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 مجلـس اإلدارة    

 السید باسم جمیل المعشر         س                            ـالرئی   

 السید محمد جعفر الشامي                         س   ـب الرئی ـ نائ   
 الدكتور مروان جمیل المعشر                                 اء ـــاألعض   

 ة سھیل جمیل المعشر و إخوانھ ممثال لشرك                                                
  
 الدكتور رمزي صالح المعشر                           

     خوانھإممثال لشركة رجائي المعشر و                                                                         
     

 السید جورج جاك خیاط                                               
       
 السید فارس الیاس المعشر                    
 

 الدكتور نایف عزیز البقاعین                                                
 ممثال لشركة معشر لإلستثمارات و التجارة                                                                       

 
 السید لؤي عصام عرفات                                                

 التجارة  لإلستثمار وركة الروشة ممثال لش                                                                       
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 حضرات السادة المساھمین الكرام ،،

 

مع بالغ التقدیر و صادق المحبة ، یسرني ان ارحب بكم بإسمي و اسم زمالئي أعضاء  
مجلس اإلدارة في ھذا االجتماع السنوي السابع و االربعون و المتضمن نتائج اعمال الشركة  

والبیانات المالیة للسنة المنتھیھ    ۲۰۲۰ام  وإنجازاتھا خالل ع  لألعمال و المشاریعالمتصدرة  
 .  ۲۰۲۰/ ۳۱/۱۲في 

 

 حضرات السادة المساھمین ،

من السیر في خطى واثقة في البناء على ما تم انجازه     ۲۰۲۰تمكنت الشركة خالل العام 
لسلبي  ورونا و اثرھا اطیلة السنوات السابقة بالرغم  من التداعیات التي فرضتھا جائحة ك 

 القطاعات االقتصادیة. على جمیع 

دینار مقابل مبلغ    ۲۳۰٬٥۰۷من نتائج اعمالھا مبلغ    ایراداً   ۲۰۲۰حققت الشركة في عام   
  ۳٤۳٬۷۳٥بلغ   ۲۰۲۰، كما ان مجموع مصاریفھا عام ۲۰۱۹دینار في عام   ۳۹۲٬٤۷۹

ارباحا    ، و بالتالي حققت الشركة ھذا العام ۲۰۱۹دینار في عام    ۳٦۸،۳۹۰دینار مقابل  
، و بنسبة نمو  دینار في العام السابق  ۲٤٬۰۸۹دینار مقابل ارباح بلغت    ۱٦۳٬٤۹٥بلغت  
٦۷۹٪   . 

وبناءا على ھذه النتائج المالیة فقد اوصى مجلس ادارة الشركة بتوزیع ارباح نقدیة على  
 من القیمة االسمیة للسھم.   ٪۱۲اھمین بنسبة  السادة المس

 

 حضرات السادة المساھمین ،

المحافظة على آدائھا القوي بخطى ثابتھ    ،شركة ھنكل االردن    ،الشركة الحلیفة  لت  واص
و كفاءه عالیة ، وعلى موقعھا القیادي الذي تتمتع بھ في السوق االردني منذ سنوات طویلھ  

و االبتكار بالرغم من التحدیات التي فرضتھا جائحة كورونا  من خالل التجدید و التنویع  
من المرونة    لٍ و اعمالھا التشغیلیھ، و استطاعت الشركة التعامل بقدر عا  على انشطة الشركة 

 مع مختلف الظروف و المعطیات وتحقیق نتائج ایجابیة. 
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االردن    – و على صعید آخر فإن استمرار الخسائر في شركة عبجي للمواد االستھالكیة  
السیاسات و اعادة ترتیب االولویات  القرار بتعدیل  اتخاذ  الى  و االنسحاب من ھذه    ادى 

أعمال شركة المتصدرة لإلعمال    ، لوقف االثر السلبي على نتائج۲۰۲۰الشركة خالل عام  
 ا المالیة. و المشاریع وعلى بیاناتھ

 

 حضرات السادة المساھمین ،

كد مره اخرى أن شراكتنا االستراتیجیة مع شركة ھنكل االلمانیة العالمیة، والتي  ؤال بد ان ن
  ة تأتي تمشیا مع التوجھات الملكیة السامیة و تلبی   ، عاما  ۱٤٥الى اكثر من  یمتد تاریخھا  

لتحفیز    جاللة  لرؤیة و  االجنبیة  االستثمارات  لجذب  هللا،  حفظھ  الثاني،  عبدهللا  الملك 
 االستثمارات المحلیھ. 

ان شراكتنا ھذه والتي تمتد الكثر من اربعة عشرة عاما تبقي على راس سلم اولویاتنا، و   
ا  انسجاما مع الخطة االستراتیجیة العامة للشركة و توجھھا االستثماري و تحقیقا لرؤیتھ  تأتي

ھذه االستثمارات طویلة    هشریكا مع شركات عمالقة ، وما یمكن ان توفر  في ان تكون 
 االمد من فرص للتوسع و النمو . 

و المشاریع مع  و تجدر االشارة ھنا الى اھمیة العالقة المتمیزة لشركة المتصدرة لالعمال  
مع   للتعاون  مثالیا  نموذجا  تعد  والتي  االلمانیة  ھنكل  الششركة  ھذه  متعددة مثل  ركات 

 الجنسیات وتأكد التزامنا في استدامة تطابق رؤیتنا مع اھدافنا و تطلعاتنا. 

 

 حضرات السادة المساھمین ،

ال    ۲۰۲۰م اان استمرار التراجع العام في اسعار االسھم في سوق عمان المالي خالل ع 
یزال یؤثر سلبا على البیانات المالیة للشركة،  و الیزال یسبب في تحمل الشركة خسائر  

 . الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخرتدني في قیمة 
تنفیذا لقرارات   محفظفة االسھم التي تمتلكھا   ام ایضا ببیع جزء من كما قامت الشركة ھذا الع 

 یل ھذه المحفظھ. یاالدارة بتس مجلس 

و أؤكد ھنا ان مجلس ادارة الشركة یتابع ھذا الموضوع باھتمام كبیر و من اولویاتھ العمل  
 على تخفیض ھذا االثر السلبي على حقوق المساھمین و القوائم المالیة. 
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 حضرات السادة المساھمین ،

قة و تفاؤل في ظل قیادتنا الھاشمیة  ، و االعوام القادمة بكل ث   ۲۰۲۱إننا نتطلع الى العام  
على مواصلة جھودنا بالحفاظ على االداء المتمیز لشركتنا في التوسع و  الحكیمة ، و نؤكد  

النمو من خالل الشراكة االستراتیجیة مع شركة ھنكل االلمانیة، و من خالل متابعة ایة  
الشركة و یخدم مصالحھا  ماریة جدیدة متاحة بما یحقق االستغالل االمثل لموارد  فرصة استث

 ى. و خططھا المستقبلیة من جھة اخر

وختاما فأنني أتقدم نیابة عنكم بالشكر و االمتنان الى شركة ھنكل االلمانیة على ایمانھا و  
بالشكر و التقدیر   ثقتھا المطلقة بشركتنا، كما أتقدم و زمالئي أعضاء مجلس إدارة الشركة

الشركة على   الى مساھمي  الى جمیع  و االعتزاز  المتواصل ، و  الغالیة و دعمھم  ثقتھم 
ن في الشركة على ما قاموا بھ من خدمات و جھود مخلصة لتحقیق أھدافھا، راجین  العاملی

 و متمنین لشركتنا المزید من التقدم و االزدھار.  

 

                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                     المعشر جمیل سمبا

 رئیس مجلس االدارة                                                                        
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 إدارة الشركة :
امة المحدودة خالل عام  كیماویة العربیة المساھمة العتأسست شركة مصانع المنظفات ال

، كشركة مساھمة عامة یقع مركزھا الرئیسي في عمان / عبدون وال یوجد لھا أي  ۱۹۷۳
داخل المملكة او خارجھا وقد تم تعدیل غایاتھا و تغییر إسمھا الذي أصبح الشركة  فروع 

 . ۲۰۰۷ة خالل عام  المتصدرة لألعمال و المشاریع المساھمة العامة المحدود 

یشرف على إدارتھا مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء یتم إنتخابھم كل أربعة سنوات  
، و یبلغ عدد موظفي الشركة في الوقت  و یتكون لدیھا جھاز إداري مستقر و فاعل 

 الحاضر موظفین اثنین من حملة الشھادة الجامعیة األولى. 

 

 مساھمي الشركة : 
) مساھما، ویملك أعضاء مجلس  ٥۰۲(  ۲۰۲۰/ ۱۲/ ۳۱كة كما في بلغ عدد مساھمي الشر
تزید  ) سھما ، علما بأن المساھمین الذین یملكون أسھما ۲۷۳٬۲۲۰االدارة ما مجموعھ (

 من رأس مال الشركة ھم السادة :  ٪ ٥عن  
  

  

 

اإلستثمار الرأسمالي :حجم   
 

  ) ٤٨٤٬١١٩( - ٢٠١٩/ ١٢/ ٣١و   ٣١/١٢/٢٠٢٠بلغ حجم اإلستثمار الرأسمالي بتار�خ  
 دینار.   )٥٤١٬٧٦٤(  و

 

 
 سم المساھمإ

 عدد االسھم
 

۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 
 ۱۸۹٬۷٦۰ ۱۸۹٬۷٦۰ السادة شركة سھیل جمیل المعشر و إخوانھ 

 ۷۹٬۰٥۹ ۷۸٬۰٥۹ السید رفیق صالح المعشر 
 ۱۸۸٬٦۷٥ ۱۹۸٬۱۸۷ السادة صندوق التقاعد إلعضاء نقابة المھندسین
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 : ۲۰۲۰شركات حلیفة في عام  

 ٪ ٤۰نسبة التملك               االردن                          -شركة ھنكل  

   ٪٥۰ن*            نسبة التملك  األرد  - عبجي للمواد األستھالكیة شركة  
 .۲۰۲۰تم االنسحاب منھا بالكامل خالل عام *  

 

 : ۲۰۲۰شركات تابعة في عام 
 . ۲۰۲۰كة تابعة في عام  شر ال یوجد لشركتنا أي

 
 : عمل الشركة  أثر القرارات الصادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولیة أو غیرھا على 

غیرھا كان لھا أثر    لحكومة أو المنظمات الدولیة أوال یوجد أیة قرارات صادرة عن ا
كانون   ۳۱مادي على الشركة او منتجاتھا او قدرتھا التنافسیة خالل السنة المنتھیة في 

 . ۲۰۲۰  األول  
 
 

  : التدریب وبرامج  الموظفین دوران ومعدل التعیین سیاسة
 

فاءة في مجال العمل  الشھادات العلمیة و الخبرة و الكتعتمد إجراءات التعیین على 
 سبة للمناصب العلیا، ویتم ذلك عن طریق اإلعالن في الصحف المحلیة. المطلوب بالن

 . ۲۰۲۰فاد أي من موظفیھا الى برامج تأھیل و تدریب خالل عام  یلم تقم الشركة بإ 

 

 :  الشركة لھا تتعرض التي للمخاطر صف و
ولھا تأثیر مادي علیھا    ۲۰۲۱مخاطر قد تتعرض لھا الشركة خالل عام  ال یوجد أیة 

