 

٧ر ١٠٨٠٠ر ٥٠٠مجلس اإلدارةبدل أتعاب لجان

إدارة.س عضو مجل*
لس إدارة الشركة.ع لدى البنوك األعضاء بمجائ دات من الودائد البنكیة تمثل إیرافوات الإیراد**

القیمة العادلة  )١٢(

القیمة العادلة لألدوات المالیة
ت المالیة. لوباموجودات المالیة والمطي التتمثل األدوات المالیة ف

الدخل الشامل دلة من خالل بالقیمة العاالبنوك والموجودات المالیة ندوق وأرصدة لدى من النقد في الصودات المالیة جتتكون المو
التزامات عقود  وبات المالیة من مطل وبعض األرصدة المدینة األخرى. تتكون الوشیكات برسم التحصیل ة والذمم المدینخر اال

. ألخرىة األرصدة الدائنوبعض ااالیجار 

وات. لھذه األدشكل جوھري عن القیمة الدفتریةمالیة ال تختلف بإن القیمة العادلة لألدوات ال
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ة القیمة العادلقیاس 

القیمة العادلة: الترتیب التالي ألسالیب وبدائل التقییم وذلك في تحدید وعرضشركةالتستخدم 

وجودات والمطلوبات. الم فساألسواق الفعالة لنة المعلنة في یقالمستوى األول: األسعار السو

مالحظتھا بشكل مباشر أو غیر  قیمة العادلة یمكني لھا تأثیر مھم على الت: تقنیات أخرى حیث تكون كل المدخالت الالمستوى الثاني
مباشر من معلومات السوق. 

من السوق  مبنیة على معلومات یست لیمة العادلة ولكنھار مھم على القیثالثالث: تقنیات أخرى حیث تستخدم مدخالت لھا تأالمستوى
حظتھا. یمكن مال

الدخل العادلة من خالل قیمةتمتلك الشركة أدوات مالیة متمثلة في موجودات مالیة بالرةختصیة المالمرحلالمالیةبتاریخ القوائم
ت  الموجوداوى األول لتقییمھا باستخدام األسعار السوقیة المعلنة في األسواق الفعالة لھذه الشركة المستوقد استخدمتخر الشامل اال

ل  مقاب٢٠٢٠أیلول٣٠دینار كما في ١٨٧ر ١٧٦لمرحلیة المختصرةاةالمالیھرة في القوائم لغت قیمتھا العادلة الظاوقد ب
.٢٠١٩ل ون األوكان٣١دینار كما في ٢٢٣ر ٤١٤

صین ن قبل مقیمین مرخمالستثمارات ابناًء على تقییم ھذه لالستثمارات العقاریة العادلة صاح عن القیمة االفبتقوم الشركة
٢ر ٣٧٠ر ٥٣٨ھا بمبلغ قییمتالتي تمستثمارات العقاریة لالالعادلةلقیاس القیمةالثالث توىباستخدام المس تقوم الشركة. تقلینمس 
.ر دینا

إدارة المخاطر)٣١(

تأثیر على ھنعجونتأنھ وباء) بCOVID-19فیروس كورونا (انتشار صنیف تب٢٠٢٠ر اآذلعالمیة خاللصحة انظمة القامت م
للتقیید نتیجة الحلیفة ةتعمل بھ الشركالتيالسیاحةعلى قطاع كبیر كان لذلك أثر . اق العالمیةألسوخلل في اد العالمي واالقتصا

من  ین وإلغاء المؤتمرات والتراجع في حجوزات المسافرینالصحي للمسافر والتشدید على إجراءات السفر باإلضافة الى الحجر 
.شار فیروس كورونااجل مكافحة انت

مؤكد كة وأداءھا المالي وتدفقاتھا النقدیة غیر مركز المالي للشر وكذلك تأثیرھا على الث األحداطورات ھذه ال حجم ومدة ت یز ال
ھذه  ا في تاریخمقدیر معتمد ألثرھا كتء ارحلة، وال یمكن إجر ھذه المبھا بدقة في تنبؤل یمكن االالتطورات المستقبلیة حیث ان 

اذ اإلجراءات الالزمة وفقاً نشطة الشركة التخثر ھذه األحداث على أأتقییمدد استكمالان اإلدارة بصیة. المالیة المرحلقوائمال
عرضة لھا الشركة كما مالقییم تحلیل المخاطر ھذا الت مختصرة. یشمل ة الیة المرحلییخ ھذه القوائم المالحتى تار متاحة للمعلومات ال

یلي:

مانر االئتمخاط
تم  بالتزاماتھم تجاه الشركة. األخرى عن الوفاءجز المدینین والجھات عم عن تخلف أوتنجي المخاطر التي قدخاطر االئتمان ھم

شركة بأنھا الترى.٢٠٢٠أیلول٣٠ة في یالفترة المنتھالل خینارد٨٦ر ١٧١بمبلغ متوقعةیة سائر ائتمانخ تسجیل مخصص
االئتمانیة خسائر مخصص الان وتمر بشكل مس قائمة م التقوم بمراقبة الذمانھاحیثئتمانر االة لمخاطبدرجة كبیر معرضة لیست 
.كافيمقابل ھذه الذمم وقعة المت

لفائدةامخاطر أسعار 
رة ى اإلداتر .البنوكع لدىالودائفيلمتمثلةواداتھا والتي تحمل فائدةوفائدة على موجعار الس أر فيتغیالض الشركة لمخاطر تتعر 

یة المرحلیة المختصرة. لى القوائم المالالراھنة غیر جوھري علألحداثتیجةندة الفائأسعار فيغیر تان أثر مخاطر ال
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األسھمرمخاطر التغیر بأسعا
الیة القوائم المضمناستثمارات األسھمإناألسھم.لالستثمارات في لقیمة العادلةر في این التغم عمخاطر أسعار األسھتنتج
إلدارة ان . ترى ا٢٠٢٠أیلول٣٠كما في دینار ١٨٧ر ١٧٥بقیمة عمانبورصةجة بشكل رئیسي فير لیة المختصرة مدرحالم

لیة المختصرة. حر ة المالیم المري على القوائاھنة غیر جوھسھم نتیجة لألحداث الر اطر التغیر بأسعار األأثر مخ

لسیولةمخاطر ا
ءات األھداف والسیاسات واإلجراؤثر على تا لمھنة حیث انھالھ نتیجة لألحداث الر ر سیولمخاطلیست معرضة ھانأركة بترى الش 

. ھاتھا المالیة عند استحقاقالوفاء بالتزامالھا ویمكن رأس المالالمتعلقة بھیكلة 

العمالتمخاطر 
بسعر ثابت مع الدوالرربوط نار مسعر صرف الدین إریكي.والدوالر األمكة ھي بالدینار األردنير لش ت اامالعظم تعإن م

جوھري على لألحداث الراھنة غیرر العمالت نتیجة التغیر في أسعامخاطرالر لكل دینار)، وبالتالي فإن أثر ود٤١/١األمریكي (
المختصرة.لیة المرحلیةالقوائم الما