 ) المرفق بالقوائم المالیة . ۲۰ما ھو وارد باالیضاح رقم (  بإستثناء
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والمخصصات   مخصص ضریبة الدخل قبل المحققة لألرباح الزمنیةالسلسلة 
األخیرة  للسنوات الخمس التوزیع نسبو الموزعة واألرباح األخرى  

 

 نسبة التوزیع 
٪ 

 األرباح الموزعة 
 ) (دینار 

صافي األرباح (الخسائر) المحققة قبل  
 الدخل و المخصصات األخرى ضریبة

 (دینار)  
 السنة  

٪۱۲ ۱۸۰٬۰۰۰                          ۱٦۳٬٤۹٥  ۲۰۲۰ 

-  -                             ۲٤٬۰۸۸  ۲۰۱۹ 

-  -                           ۲۱٥٬۲۲۳  ۲۰۱۸ 

-  -                         (۳۲۹٬۷۸۸) ۲۰۱۷ 

٪۱۰ 
سھم مجانیة ا  

۱۳۳ ,۰۰۰  
۱٦۹ ,۹۹۲                        ۱٬٦۷٤٬۸٤۷  ۲۰۱٦ 

 
 

: عملیات ذات طبیعة غیر متكررة  
 

  – شركة عبجي للمواد االستھالكیة ،قامت الشركة ببیع كامل حصتھا في الشركة الحلیفة 
القوائم المالیة للشركة ،  ، ولم یكن ھناك اي أثر مالي على  ۲۰۲۰خالل عام  ،االردن

اصبحت صفر في  االردن  - شركة عبجي للمواد االستھالكیة ار في  ذلك ان قیمة األستثم
 . ۲۰۱۹الربع االخیر من عام  
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 حقوق المساھمین للسنوات الخمس األخیرة بالدینار االردني 

 
 حقوق المساھمین   ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۲۰۱۸ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦

    
۱٬۳۳۰٬۰۰۸  

    
۱٬٥۰۰٬۰۰۰  

     
۱٬٥۰۰٬۰۰۰  

    
۱٬٥۰۰٬۰۰۰  

    
 رأس المال    ۱٬٥۰۰٬۰۰۰

       
۷۸٤٬٥٥٤  

       
۷۸٤٬٥٥٤  

        
۷۸٤٬٥٥٤  

       
۷۸٤٬٥٥٤  

       
 إحتیاطي إجباري    ۷۸٤٬٥٥٤

       
٥۱۱٬۲۷۹  

       
٥۱۱٬۲۷۹  

        
٥۱۱٬۲۷۹  

       
٥۱۱٬۲۷۹  

       
 ختیاري اطي إإحتی   ٥۱۱٬۲۷۹

    
۱٬٥٤٤٬۷٦۲  

       
۹۱۱٬۹۸۱  

     
۱٬۱۰۱٬٤۹٥  

       
۹۰۸٬٥٦۹  

       
۸٦۹٬۰٥۲  

أرباح مدورة ( خسائر   
 متراكمة) 

     
(۸۷۷٬۰۸۳) 

     
(۹٤٦٬٦۳۱) 

   
(۱٬۰۸۰٬۹٦۳) 

     
(۹۲۷٬٥۹۷) 

     
(٦۸۰٬۸٤۳) 

التغیر  إحتیاطي القیمة العادلة /
 المتراكم في القیمة العادلة 

    
۳٬۲۹۳٬٥۱۹  

    
۲٬۷٦۱٬۱۸۳  

     
۲٬۸۱٦٬۳٦٥  

    
۲٬۷۷٦٬۸۰٤  

    
 ین ممجموع حقوق المساھ   ۲٬۹۸٤٬۰٤۲

 

 
 أسعار األوراق المالیة المصدرة من قبل الشركة آلخر خمس سنوات 

 

 سعر الورقة المالیة  سعر الورقة المالیة 
   فلس  دینار 
۱ ۰٥۰ ۳۱/۱۲ /۲۰۲۰ 
۱ ۸٤۰ ۳۱/۱۲ /۲۰۱۹ 
۱ ۳۰۰ ۳۱/۱۲ /۲۰۱۸ 
۱ ٤٥۰ ۳۱/۱۲ /۲۰۱۷ 
۲ ۱۷۰ ۳۱/۱۲ /۲۰۱٦ 

 

 
أعمالھا تحلیل المركز المالي للشركة و نتائج   

 

 
 
 
 
 
 

۲۰۱۹ ۲۰۲۰   
 نسبة التداول  ۱٫۰۱ ۰٫٤۸

 رأس المال العامل    ٤٬۸۳۲ (٤٤۲٬٦۱۸)
 العائد على حقوق الملكیة  ٥٫٤۸ ٪ ٪۰٫۸۷
 العائد على الموجودات    ٤٫۸٥٪ ٪۰٫٦٦
 نسبة األلتزامات الى حقوق الملكیة     ۰٫۱۳ ۰٫۳۱
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:   الخطة المستقبلیة  

 
 ستركز على ما یلي :  ۲۰۲۱إن خطة عمل الشركة لعام  

  
تعزیز العالقة االستراتیجیة مع شركة ھنكل األلمانیة ، و الدخول في شراكات تخدم   •

 ربحیتھا. ھذة العالقة و بما ینعكس ایجابیا على أداء الشركة و 
األستثماریة بما یحقق اإلستغالل األمثل لموارد الشركة ، و تنویع   الفرص  متابعة •

 مصادر دخلھا. 
 العمل على تعظیم االیرادات و رفع مستوى آداء الشركة.  •

 
 

 أتعاب التدقیق : 
 

ولم یتقاضى السادة   )دینار ۹,۰۰۰مبلغ ( ۲۰۲۰بلغت أتعاب تدقیق حسابات الشركة لعام 
أیة أتعاب عن أیة خدمات   ۲۰۲۰خالل عام    )تناابات شرك مدققي حس (إرنست آند یونغ 

 أخرى. 
 
 

األوراق المالیة المصدرة من قبل الشركة و المملوكة من قبل أشخاص اإلدارة العلیا 
 ذوي السلطة التنفیذیة : 

 

 المملوكة عدد األسھم  الوظیفــــــة  االســـــــم 
۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

  ٤۰٬٦۱۰           ٤۰٬٦۱۰       االدارة  رئیس مجلس السید باسم جمیل المعشر 

  ٦٬۲۷۸             ٦٬۲۷۸         نائب رئیس مجلس االدارة  السید محمد جعفر الشامي 

  ۱۸۹٬۷٦۰         ۱۸۹٬۷٦۰     عضو مجلس ادارة  السادة شركة سھیل جمیل المعشر و إخوانھ 

  ٥٦۳               ٥٦۳           عضو مجلس ادارة  السادة شركة رجائي المعشر و إخوانھ

  ۱٬٤٦۳             ۱٬٤٦۳         عضو مجلس ادارة  السید جورج جاك خیاط 

  ۳۳٬۲٥۰           ۳۳٬۲٥۰       عضو مجلس ادارة  السید فارس الیاس المعشر 

  ۷۳۳               ۷۳۳           عضو مجلس ادارة  شركة معشر لإلستثمارات و التجارة ادةالس

  ٥٦۳               ٥٦۳           عضو مجلس ادارة  السادة شركة الروشة لإلستثمار و التجارة

  -   -  مدیر مالي السید طارق حكمت الروسان 
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اإلدارة العلیا ذوي السلطھ  االوراق المالیة المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة و أشخاص 
* التنفیذیة و أقاربھم   

 
ل الشركة و مملوكة من قبل الشركات المسیطر علیھا من قبل أعضاء  ال یوجد أوراق مالیة مصدرة من قب*

. ۲۰۲۰مجلس اإلدارة و أشخاص اإلدارة العلیا ذوي السلطة التنفیذیة و أقاربھم للعام    
 
 
 

االمتیازات التي تتمتع بھا الشركة : الحمایة الحكومیة او   
 

وجب القوانین و االنظمة أو  ال یوجد أیة حمایة حكومیة أو امتیازات تتمتع بھا الشركة بم 
 غیرھا، وأي براءات اختراع أو حقوق امتیاز تم الحصول علیھا من قبل الشركة. 

 
 
 
 
 
 

 اســم الجھـة   األســم 
 یــمثلھا التـي 

 ۲۰۱۹عدد االسھم   ۲۰۲۰عدد االسھم  
 اقرباء  تمثیل شخصي  اقرباء  تمثیل شخصي 

ــ  م جمیل المعشر السید باس    ــ  ــ  ٤۰٬٦۱۰ ــ  ــ  ٤۰٬٦۱۰ ـ

 الدكتور مروان جمیل المعشر   
السادة شركة سھیل  
جمیل المعشر و  

 إخوانھ
 ــ  ۱۸۹٬۷٦۰ ٥۹٬۸۱۹ ــ  ۱۸۹٬۷٦۰ ٥۹٬۸۱۹

ــ  السید محمد جعفر الشامي     ــ  ــ  ٦٬۲۷۸ ــ  ــ  ٦٬۲۷۸ ـ

السادة شركة رجائي   الدكتور رمزي صالح المعشر   
 ۳٬۲۳۰ ٥٦۳ ــ  ۳٬۲۳۰ ٥٦۳ ــ  إخوانھ المعشر و 

ــ  السید فارس الیاس المعشر     ــ  ــ  ۳۳٬۲٥۰ ــ  ــ  ۳۳٬۲٥۰ ـ

ــ  السید جورج جاك خیاط    ــ  ــ  ۱٬٤٦۳ ــ  ــ  ۱٬٤٦۳ ـ

 بقاعینالالدكتور نایف عزیز   
  معشر شركة ادةالس

و   لإلستثمارات 
 التجارة 

 ــ  ۷۳۳ ــ  ــ  ۷۳۳ ــ 

لسادة شركة الروشة  ا السید لؤي عصام عرفات  
 ــ  ٥٦۳ ــ  ــ  ٥٦۳ ــ  لإلستثمار و التجارة 

 ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  المـدیر المـالـي  السید طارق حكمت الروسان  
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أقارب أشخاص اإلدارة   االوراق المالیة المصدرة من قبل الشركة و المملوكة من قبل 
:  العلیا ذوي السلطة  التنفیذیة  

 

 عدد االسھم  اإلسم
۲۰۲۰ ۲۰۱۹ 

 ۳,۲۳۰ ۳,۲۳۰ یوسف المعشرالسیدة غادة 

 
 
 

عام  المزایا و المكافآت التي تمتع بھا رئیس و أعضاء  مجلس اإلدارة عن  
۲۰۲۰     :  

   
 

ین : ی ین و / أو عمالء رئیسدى موردین محدعتماد علإلدرجة ا  
 

لشركة أصبح  انشاط   رئیسیین لدى الشركة كون ال یوجد أي موردین محددین و/أو عمالء 
 نشاطا إستثماریا ولم یعد للشركة أي نشاط تصنیعي أو بیعي. 

 
 

 بدل
 تنقالتال 

 المكافآت 
 السنویة 

 رواتب  ال
 السنویة 
 االســـــــم   الوظیفــــــة   اإلجمالیة 

 دینــار دینــار دینــار

 السید باسم جمیل المعشر س مجلس االدارة رئی   ۱٥۰٬٦٦۷      ۲٬۰۰۰     ۲٬٤۰۰   

 السید محمد جعفر الشامي نائب رئیس مجلس االدارة     -                 ۲٬۰۰۰     ۲٬٤۰۰   

 الدكتور مروان جمیل المعشر عضو مجلس ادارة     -                 ۲٬۰۰۰     ۲٬٤۰۰   
 شركة سھیل جمیل المعشر و إخوانھ  ممثل

 الدكتور رمزي صالح المعشر  عضو مجلس ادارة     -                 ۲٬۰۰۰     ۲٬٤۰۰   
 شركة رجائي المعشر و إخوانھ  ممثل

 السید جورج جاك خیاط عضو مجلس ادارة     -                 ۲٬۰۰۰     ۲٬٤۰۰   

 السید فارس الیاس المعشر عضو مجلس ادارة     -                 ۲٬۰۰۰     ۲٬٤۰۰   

 بقاعین الالدكتور نایف عزیز  عضو مجلس ادارة     -                 ۲٬۰۰۰     ۲٬٤۰۰   
 شركة معشر لإلستثمارات و التجارة ممثل

 السید لؤي عصام عرفات  عضو مجلس ادارة     -                 ۲٬۰۰۰     ۲٬٤۰۰   
 الروشة لإلستثمار و التجارة شركة  ممثل
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   المزایا و المكافآت التي تمتع بھا أشخاص اإلدارة العلیا ذوي السلطة التنفیذیة  عام

۲۰۲۰  :  
 
 

مزایا  
 عینیة 

مصاریف  
 سفر 

 بدل 
 تنقالت ال 

 مكافآت ال
 سنویة ال

رواتب  ال
 سنویة ال
 االســـــــم  الوظیفــــــة  جمالیة اإل

 دینــار  دینــار  دینــار  دینــار  دینــار 
              
-    ٤٤۲٬۳  ٤۰۰٬۲  ۰۰۰٬۲  ٦٦۷٬۱٥۰  السید باسم جمیل المعشر  رئیس مجلس االدارة  

              
-    

                       
-    

                 
-    

                 
-    ۸۰۸٬۳٥  السید طارق حكمت الروسان المدیر المالي 

 
 

 التبرعات و المنح : 
 

 . ۲۰۲۰تقم الشركة بدفع أي تبرعات أو منح عام  لم  
 

 
 العقود و المشاریع مع أطراف ذات عالقة : 

 
دینار حیث  ۳٦,٥۰۰األردن" ، بمبلغ   -ر مع الشركة الحلیفة "شركة ھنكل عقد اإلیجا

 األردن.  -تقوم الشركة بتأجیر جزء من المكاتب المملوكة لھا لشركة ھنكل  
 

 
خدمة البیئة و المجتمع المحلي : مساھمة الشركة في   

 
شاط  في خدمة البیئة و المجتمع المحلي كون الن  ۲۰۲۰لم تساھم الشركة خالل عام  

 التصنیعي ومن ثم التجاري للشركة قد تم نقلھ الى شركة ھنكل االردن. 
 

 
 الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطھا : 

 
بیعي وكون نشاط الشركة أصبح نشاطا  حیث لم یعد للشركة أي نشاط تصنیعي أو 

وحصتھا  إستثماریا فلم یعد باإلمكان تحدید الوضع التنافسي للشركة و أسواقھا الرئیسیة  
 السوقیة من السوق المحلي. ال ینطبق على الشركة معاییر الجودة الدولیة. 
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الھیكل التنظیمي الرئیسي 
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 جدول أعمال اجتماع الھیئة العامة العادي للشركة 
 
 

 صادقة علیھ.موال ۰۷/۲۰۲۰/ ۱٥ الھیئة العامة العادي المنعقد بتاریخر إجتماع ـالوة محضـت .۱
  ةو الخط ۲۰۲۰ التصویت على  تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة لعام  .۲

   .۲۰۲۱المستقبلیة لعام      
 .۳۱/۱۲/۲۰۲۰في   السنة المالیة المنتھیة التصویت على تقریر مدققي حسابات الشركة عن  .۳
 ۳۱/۱۲/۲۰۲۰یزانیة العمومیة وبیان الدخل للسنة المالیة المنتھیة في التصویت على الم .٤

 . ۲۰۲۰والمصادقة علیھا وإبراء ذمة رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة عن  السنة المالیة 
) من القیمة األسمیة  ٪۱۲الموافقة على توزیع أرباح نقدیة على مساھمي الشركة بنسبة ( .٥

 لألسھم.
 . وتحدید أتعابھم ۲۰۲۱لسنة المالیة انتخاب مدققي حسابات الشركة ل .٦
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۲۰۲۰تقریر حوكمة الشركات المساھمة المدرجة لسنة   
 
 
 
  ۲۰۲۰طلع مجلس اإلدارة على تعلیمات حوكمة الشركات المساھمة المدرجة لسنة  ا

ومتطلباتھا، ثم إتخذ كافة اإلجراءات الضروریة لتطبیق ھذه التعلمیات مثل تشكیل اللجان  
باجتماعات مجلس اإلدارة و  عقد اجتماعاتھا ومناقشة قراراتھا و كذلك ما یتعلق و

 اجتماعات الھیئة العامة و غیر ذلك من المتطلبات. 
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  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحالیین والمستقلین خالل السنة وتحدید فیما
 مستقل كان العضو تنفیذي أو غیر تنفیذي ومستقل أوغیر  إذا

 
 

 إسم عضو مجلس اإلدارة  المنصب الصفة

 عضومجلس إدارة  
 السید باسم جمیل المعشر رئیس مجلس االدارة تنفیذي و غیر مستقل  

 عضومجلس إدارة  
 غیر تنفیذي و مستقل 

 نائب رئیس  
 السید محمد جعفر الشامي مجلس االدارة

 عضومجلس إدارة  
 سھیل جمیل المعشر و إخوانھ  السادة شركة - غیر تنفیذي و غیر مستقل  

 عضومجلس إدارة  
 السادة شركة رجائي المعشر و إخوانھ - غیر تنفیذي و مستقل 

 عضومجلس إدارة  
 السید جورج جاك خیاط - غیر تنفیذي و مستقل 

 عضومجلس إدارة  
 السید فارس الیاس المعشر - غیر تنفیذي و مستقل 

 عضومجلس إدارة  
 شركة معشر لإلستثمارات و التجارة ادةالس - غیر تنفیذي و مستقل 

 عضومجلس إدارة  
 السادة شركة الروشة لإلستثمار و التجارة - غیر تنفیذي و مستقل 
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 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة االعتباریین خالل السنة وتحدید فیما إذا كان
 العضو تنفیذي أو غیر تنفیذي ومستقل أو غیر مستقل 

 

 إسم ممثل عضو مجلس اإلدارة  ریةاإلعتباالجھة  الصفة

 عضومجلس إدارة 
 الدكتور مروان جمیل المعشر   شركة سھیل جمیل المعشر و إخوانھ  غیر تنفیذي و غیر مستقل 

 عضومجلس إدارة  
 الدكتور رمزي صالح المعشر  شركة رجائي المعشر و إخوانھ  غیر تنفیذي و مستقل  

 عضومجلس إدارة  
 بقاعینالالدكتور نایف عزیز   كة معشر لإلستثمارات و التجارةشر  غیر تنفیذي و مستقل  

 عضومجلس إدارة  
 السید لؤي عصام عرفات   شركة الروشة لإلستثمار و التجارة  غیر تنفیذي و مستقل  

 
 

 المناصب التنفیذیة في الشركة وأسماء األ شخا ص الذین یشغلونھا 
 

 اإلسم المنصب
 جمیل المعشر باسم السید   رئیس مجلس االدارة 

 طارق حكمت الروسان السید  المدیــــر المالــــي 
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 جمیع عضویات مجالس اإلدارة التي یشغلھا 
 اإلدارة في الشركات المساھمة العامة عضو مجلس 

 إسم العضو  عضویات الشركات المساھمة العامة

 * نائب رئیس مجلس إدارة شركة العالمیة للوساطة المالیة. 
 مصانع األجواخ االردنیة. * عضو مجلس إدارة شركة 

 إدارة شركة العربیة الدولیة للفنادق. * عضو مجلس 
*رئیس مجلس إدارة شركة الباطون الجاھز و التوریدات  

 اإلنشائیة

 السید باسم جمیل المعشر

*نائب رئیس مجلس إدارة شركة المحفظة الوطنیة لألوراق  
 السید محمد جعفر الشامي المالیة . 

 *عضو مجلس إدارة شركة مصانع األجواخ االردنیة ویمثلھا  
 السید باسم جمیل المعشر. 

*عضو مجلس ادراة شركة اساس للصناعات الخرسانیة و یمثلھا  
 السید خلیل مكرم العلمي. 

*عضو مجلس إدارة شركة مسافات للنقل المتخصص و یمثلھا  
 الدكتور مروان جمیل المعشر. 
لبطاقات العالمیة و یمثلھا السید  * عضو مجلس إدارة شركة ا

 یادة . محمد عیسى ذیاب ابو ز
* عضو مجلس إدارة شركة العربیة الدولیة للفنادق و یمثلھا السید  

 باسم جمیل المعشر. 
* عضو مجلس إدارة شركة المتصدرة لألعمال و المشاریع و  

 جمیل المعشر.  مروان دكتوریمثلھا ال

 خوانھ السادة شركة سھیل جمیل المعشر و إ

 * عضو مجلس إدارة البنك األھلي االردني
 السادة شركة رجائي المعشر و إخوانھ ھا السید رفیق صالح المعشر. و یمثل 

 * الیوجد أي عضویات مجالس إدارة لدى اي من الشركات 
 السید جورج جاك خیاط المساھمة العامة.  

 فارس الیاس المعشرالسید  * عضو مجلس إدارة شركة الكھرباء االردنیة. 
 * عضو مجلس إدارة البنك األھلي االردني

 شركة معشر لإلستثمارات و التجارة ادةالس یمثلھا السید عماد یوسف المعشر.  و 

 * الیوجد أي عضویات مجالس إدارة لدى اي من الشركات 
 السادة شركة الروشة لإلستثمار و التجارة المساھمة العامة.  
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 ا ممثل أعضاء عضویات مجالس اإلدارة التي یشغلھ
 مجلس اإلدارة في الشركات المساھمة العامة  

 

 
 إسم ضابط إرتباط الحوكمة في الشركة : طارق حكمت الروسـان 

 
 
 
 
 

 
 

 إسم العضو  عضویات الشركات المساھمة العامة

 عضو مجلس إدارة / البنك االردني الكویتي
 التوریدات اإلنشائیةعضو مجلس إدارة / شركة الباطون الجاھز و 

 عضو مجلس إدارة / شركة مسافات للنقل المتخصص 

 المعشر الدكتور مروان جمیل 
 ممثل شركة سھیل جمیل المعشر و إخوانھ

 رئیس مجلس إدارة / شركة الموارد الصناعیة االردنیة
 عضو مجلس إدارة / شركة الدولیة للفنادق و االسواق التجاریة 

 المعشر الدكتور رمزي صالح 
 ممثل شركة رجائي المعشر و إخوانھ

 بقاعین الالدكتور نایف عزیز  الیوجد 
 لإلستثمارات و التجارة   ممثل شركة معشر

 السید لؤي عصام عرفات  الیوجد 
 ممثل شركة الروشة لإلستثمار و التجارة 
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س اإلدارة : اللجان المنبثقة عن مجلأسماء   
  

لجنة التدقیق.  -۱   
 لجنة الترشیحات و المكافآت. -۲
 حوكمة.لجنة ال -۳
 لجنة إدارة المخاطر.  -٤

 

 ۲٦/٤/۲۰۱۸أعضاء لجنة التدقیق حسب قرار مجلس اإلدارة بتاریخ 

 محمد جعفر الشامي.السید  -۱
 خوانھ.إالدكتور مروان جمیل المعشر / ممثل شركة سھیل جمیل المعشر و  -۲
 فارس إلیاس المعشر.  السید  -۳
 . رات و التجارةاثمنایف عزیز البقاعین / ممثل شركة معشر لإلست الدكتور  -٤

 

 ۲٦/٤/۲۰۱۸أعضاء لجنة الترشیحات و المكافآت حسب قرار مجلس اإلدارة بتاریخ 

 .الشاميمحمد جعفر السید  -۱
 رمزي صالح المعشر / ممثل شركة رجائي المعشر و إخوانھ.الدكتور  -۲
 لؤي عصام عرفات / ممثل شركة الروشة لإلستثمار و التجارة. السید   -۳

                                                

 ۲٦/٤/۲۰۱۸أعضاء لجنة الحوكمة حسب قرار مجلس اإلدارة بتاریخ 

 . فارس الیاس المعشرالسید  -۱
 خوانھ.إممثل شركة سھیل جمیل المعشر و  /  مروان جمیل المعشرالدكتور  -۲

 

 ۲٦/٤/۲۰۱۸أعضاء لجنة إدارة المخاطر حسب قرار مجلس اإلدارة بتاریخ 

 . جورج جاك خیاطالسید   -۱
 .ممثل شركة رجائي المعشر و إخوانھ / رمزي صالح المعشر الدكتور  -۲
 . ارات و التجارةثممعشر لإلست ممثل شركة  /  نایف عزیز البقاعینالدكتور  -۳
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 األعضاء الحاضرین  وبیان العام خالل اللجان من  كل اجتماعات عدد
 

 لجنة التدقیق   )۱(

 
جتماعا واحدا مع اعضاء لجنة  حضر مندوب مدققي الحسابات السادة ارنست و یونغ ا

 التنفیذیة العلیا في الشركة. التدقیق خالل العام دون حضور اي من اشخاص االدارة 
 

 لجنة الترشیحات و المكافآت   )۲(
 

 عدد الجلسات  سم عضو اللجنة إ
 ۲ محمد جعفر الشامي السید 

 ۲ رمزي صالح المعشرالدكتور 
 ۲ لؤي عصام عرفات السید 

 

   )لجنة الحوكمة ۳(
 عدد الجلسات  إسم عضو اللجنة 

 ۲ فارس الیاس المعشر السید 
 ۲ جمیل المعشرمروان الدكتور 

 
 لجنة إدارة المخاطر )٤(

 

 عدد الجلسات  إسم عضو اللجنة 
 ۲ جورج جاك خیاط السید 

 ۲ رمزي صالح المعشرالدكتور 
 ۲ نایف عزیز البقاعین الدكتور  

 
 
 

 إسم عضو اللجنة 
 اجتماع 

 ) ۱رقم ( 
 اجتماع 

 ) ۲رقم ( 
 اجتماع 

 ) ۳رقم ( 
 اجتماع 

 ) ٤رقم ( 
 √     √     √     √     مروان جمیل المعشرالدكتور  

 √     √     √     √     الشامي محمد جعفر السید 
 √     √     √     √     فارس إلیاس المعشر السید 

 √     √     √     √     نایف عزیز البقاعین   دكتورال
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 ألدارة خالل العام مع بیان األعضاء الحاضرینعدد اجتماعات مجلس ا

 م جمیل المعشر باس      
 رئیس مجلس اإلدارة 

 اجتماع 
رقم  

)٦( 

 اجتماع 
رقم  

)٥( 

 اجتماع 
رقم  

)٤( 

 اجتماع 
رقم  

)۳( 

 اجتماع 
رقم  

)۲( 

 اجتماع 
رقم  

)۱( 
 إسم عضو اللجنة 

√ √ √ √ √ √  السید باسم جمیل المعشر
√ √ √ √ √ √  السید محمد جعفر الشامي
√ √ √ √ √ √  شرالدكتور مروان جمیل المع
√ √ √ √ √ √  الدكتور رمزي صالح المعشر 
√ √ √ √ √ √  فارس الیاس المعشرالسید 
√ √ √ √ √ √  بقاعین الالدكتور نایف عزیز 
√ √ √ √ √ √  السید جورج جاك خیاط
√ √ √ √ √ √  السید لؤي عصام عرفات 



 

 

 
 
 
 

 المحدودة المساھمة العامةوالمشاریع  لألعمالالشركة المتصدرة 
 

  القوائم المالیة
 
 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 تقریر مدقق الحسابات المستقل 
  الى مساھمي الشركة المتصدرة لألعمال والمشاریع المساھمة العامة المحدودة

  المملكة األردنیة الھاشمیة  -عمان
 
 

 تقریر حول تدقیق القوائم المالیة  

 
 الـــرأي 

 
والتي تتكون ) (شركة مساھمة عامة محدودةلشركة المتصدرة لألعمال والمشاریع لقد قمنا بتدقیق القوائم المالیة المرفقة 

وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغیرات في حقوق   ٢٠٢٠كانون األول  ٣١من قائمة المركز المالي كما في 
لقوائم المالیة وملخص ألھم السیاسات الملكیة وقائمة التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ واالیضاحات حول ا

 المحاسبیة. 
 

كانون  ٣١في رأینا، إن القوائم المالیة المرفقة تُظھر بعدالة، من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي للشركة كما في 
 ر المالیة الدولیة.وأداءھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً لمعاییر التقاری ٢٠٢٠األول 

 
 أساس الرأي 

 
ً لھذه المعاییر مفصلة أكثر ضمن بند مسؤولیة مدقق  ً للمعاییر الدولیة للتدقیق، إن مسؤولیاتنا وفقا لقد قمنا بتدقیقنا وفقا
ً لقواعد السلوك المھني  الحسابات عن تدقیق القوائم المالیة الواردة في تقریرنا ھذا. نحن مستقلون عن الشركة وفقا

الصادرة عن المجلس الدولي لمعاییر السلوك المھني  (بما في ذلك معاییر االستقاللیة الدولیة) لمحاسبین القانونیین ل
للمحاسبین باإلضافة إلى متطلبات السلوك المھني االخرى المالئمة لتدقیق القوائم المالیة في األردن، وقد التزمنا بمتطلبات 

ولي لمعاییر السلوك المھني للمحاسبین. لقد قمنا بالحصول على أدلة تدقیق كافیة  السلوك المھني ومتطلبات المجلس الد
 ومالئمة و توفر أساساً إلبداء الرأي.

 
 فقرة تأكیدیة 

 
على رئیس مجلس اإلدارة بمبلغ  مستحقة  المالیة المرفقة، یوجد ذمة مدینة قوائم ) حول ال١٦نلفت االنتباه الى ایضاح رقم (

 حول ھذه القوائم المالیة    رأینا. إن ھذا األمر ال یعدل ٢٠٢٠كانون األول  ٣١دینار كما في  ٣٧٠ر٦٨٦
 

 أمور التدقیق الھامة 
 

تلك األمور التي وفقاً الجتھادنا المھني كانت األكثر جوھریة خالل تدقیق القوائم المالیة للسنة إن أمور التدقیق الھامة ھي 
الحالیة. لقد تمت دراسة ھذه األمور ضمن اإلطار الكلي لتدقیق القوائم المالیة إلبداء رأینا حول ھذه القوائم وال نبدي رأیاً 

 المتعلقة بكل أمر من األمور المشار إلیھا أدناه. منفصالً حول ھذه األمور. تم وصف إجراءات التدقیق 

نغ األردن    إرن و
ن  ن ن قان اس  م

وق ب  ١١٤٠ص  
ان  ة -١١١١٨ع ة الهاش ة األردن ل ال  

٠٠٩٦٢٦٥٥٢٦١١١/ ٠٠٩٦٢٦٥٨٠٠٧٧٧هاتف:   
 : ٠٠٩٦٢٦٥٥٣٨٣٠٠فاك  

WWW.ey.com/ me 



 

 

 

 
 
 

لكافة األمور   لقد قمنا بالمھام المذكورة في فقرة مسؤولیة مدقق الحسابات والمتعلقة بتدقیق القوائم المالیة. باإلضافة
مخاطر األخطاء الجوھریة  المتعلقة بذلك. بناء علیھ فأن تدقیقنا یشمل تنفیذ اإلجراءات التي تم تصمیمھا لالستجابة لتقییمنا ل

في القوائم المالیة. ان نتائج إجراءات التدقیق التي قمنا بھا، بما في ذلك اإلجراءات المتعلقة بمعالجة األمور المشار علیھا  
 ادناه، توفر أساسا لرأینا حول تدقیق القوائم المالیة المرفقة. 

 
 كیف تم معالجة أمر التدقیق المھم  امر التدقیق الھام 

 إستثمار في أسھم الشركة الحلیفة 
 

بلغت القیمة الدفتریة الستثمار الشركة في أسھم شركات  
كانون األول   ٣١دینار كما في  ٢ر٢٣٣ر١١٩حلیفة مبلغ 

موجودات الشركة.  من إجمالي  ٪ ٦٦، ما یشكل ٢٠٢٠
دینار كحصة من  ٣٥٨ر٠٢٦سجلت الشركة إیرادات بمبلغ 

من  ٪ ٧١نتائج اعمال الشركة الحلیفة وھو ما یشكل 
إجمالي إیرادات الشركة. یتم قید االستثمار في الشركات  
ً لھذه الطریقة،   الحلیفة باستخدام طریقة حقوق الملكیة. وفقا

قائمة المركز  یظھر االستثمار في الشركات الحلیفة في 
ً إلیھ التغیرات الالحقة في حصة   المالي بالكلفة، مضافا

 الشركة من صافي موجودات الشركات الحلیفة. 
ً ألھمیتھ النسبیة في   لقد قمنا بالتركیز على ھذا األمر نظرا
القوائم المالیة حیث أن جزء كبیر من إیرادات الشركة ناتج 

وھناك اعتماد عن حصتھا من نتائج أعمال الشركة الحلیفة 
 كبیر على نتائج أعمال الشركة الحلیفة في تحقیق األرباح.

 

 
 

لقد قمنا بالحصول على أحدث قوائم مالیة مدققة للشركة  
الحلیفة وقمنا بإعادة احتساب حصة الشركة من نتائج 

 اعمال الشركات الحلیفة.  
ً ببعض اإلجراءات الجوھریة التحلیلیة واألخرى  قمنا أیضا

م المالیة للشركة الحلیفة للحصول على أدلة على القوائ
التدقیق الالزمة حول القوائم المالیة للشركة الحلیفة  
واالیضاحات حولھا، كذلك حصلنا على كتب تأیید 

 لالستثمارات في الشركة الحلیفة.  
كما قمنا بتقییم اإلفصاح الخاص باالستثمار في الشركات 

حول القوائم المالیة  ) ٧الحلیفة المشار إلیھ في إیضاح رقم (
 . المرفقة

 

 
 ٢٠٢٠لعام   للشركة المعلومات األخرى الواردة في التقریر السنوي  

 
المالیة وتقریر مدقق الحسابات. ان اإلدارة ھي  تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقریر السنوي غیر القوائم 

 المعلومات األخرى.  المعلومات األخرى وأننا ال نبدي اي تأكید حول ان رأینا ال یشمل  المسؤولة عن المعلومات األخرى. 
 

إذا كانت المعلومات األخرى تتعارض جوھریا مع القوائم المالیة او من   المعلومات األخرى، فیماان مسؤولیتنا ھي قراءة 
. اذا تبین من خالل االجراءات التي قمنا بھا وجود تعارض او خطا جوھري بین   معرفتنا خالل عملیة تدقیق القوائم المالیة

 ایة امور بما یخص المعلومات االخرى.  القوائم المالیة والمعلومات االخرى فانھ یجب اإلفصاح عنھا. ھذا ولم تسترع انتباھنا



 

 

 

 

 

 
 مسؤولیة اإلدارة والمسؤولین المكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة  

 
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد ھذه القوائم المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة، باإلضافة 

ي إلعداد قوائم مالیة خالیة من األخطاء الجوھریة سواء الناتجة عن احتیال أو  الى تحدید نظام الرقابة الداخلي الضرور
 عن غلط.

 
كما أن اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ 

القوائم المالیة، إال إذا كان في نیة اإلدارة   االستمراریة بما في ذلك استخدام مبدأ االستمراریة في المحاسبة عند إعداد
 تصفیة الشركة أو إیقاف عملیاتھا أو عدم وجود أي بدیل واقعي آخر سوى القیام بذلك.

 
 إن المكلفین بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للشركة. 

 
 مسؤولیة مدقق الحسابات عن تدقیق القوائم المالیة 

 
أھدافنا تتمثل بالحصول على تأكید معقول بأن القوائم المالیة ككل خالیة من األخطاء الجوھریة سواء الناتجة عن  إن 

إحتیال أو عن غلط وإصدار تقریر التدقیق الذي یتضمن رأینا. ان التأكید المعقول ھو تأكید عالي المستوى ولكنھ لیس  
ً للمعاییر ال دولیة للتدقیق سیكشف دائما خطأ جوھریا عند وجوده. إن األخطاء قد  ضمانة أن التدقیق الذي یجري وفقا

تحدث نتیجة الحتیال أو غلط ویتم اعتبارھا جوھریة، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً یمكن ان یكون لھا تأثیر على القرارات 
 االقتصادیة المتخذة من قبل مستخدمي ھذه القوائم المالیة.

 
المھني والمحافظة على الشك المھني كجزء من التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق، و كذلك   إننا نقوم بممارسة االجتھاد

 نقوم بما یلي:
 

تحدید وتقییم مخاطر االخطاء الجوھریة في القوائم المالیة، سواء الناتجة عن احتیال أو غلط، و تصمیم وتنفیذ  
ستجیب لھذه المخاطر والحصول على أدلة تدقیق كافیة و مالئمة توفر أساساً إلبداء الراي. إن خطر  اجراءات تدقیق ت

عدم اكتشاف خطأ جوھري ناتج عن احتیال یعد أكبر من ذلك الناتج عن غلط، لما قد یتضمنھ االحتیال من تواطؤ أو 
 لداخلي. تزویر أو حذف متعمد أو تأكیدات غیر صحیحة أو تجاوز لنظام الرقابة ا

 
الحصول على فھم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقیق و ذلك لتصمیم إجراءات تدقیق مالئمة للظروف ولیس بھدف  

 ابداء رأي حول مدى فعالیة نظام الرقابة الداخلي للشركة. 
 
تقییم مالءمة السیاسات المحاسبیة المطبقة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة و االیضاحات المتعلقة بھا التي قامت بھا  

 االدارة.



 

التوصل الى نتیجة حول مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمراریة في المحاسبة، وبناًء على أدلة التدقیق التي تم 
ك عدم تیقن جوھري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك كبیرة حول قدرة  الحصول علیھا، وفیما إذا كان ھنا

الشركة على االستمرار. و اذا ما توصلنا الى نتیجة بأن ھناك شك جوھري، فعلینا اإلشارة في تقریر التدقیق إلى  
استنتاجاتنا مبنیة على أدلة ایضاحات القوائم المالیة ذات الصلة أو تعدیل رأینا اذا كانت ھذه االیضاحات غیر كافیة. إن 

التدقیق التي حصلنا علیھا حتى تاریخ تقریر التدقیق، ومع ذلك فإن األحداث او الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى عدم 
 استمرار الشركة في اعمالھا كمنشأة مستمرة. 

ا إذا كانت القوائم المالیة تمثل تقییم العرض العام لھیكل القوائم المالیة ومحتواھا بما في ذلك االیضاحات حولھا وفیم
 المعامالت واألحداث التي تحقق العرض العادل. 

إننا نتواصل مع المسؤولین المكلفین بالحوكمة فیما یتعلق بنطاق التدقیق وتوقیتھ ومالحظات التدقیق المھمة التي تتضمن 
 الل عملیة التدقیق. أي نقاط ضعف مھمة في نظام الرقابة الداخلیة التي یتم تحدیدھا من قبلنا خ

نقوم كذلك بتزوید المسؤولین المكلفین بالحوكمة بما یفید التزامنا بمتطلبات السلوك المھني المتعلقة باالستقاللیة واالفصاح 
للمسؤولین المكلفین بالحوكمة عن كل العالقات واالمور االخرى التي تظھر على انھا تؤثر على استقاللیتنا وما شأنھ ان  

وحیثما كان مالئما اإلفصاح عن اإلجراءات المتخذة اللغاء مخاطر االستقاللیة واإلجراءات  ھذه االستقاللیة،  یحافظ على 
المعززة المطبقة. 

التواصل بھا مع المسؤولین المكلفین بالحوكمة، نقوم بتحدید األمور االكثر أھمیة على تدقیق من تلك األمور التي یتم 
القوائم المالیة للفترة الحالیة والتي تمثل أمور التدقیق الھامة. اننا نقدم وصف عن ھذه األمور في تقریر التدقیق اال اذا كان 

ً علیھا ال یتم االفصاح عن ذلك   التعلیمات تمنع اإلفصاح عن ذلك االمر، او القانون أو  في حاالت نادرة جدا و التي بناءا
االمر في تقریرنا الن العواقب السلبیة المتوقعة لإلفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنھ.

 
تقریر حول المتطلبات القانونیة 

 
تحتفظ الشركة بقیود وسجالت محاسبیة منظمة بصورة أصولیة تتفق مع القوائم المالیة ونوصي بالمصادقة علیھا،  

.اخذین باالعتبار المبین في الفقرة التأكیدیة

 إرنسـت ویونــغ/ األردن
 

 بشر إبراھیم بكر
٥٩٢ترخیص رقم 

 
 المملكة األردنیة الھاشمیة  –عمان 
 ٢٠٢١آذار  ١٤

 

یونــغ/ األردن

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررركر بببببببببب ببببببببببب بببببببببببببببببب ب ممیمیمیممممممییمییمیمیمیممیییممیمممییمیمیممممییمیمیمیمیییمیمیمیمیمییمییم ھھھھھھااھاھھھااھھھھھھھھھاھھھھاھھھھھھھھھھھھھاھاھاھھھھھھھھھااھاھاھھھاھاھ رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
رقم ٥٩٢ص
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إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإببببببربرربرببببربربببربرربربرببببببببربربربرببببربربر ررشررررررررشششششرشرششششششششششششششششششششرششششششششششرشششششرششششششرششششششششششششرششرشششرششرشرشر ب
ترخیص



 

فقة  احات ا اال    تع   ءا   ٢٣الى رق    ١م رق  ل ائ ال ه  ه م    ج  معها   أ ق وت   ة ال الق

 المساھمة العامة المحدودةوالمشاریع  لألعمالالشركة المتصدرة 
  قائمة المركز المالي

  ٢٠٢٠كانون االول  ٣١كما في 
 
 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ إیضاحات  
 دینـــــار  راـــــدین  جوداتموال

     -متداولة  غیر موجودات
 ٢٤٢ر٥٦٦  ٢٦١ر٩٧٤ ٦ موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 ٢ر٤٣٥ر٠٩٣  ٢ر٢٣٣ر١١٩ ٧ حلیفة استثمارات في شركات 
 ٤٦١ر٧٦٠  ٤٠٤ر١١٥ ٩ ومعدات  ممتلكات 

 ٨٠ر٠٠٣  ٨٠ر٠٠٣ ٨ قاریةاستثمارات ع 
 ٣ر٢١٩ر٤٢٢  ٢ر٩٧٩ر٢١١  

     -موجودات متداولة 
 ١٢ر٠٠١  ١١ر٥٢٢ ١٠ أخرىدینة أرصدة م

 ٤٠٦ر٧٠٣  ٣٧٠ر٦٨٦ ١٦ مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة
 ٥٠  ٨ر٣٩١  لدى البنوك وأرصدةنقد في الصندوق 

 ٤١٨ر٧٥٤  ٣٩٠ر٥٩٩  
 ٣ر٦٣٨ر١٧٦  ٣ر٣٦٩ر٨١٠  موع الموجوداتجم
     

     توالمطلوبا الملكیةحقوق 
     

     -حقوق الملكیة
 ١ر٥٠٠ر٠٠٠  ١ر٥٠٠ر٠٠٠ ١ المدفوع رأس المال

 ٧٨٤ر٥٥٤  ٧٨٤ر٥٥٤ ١١ رياحتیاطي إجبا
 ٥١١ر٢٧٩  ٥١١ر٢٧٩ ١١ احتیاطي اختیاري

 )٩٢٧ر٥٩٧(  )٦٨٠ر٨٤٣( ٦ العادلة  یمةالق احتیاطي 
 ٩٠٨ر٥٦٨  ٨٦٩ر٠٥٢  أرباح مدورة 

 ٢ر٧٧٦ر٨٠٤  ٢ر٩٨٤ر٠٤٢  حقوق الملكیةمجموع 
     

     -متداولة مطلوبات 
 ٣٢٠ر٠٠٠  - ١٣ ض بنكي قصیر األجلقر

 ١١١ر١٨٤  ١١١ر١٨٤  أمانات مساھمین 
 ١٨ر٠٢٠  ١٧ر٨٨٢ ١٥ مخصص ضریبة الدخل

 ١٤٩ر٧٩٥  ١٥٥ر٨٨٤ ١٢ أرصدة دائنة أخرى
 ١٧٦ر٨٥٦  ١٠٠ر٨١٨ ١٨ ىأخر ات مخصص

 ٨٥ر٥١٧  - ١٦ جھات ذات عالقةلمبالغ مستحقة 
 ٨٦١ر٣٧٢  ٣٨٥ر٧٦٨   مجموع المطلوبات

 ٣ر٦٣٨ر١٧٦  ٣ر٣٦٩ر٨١٠  الملكیة والمطلوباتمجموع حقوق 
 



 

فقة     تعع احات ال ه ال   ٢٣رق    ى ال   ١ق  م ر اال ءا م ه ة ئ ا ق ج ال  معها أ  وتق    ال

 المساھمة العامة المحدودةاریع لمشوا لألعمالالشركة المتصدرة 
    الدخـل قائمة
 ٢٠٢٠ول اال   نوكان  ٣١في  ة المنتھی  ةللسن

 
 
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠إیضاحات  
 ــــارنـدی دینـــــار  
     -دات ا ریاال

 توزیعات أرباح موجودات مالیة بالقیمة العادلة 
 -  من خالل الدخل الشامل االخر

 
 ١١ر٠٤١

 ٣١٢ر٧٧٨  ٣٥٨ر٠٢٦ ٧ الحلیفة  شركات لاحصة الشركة من أرباح  
 ٦٨ر٦٦٠  ١٤٩ر٢٠٤ ١٧ إیرادات أخرى

 ٣٩٢ر٤٧٩  ٥٠٧ر٢٣٠  اإلیرادات  عموجم
`     

     -المصاریف 

 )٢٨٦ر٠٩٠( ١٤ ةریداإمصاریف 
 

 )٢٦٦ر٤٣٠( 

 )٣٦ر٩٢٩(  -  مصاریف تمویل
 )٦٥ر٠٣١(  )٥٧ر٦٤٥( ٩ استھالكات 

 )٣٦٨ر٣٩٠(  )٣٤٣ر٧٣٥(  ع المصاریف ومجم

 ٢٤ر٠٨٩  ١٦٣ر٤٩٥  السنة قبل ضریبة الدخل   حبر
 - - ١٥ ضریبة الدخل  

 ٢٤ر٠٨٩  ١٦٣ر٤٩٥    السنة  ربح
     
 راـدین فلـس/   فلس / دینار  
     
 ٠١٦/٠  ١٠٩/٠  السنة  ربح   لسھم مناألساسیة والمخفضة ل حصة ال
 



 

فقة  احات ا اال    تع   ءا   ٢٣الى رق    ١م رق  ل ائ ال ه  ه م    ج  معها   أ ق وت   ة ال الق

 مة المحدودةاوالمشاریع المساھمة الع ألعماللالشركة المتصدرة 
   الشامل ة الدخـلمئاق

   ٢٠٢٠كانون االول   ٣١في  ة المنتھی  ةللسن
 
 
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ إیضاح 
 دینـــــار دینـــــار  
     

 ٢٤ر٠٨٩  ١٦٣ر٤٩٥  ربح السنة 
     

الى   تصنیفھا إعادة التي ال یتم  ىخر یضاف: بنود الدخل الشامل األ
  :ةالالحقوالخسائر في الفترات  األرباح

    

بالقیمة متحققة من بیع موجودات مالیة محددة غیر )خسائر( أرباح
 )٦٣ر٦٥٠(  ٤٣ر٧٤٣ ٦   دخل الشامل االخرالل من خالالعادلة 

 )٣٩ر٥٦١(  ٢٠٧ر٢٣٨  سنة ل للممجموع الدخل الشا 
  

 



 

فقة  احات ا اال    تع   ءا   ٢٣الى رق    ١م رق  ل ائ ال ه  ه م    ج  معها   أ ق وت   ة ال الق

 لمساھمة العامة المحدودةع ایراشمالو لألعمالالشركة المتصدرة 
  الملكیةفي حقوق  التغیراتمة قائ
   ٢٠٢٠كانون االول   ٣١في  ة المنتھی  ةللسن

 
 

 

 مالال رأس

 المــدفوع

 یاتتیاطاالح

 دلةاالقیمة الع اختیــاري اجبــاري موعمجال أرباح مدورة

 دینـــــار ارـــــدین دینـــــار دینـــــار دینــــار اردینـــــ 
       ٢٠٢٠كانون األول  ٣١ة في للسنة المنتھی

          
 ٢ر٧٧٦ر٨٠٤  ٩٠٨ر٥٦٨  ) ٩٢٧ر٥٩٧(  ٥١١ر٢٧٩  ٧٨٤ر٥٥٤  ١ر٥٠٠ر٠٠٠ ٢٠٢٠ ثانيلال كانون وأالرصید كما في 
 ٢٠٧ر٢٣٨  ١٦٣ر٤٩٥  ٤٣ر٧٤٣  - - - نةلسمل لامجموع الدخل الش

خالل الدخل بالقیمة العادلة من لیةما توداجموبیع  خسائر
 ) ٢٠٣ر٠١١(  ٢٠٣ر٠١١  - - - )٦ (إیضاح الشامل األخر

 
- 

 ٢ر٩٨٤ر٠٤٢  ٨٦٩ر٠٥٢  ) ٦٨٠ر٨٤٣(  ٥١١ر٢٧٩  ٧٨٤ر٥٥٤  ١ر٥٠٠ر٠٠٠ ٢٠٢٠ألول ن اونكا ٣١ا في الرصید كم

            
       ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتھیة في 

            
 ٢ر٨١٦ر٣٦٥  ١ر١٠١ر٤٩٥  ) ١ر٠٨٠ر٩٦٣(  ٥١١ر٢٧٩  ٧٨٤ر٥٥٤  ١ر٥٠٠ر٠٠٠ ٢٠١٩ ثانيلاأول كانون في ما ك دیصالر

 ) ٣٩ر٥٦١(  ٢٤ر٠٨٩  ) ٦٣ر٦٥٠(  - - - مجموع الدخل الشامل للسنة
عادلة من خالل الدخلال یمةقلمالیة باموجودات بیع خسائر 

 ) ٢١٧ر٠١٦(  ٢١٧ر٠١٦  - - - )٦ (إیضاح الشامل األخر
 

- 

 ٢ر٧٧٦ر٨٠٤  ٩٠٨ر٥٦٨  ) ٩٢٧ر٥٩٧(  ٥١١ر٢٧٩  ٧٨٤ر٥٥٤  ١ر٥٠٠ر٠٠٠ ٢٠١٩ألول ن اونكا ٣١ا في كم یدرصال

 
ل القیمــة ي یمثــ والــذ واالحتیاطیــات  ) من االرباح المــدورةدینار ٩٢٧ر٥٩٧ :٢٠١٩كانون االول  ٣١( ٢٠٢٠كانون االول  ٣١كما في  ردینا ٦٨٠ر٨٤٣ تصرف بمبلغال ال یمكن  -

 القیمة العادلة. طي ایتحال السالبة



 

اح   تع   فقة  ات  اال ءا م ه   ٢٣  الى رق   ١م رق  ال ائ ال ج ة ا ه الق  أ معها وتق   ل

 حدودةالمساھمة العامة الموالمشاریع  لألعمال صدرةالشركة المت
  ةیددفقات النقالت قائمة
   ٢٠٢٠ول انون اال ك  ٣١في  ة المنتھی  ةللسن

 
 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ إیضاحات  
 دینـــــار  رـــاـدینـ  

     األنشطة التشغیلیة
 ٢٤ر٠٨٩  ١٦٣ر٤٩٥  بةالضری قبل  السنة ربح

     
     -ت تعدیال

 ٦٥ر٠٣١  ٥٧ر٦٤٥ ٩ استھالكات
 )٣١٢ر٧٧٨(  )٣٥٨ر٠٢٦( ٧ حلیفة اتكأرباح شر نشركة مالة حص

 توزیعات أرباح موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل
 خرالشامل اال 

 

 )١١ر٠٤١(  -
 -  )٧٦ر٠٣٨( ١٨ انتفت الحاجة الیھا مخصصات

 ٣٦ر٩٢٩  -  تمویل ریفاصم
     

     -امل لمال العرأس ا تغیرات
 ٧ر٦٠٠  ٤٧٩  أرصدة مدینة أخرى
 ٢٦ر٣٨٦  ٦ر٠٨٩  أرصدة دائنة أخرى

 -  )١٣٨(  مدفوعةدخل ضریبة 
 )٤٢ر٠٧٥(  -  الخرىا اتصصالمدفوع من المخ

 )٢٠٥ر٨٥٩(  )٢٠٦ر٤٩٤(  یة التشغیل األنشطة (المستخدم في)  النقدي تدفقال  فيصا
     

     یةتثماراالس األنشطة
 ٩٧٦ر٠٠٠  ٥٦٠ر٠٠٠ ٧ ة فی حل  ركةاح من شب رعات أزی تو

  الیة بالقیمة العادلةتوزیعات أرباح موجودات م
 ةوضمقب  خرمن خالل الدخل الشامل اال

 
- 

 
 ١١ر٠٤١

الدخل  ن خالل مالیة بالقیمة العادلة مدات موجو المتحصل من بیع
 الشامل اآلخر 

 
 

 
 ٢٣ر٨٧٣  ٢٤ر٣٣٥

 ١ر٠١٠ر٩١٤  ٥٨٤ر٣٣٥  تثماریةسالا ن األنشطةم نقديدفق الالت صافي
     
     یةالتمویل شطةاألن

 ٦٢٠ر٠٠٠  -  سحوبات قرض بنكي
 )٨٩٢ر٩١٦(  )٣٢٠ر٠٠٠(  كيتسدیدات قرض بن 
 )٤٨٢ر٤٨٧(  )٤٩ر٥٠٠(  جھات ذات عالقة باحس على ةالنقدی  صافي الحركة

 )٤٨ر٤٢٩(  -  عةیف تمویل مدفوارمص
 )١ر١٧٤(  -  نی ھمسام أرباح موزعة على

 )٨٠٥ر٠٠٦(  )٣٦٩ر٥٠٠(  یةالتمویل األنشطةم في المستخد دينقلاق فصافي التد
       

 ٤٩  ٨ر٣٤١  مھفي حكا وم في النقد الزیادة
 ١  ٥٠  ةالسن  ایةدب في  وما في حكمھ النقد
 ٥٠  ٨ر٣٩١  في نھایة السنة حكمھ وما في دالنق
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 عـــام )١(
 

ویة  كیماشركة مصانع المنظفات الحت اسم كة) تمحدودة (الشرامة ال لعا مةھلألعمال والمشاریع المسا صدرةتمركة الالش تأسست 
 ٢٥بتاریخ المنعقد جتماعھم غیر العادي ساھمین في ال المقب ن م الي الح قبل تغیره الى االسم كذلو  حدودةمة العامة المالعربیة المساھ

 .٢٠٠٧ان نیس
 

 ٢٠١٧كان اخرھا خالل عام ى راس المال حیث لیالت ع عدت دةع ھذا وقد جرت ، دینار ٢٥٠ر٠٠٠غ بلبرأسمال یتأسست الشركة 
 .الواحد مللسھ یناریة دسھم بقیمة اسم ١ر٥٠٠ر٠٠٠ لمدفوعلمال المصرح بھ والمكتتب بھ واا رأس لیصبح 

 
 .لةو ر المنقاألموال المنقولة وغیو  ات راء وبیع األراضي والعقارواعھا وشفي الشركات بكافة ان االستثمار الشركةت یاغامن 

 
الھیئــة العامــة  ةافقــ مو  ةالمالیــ  قــوائموتتطلــب ھــذه ال ٢٠٢١شــباط  ٨ ریخ الشــركة بتــامجلــس إدارة مــن قبــل  المالیــة قــوائمال إقــرار متــ 
 .ھمین لمسال

 
 
 القوائم المالیةأسس إعداد  )٢(
 

ظھر ت تي الو  لشامل اآلخرمن خالل الدخل ا بالقیمة العادلة ةالمالیت ادجو و كلفة التاریخیة باستثناء الملا  أدلمب وفقاالقوائم المالیة داد إع تم 
 .ةلمالیائم اقو البالقیمة العادلة بتاریخ 

 
 ة.لیة الدولیالماریر امعاییر التقا لوفقمالیة لئم االقواتم إعداد 

 
 . ةللشركي یمثل العملة الرئیسیة ذلاو لیة القوائم الماعملة إظھار  ھو إن الدینار األردني 

 
 
 المحاسبیة التغییرات في السیاسات )٣(
 

انون األول  ك ٣١ھیة في المنت للسنة المالیة قوائم د الاعدامتفقة مع تلك التي اتبعت في  ةان السیاسات المحاسبیة المتبعة في اعداد القوائم المالی 
ً التعدیالت ال بتطبیق تقام  الشركةأن باستثناء ، ٢٠١٩  :٢٠٢٠ يان ث كانون ال ١ من  تالیة اعتبارا

  
 ): تعریف "األعمال" ٣الدولي رقم ( تعدیالت على معیار التقاریر المالیة

عمال"،  ) "اندماج األ٣الدولي رقم (مالیة یر اللتقارال" في معیار ا"األعم ریف ى تعأصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت عل
تحوذ علیھا ینطبق علیھا تعریف "األعمال" أم ال. توضح ھذه  ت المسدا وجمو لا إذا كانت مجموعة األنشطة واتحدید م لمساعدة المنشآت على 

أي عناصر أعمال غیر  تبدال لى اسرین عن في السوق قادمشاركون ال ا كاحد األدنى لمتطلبات األعمال، تلغي تقییم ما إذالتعدیالت ال
جوھریة، وتضییق تعریفات األعمال   علیھا وذ حت مسلتقییم ما إذا كانت العملیة ا نشآت على وتضیف توجیھات لمساعدة الم موجودة، 

 مة العادلة االختیاري.  والمخرجات، وادخال اختبار تركیز القی 
 

ة  حواذھا في أو بعد بدای كون تاریخ است األصول التي ی ستحواذ على األعمال أو ا ندماجون إما التي تكمالت المعالى اتم تطبیق التعدیالت ع
إعادة النظر في ھذه المعامالت التي   الشركة . وبالتالي، لم یتعین على٢٠٢٠كانون الثاني  ١د أو بع في تدأب سنویة التي  أول فترة ابالغ

 اإلفصاح عنھا. ویجب یالت بكر لھذه التعدیق الملتطبح باحدثت في فترات سابقة. یسم
 

 . للشركةلمالیة الت على القوائم اتطبیق ھذه التعدی لم ینتج أي أثر عن 
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 ): تعریف "الجوھري" ٨المحاسبة الدولي رقم () ومعیار ١بة الدولي رقم (المحاسر ا ی مع تعدیالت على

رقم  ة ومعیار المحاسبة الدولي المالی قوائمرض الع  -) ١لي رقم (ة الدو حاسبالم رأصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعدیالت على معیا
ن المعاییر كافة  " ضمجوھريید تعریف ما ھو "ة لتوحبیسامحلیرات في التقدیرات واألخطاء ایة والتغیالسیاسات المحاسب -)٨(

أو  فالھاأو إغ نتج عن حذفھا  یة إذاجوھرتبر عوتوضیح جوانب معینة من التعریف. ینص التعریف الجدید على أن "المعلومات ت
على أساس تلك لعامة ا ضاغرالمالیة لألاألساسیون للقوائم یتخذھا المستخدمون ى القرارات التي إخفاءھا، تأثیر بشكل معقول عل

 لیة، والتي توفر معلومات مالیة محددة حول المنشأة ".  القوائم الما
 

 .ةركلشلة ئم المالیعلى القوا یالت دلم ینتج أي أثر عن تطبیق ھذه التع
 

 ) ٧(التقاریر المالیة الدولي رقم ) ومعیار ٩ریر المالیة الدولي رقم (تعدیل معدالت الفائدة على معیار التقا 
ت ملیاع تشمل عدد من  ٧ومعیار التقاریر المالیة الدولي رقم  ٩یالت معاییر معدالت الفائدة لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم تعد ن إ
ط إذا أدى  تأثر عالقة التحو ت  ر بتعدیل معاییر معدالت الفائدة.قات التحوط التي تتأثر بشكل مباشیع عاللى جمت التي تنطبق ع عفاءااإل
  لھذا حالة من عدم التیقن بشأن توقیت و / أو حجم التدفقات النقدیة المستندة إلى المعیار، لبند التحوط أو أداة التحوط. نتیجةلى إ لیعدتال
وط، خالل  حوط أو أداة التحدیة المستندة إلى المعیار، لبند التل توقیت و / أو حجم التدفقات النققن حو دم تیقد یكون ھناك ععدیل، الت
). قد یؤدي ذلك إلى عدم التیقن فیما إذا كانت RFR( بسعر فائدة خالي من المخاطرة الستبدال معیار معدل الفائدة الحالي ابقسلا رةتالف
 .حوط فعالة للغایةلمتوقع أن تكون عالقة التكان من اإذا  ة وماة محتملة للغایلمتوقعلة امعاملا
 .المالیة للشركةم ئاقو لعلى اتعدیالت عن تطبیق ھذه اللم ینتج أي أثر  

 
 COVID-19ء ابوبقة لالمتع االیجار  تخفیضات او تأجیالت-) "االیجارات" ١٦المالیة الدولي رقم (معیار التقاریر تعدیالت على 

) ١٦ر المالیة الدولي رقم (تعدیالت على معیار التقاری إصدارب ٢٠٢٠أیار  ٢٨ بتاریخ  ةیلمحاسبللمعاییر ا دولي المجلس ال قام
. تمنح ھذه التعدیالت إعفاءات للمستأجر من  COVID-19الناتجة عن وباء  االیجار تخفیضات او تأجیالت بتي تتعلق ت" والرااجیال"ا

 یجاراال تخفیضات او تأجیالت على د االیجار قو لعالمحاسبیة تعدیالت الحول  )١٦ي رقم (الدولالیة قاریر الممعیار الت ت لبامتط تطبیق
كحل . ٢٠٢١حزیران  ٣٠یتعلق ھذا التعدیل بتخفیض لدفعات االیجار المستحقة قبل . COVID-19 اءبو ن ع الناتجة بشكل مباشر 

  .إلیجارد اعق على  تعدیلك COVID-19اتجة عن وباء لنا رجایاال و تأجیالت تخفیضات ا ارتباع  ملمستأجر اختیار عدل یجوز ي،ملع 
 
 
 ت دام التقدیراتخسا )٤(
 

الغ الموجــودات واجتھادات تؤثر على مبــ  ت بتقدیراالقیام  الشركةطلب من إدارة ة یتاسبیالسیاسات المحق یبتطو المالیة  إن إعداد القوائم
ـ  ــن االات واإلوالمطلوـب ــات لتزفصــاح ع ــذه اللمحتا ام ــة. إن ھ ــدیرمل ــؤثر أیضــا  ات تق ــادات ت ــى اواالجتھ ــراإلعل  والمصــاریفت دای
تقبلیة یــة المســ النقد مبالغ وأوقــات التــدفقات دیر لتق ادات ھامةاجتھو  ماحكأالقیام ب الشركةن إدارة طلب ماص یتت وبشكل خاوالمخصص

ھــا فرضیات وعوامل متعددة ل لى ورة ع رة مبنیة بالضرات المذكو رتقدیإن القبل. یرات في المستوظروف تلك التقد الناجمة عن اوضاع
فــي المســتقبل فــي أوضــاع رات لتغیــ ك نتیجــة اوذلــ  ات ریقدتتلف عن الالفعلیة قد تخ نتائج إن الالتیقن و  مقدیر وعدتة من التاو تفت ماجدر

 خصصات.تلك الموظروف 



رة   ة ال الال ة العارع وال لألع اه ودة ةامال  ال
اح ائ اتا ل الق الح   ة ال

ن األول  ٣١   ٢٠٢٠ان
 

-  ٣  - 

 حاسبیةلسیاسات المملخص ألھم ا )٥(
 

 خر مل االعادلة من خالل الدخل الشا مة ال بالقیموجودات مالیة 
 

 تمثل ھذه الموجودات االستثمارات في أدوات الملكیة بغرض االحتفاظ بھا على المدى الطویل. 
 

قاً بالقیمة العادلـة، ویظھر التغیر  یتم اثبات ھذه الموجودات عند الشراء بالقیمة العادلة مضافاً الیھا مصاریف االقتناء ویعاد تقییمھا الح
وضمن حقوق الملكیة بما فیھ التغیر في القیمة العادلة الناتج عن فروقات تحویل بنود  االخر  شامل لخل ا الد دبنو العادلة في قیمة في ال

خسائر الناتجة عن ذلك  الموجودات غیر النقدیة بالعمالت االجنبیة، وفي حال بیع ھذه الموجودات أو جزء منھا یتم تسجیل األرباح أو ال
ویل رصید احتیاطي تقییم الموجودات المباعة مباشرة إلى األرباح والخسائر  م تحویت ةمل وضمن حقوق الملكیالشا الدخل في قائمة 

 المدورة ولیس من خالل قائمة الدخل. 
 
 ال تخضع ھذه الموجودات الختبار خسائر التدني. -
 
 الدخل. یتم تسجیل األرباح الموزعة في قائمة  -
 
 ). ٩الت المحددة في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (إال في الحا البندلى ھذا مالیة من/ إ جودات أي مو ال یجوز إعادة تصنیف  -
 

   یفة ت حلشركااستثمار في 
 

ي السیاســات المالیــة قــدرة علــى المشــاركة فــ الجــوھري ھــو ال وھریــاً. التــأثیرفیھــا تــأثیراً ج الشركةس أة تمارالشركة الحلیفة ھي منش
 سات.تلك السیاى تركة علشیطرة مأو س ةطریس ولیست المستثمر بھا لجھة لیة لیوالتشغ

 
 حقوق الملكیة.یقة ب طرلحلیفة بموجة اكرشلا ي ف الشركةیتم اثبات استثمار 

 
كة فــي الشــردفتریــة لالســتثمارات یــتم تعــدیل القیمــة الة بالكلفة، في الشركات الحلیف ، تظھر االستثمارات ملكیةحقوق البموجب طریقة 

 شــركةناتجة عــن الال رةھشال تم تسجیلتملك. ییفة بتاریخ الت الشركة الحلداي موجو ت في صافراتغیال ي ف شركةلاالثبات حصة  حلیفةال
 .ھا بشكل منفرداختبار للتدني ل ھا وال یتم اجراءم اطفاؤ وال یت لیفة كجزء من حساب االستثمارالح
 

یــتم ر، و تثمالھــذا االســ ل ل الشــامخمــة الــدقائ ي فات ریأي تغشركة الحلیفة ال الج أعممن نتائ الشركةحصة الشامل  تعكس قائمة الدخل
تغیــرات ان یــتم إظھــار ھــذه الة فإنــھ الحلیفــ  جود تغیر على حقوق ملكیة الشركةو حال . في شركةللمل شالال خائمة الدتصنیفھ ضمن ق

والشــركات  كةشــرالن یبــ ت المالمعــار الناتجــة عــن لخســائاح وا. یتم استبعاد األربشركةلل رات في حقوق الملكیةوجدت في قائمة التغی
 .الحلیفة في الشركة الشركةحصة  حلیفة بمقدارال
 
 ة.لسیاسات المحاسبیوباستخدام نفس ا شركةلل المالیةلیفة بنفس الفترة للشركة الحلیة الماد القوائم إعدام تی

 
لشــركة ا ارھا فــي مى اســتثي علــ ندة تــ رااب خســ ك ضرورة الحتسھنال ا كان بتحدید ما إذ الشركة، تقوم وق الملكیةطریقة حق بعد تطبیق

ي لشــركة الحلیفــة. فــ ار في ااالستثملك دلیل موضوعي على التدني بھنا كان  دید ما إذابتح یةلام ةنیة كل سفي نھا الشركةوم ، تقلیفةالح
ا وقیمتھــ  ةالحلیفركة شلد لادالستریمة القابلة لن القرق بیتدني على أنھ الفیمة ذلك الباحتساب ق الشركةوم على التدني تقحال وجود دلیل 

 ل.خدال في قائمةعتراف بالخسارة م االویت الدفتریة،
عادلة. ویتم تسجیل القیمة العائد على االستثمار ببقیاس واالعتراف بال ركةالشقوم ي على الشركة الحلیفة، تجوھرر التأثیعند خسارة ال

 لدخل. ة ائمقافي   ةلعادلر والقیمة اامالستثریة لة الدفتیة فروقات بین القیمأ
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   ومعداتات ممتلك 

 
 . المعدات ك الممتلكات و ھالاستیتم ال  ومخصص االنخفاض إن وجد. راكمالمتتھالك السیل انزت عدببالكلفة   متلكات والمعدات الم تظھر

 
 یلي:  ا كمالھقع متو لا جي النتاى العمر امدعلى  الثابت  تخدام بطریقة القسطة لالسعدات عندما تكون جاھزیتم استھالك الممتلكات والم 

       ٪     
 

 ٤   مباني 
 ٩   دیكورات 

 ١٠  ت امفروشو  اث أث
 ١٢  ومعدات  أجھزة

 
ن  یمة الممكتخفیض قیمتھا الى القعن صافي قیمتھا الدفتریة یتم  ممتلكات والمعدات ي من الده من أعندما یقل المبلغ الممكن استردا

 . املشالل الدخ في قائمة ني التد جل قیمةاستردادھا وتس
 
یة تتناسب مع المنافع االقتصاد ھالكالستة وفترة اطریقن أ من  ري للتأكدستھالك بشكل دو ة االالنتاجي وطریقر امراجعة العم م تت
 دات. الممتلكات والمع وقعة من المت
 

 استثمارات عقاریة 
 

) ضي تثناء االراباسعقاریة (ات الارتثمالساك الاستھ راكم ویتممتك ال االستھالد تنزیل ة بسعر الكلفة بعستثمارات العقاریاال تظھر
. یتم تسجیل اإلیرادات أو المصاریف  یتم تسجیل أي تدني في قیمتھا في قائمة الدخل .توقع لھا الم مرعلا ىبت على مدبطریقة القسط الثا

 . مة الدخل التشغیلیة لھذه االستثمارات في قائ 
 

ســجیل قبلیة منھــا.  یــتم تیتوقع وجود منفعة مســتقف عن استخدامھا وال تو ال ندع  ص منھا او د التخلیة عنراقالعات یتم استبعاد اإلستثمار
 . ھا االستبعادفیم سنة التي یتال الدخل في عاد في قائمة بستالعن ا ألرباح والخسائر الناتجةا

 
   مھكحي فنقد وما لا

 
األجل والتي لدیھا  نوك وودائع قصیرة لدى بدة رصوأفي الصندوق  نقد ل على مشیمھ حك ، فإن النقد وما في ات النقدیةدفقالت ض قائمةلغر
 ة.نائلدنوك اأو أقل مخصوماً منھا البھر شاریخ استحقاق ثالثة أتو 
 

 نة  دائالقروض والبنوك ال
 

ً ئدائنة مبدوالبنوك ال ل القروضیتم تسجی  ة. لییقة الفائدة الفعام طردختباسأة قییمھا الحقاً بالكلفة المطفاد تویع لةة العادلقیمبا یا
 
 م دائنة ومستحقات مذ
 
قبل  ن م لمطالبة بھام اأو لم تتلمة سواء تمت تمسالدمات المستقبل للبضائع أو الخداد في بالغ المستحقة السبات المطلوبات للماث یتم

 المورد.
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   اتمخصص
 

مات محتمل ویمكن  لتزااال یدسدسابق، وأن ت حدث  تج عن ان قع)متو التزام (قانوني أو  شركةالى ن علیكو مخصصات عندمالا ت اثبإیتم 
 د علیھ.یاس قیمتھا بشكل یعتمق
 

 یة العمالت األجنب
 

ل تحویــ كمــا یعــاد ت. مالاعــ لمایخ إجــراء السائدة في تار لصرفلسنة بأسعار ال ات األجنبیة خالبالعمال تمي تت التیتم تسجیل المعامال
ز المــالي إلــى في تــاریخ قائمــة المركــ لصرف السائدة ا بأسعار بیةجنألمسجلة بالعمالت ایة الدقنال یعةموجودات والمطلوبات ذات الطبال

 لدخل.مة اإلى قائ ملیات التحویلع  عن  ناتجةردني. تؤخذ الفروقات الاأل الدینار
 

 الدخلضریبة 
 

ً قلضرائب وفیتم احتساب ا ً  ةشمیلھاول بھ في المملكة األردنیة المعمخل اضریبة الدنون قال ا  )١٢رقم (لي دو اللمعیار المحسبة  ووفقا
 الفروقاتردادھا نتیجة ستو اعھا أة ھي الضرائب المتوقع دف. إن الضرائب المؤجل٢٠١٨لعام  )٣٨الدخل رقم (وقانون ضریبة 

ھا. یتم أساس ى لع بي ضریمة التي یتم احتساب الربح الالقییة و ائم المالالقو ي ف ات بأو المطلو بین قیمة الموجودات  منیة المؤقتةالز
تسویة  ندا عطبیقھب الضریبیة التي یتوقع تلنسرائب المؤجلة وفقاً لااللتزام وتحتسب الض إستخدام طریقةب المؤجلةئب رالضاحتساب ا

 لة.دات الضریبیة المؤجو جو تحقیق المو بي أام الضریااللتز
 

 الخدمة ةیانھ مخصص
 

وفقا لسیاسات  نون العمل األردني.قا  مع فقواة الشركة التي تتلسیاس اقوف فین مخصص تعویض نھایة الخدمة للموظ ب حتسایتم ا
 ف.  ل موظساس راتب واحد بالسنة لك ى أیتم احتساب المخصص عل الشركة 

 
 قیاس القیمة العادلة  

 
في معاملة   ات بو مطللاة الذي سیتم دفعھ لتسویالمطلوبات  ت أو الموجودا بیع ندع  یھلالحصول ع  الذي سیتمدلة السعر لقیمة العال اتمث

 لقیاس.ق بتاریخ االسو  ركین في مشاالن منظمة بی
 

یة للموجودات سیاألسواق الرئالل تم من خ المطلوبات ویة تسأو ودات رضیة أن عملیة بیع الموجبناًء على فیمة العادلة یتم قیاس الق
  ك ة المتال شركالج المطلوبات. تحتا ات أو دو جلمو ة لاستخدام السوق األكثر مالئم یتم یسي،لسوق الرئاب اغی ل حا لوبات. في والمط

 ق األكثر مالئمة. لسوق الرئیسي أو السو فرص الوصول ل
 

 سعیرت دنع  ق ن في السو ستخدمة من المشاركیملا االفتراضات دام ات باستخودات والمطلوبوجللمادلة الشركة بقیاس القیمة العتقوم 
 .قتصادیةالام تھلحتصرفون وفقاً لمصسوق یلا في  كین طلوبات على افتراض أن المشار الم ت أو الموجودا

 
  ل من خال  االقتصادیةلمنافع ق على تولید اسو ال  ین في ن االعتبار قدرة المشاركالیة یأخذ بعیات غیر الملة للموجودقیمة العادإن قیاس ال

 م الموجودات بأفضل طریقة. ستخدر سیلمشارك آخیعھ ب و أة قبأفضل طریاستخدام الموجودات 
 
وتوضیح استخدام  دلةیة لقیاس القیمة العاتوفر المعلومات الكافمع الظروف و  اسب مة وتتنالئم یمستخدام أسالیب تقیة باكرلشا ومقت

 . شرابم را بشكل غیالت الممكن مالحظتھخداستخدام الم قلیلمباشر وتالحظتھا بشكل م  مكن ت الم المدخال
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ھا م شطبم المالیة أو تعنھا في القوائاح اإلفص أو تم العادلة لقیاسھا القیمة دامتخاسودات والمطلوبات التي یتم وجالم جمیعیتم تصنیف 

 : قیمة العادلة ككلمھم لقیاس اللدیھا تأثیر التي دنى مستوى للمدخالت أ ى عل ستخدام المستویات التالیة للقیمة العادلة، وبناءً با
 
 بھة. اشت والمطلوبات المجودالمو ة لالفعقیة المعلنة في األسواق السو سعار الاأل األول:  توى مسلا

 
ر أو  مالحظتھا بشكل مباش ن كموی تبار المدخالت ذات التأثیر المھم على القیمة العادلة ع تقنیات تقییم تأخذ في اال المستوى الثاني: 

 غیر مباشر.
 

لسوق بنیة على معلومات في ات ملیسا نھھم على القیمة العادلة ولكھا تأثیر مم مدخالت لستخدت ث یح متقنیات تقیی المستوى الثالث:  
 ظتھا. كن مالحیم

 
ت ییم التصنیفادة تقالعادلة من خالل إعاة الموجودات والمطلوبات ما بین مستویات القیمتم تحویل أي من  بتحدید إذا ما  الشركةتقوم 

 رة مالیة. فت  كل  یةھاي على قیاس القیمة العادلة ككل) في نثر الجوھرألت اذا ت الخللمد أدنى مستوى (بناًء على 
 

وبات حسب طبیعتھا ومخاطر الموجودات أو لموجودات والمطلتحدید تصنیفات امة العادلة، تقوم الشركة بقیاح اللغایات إیض
 ة. لعادلبات ومستوى القیمة الو المط

 
 قابل غیر المتداولمتداول متصنیف ال

 
تداولة. تكون الموجودات م و غیراس تصنیفھا كمتداولة أأس على ي ال ودات والمطلوبات في قائمة المركز المبعرض الموج ركةلشا ومقت
 ت التالیة: داولة في الحاالمت
 عادیة. یل الالكھا في دورة التشغتھمن المتوقع أن تتحقق أو تھدف إلى بیعھا أو اس –
 ا لغرض المتاجرة. فظ بھمحت –
 ة. الیالمم ائفترة اثني عشرة شھراً بعد تاریخ القو تحقق خالل تن أع قو متلمن ا –
 یخ طلوبات تتجاوز فترة إثني عشر شھراً بعد تارمستخدم لتقسیط مض التبادل أو الستثناء النقد المقید ألغراباعادل النقد والنقد الم –

 القوائم المالیة.  
 

 ولة. امتدر یغ ت اى فیتم تصنیفھا موجودات األخرالموجود باقي أما 
 

  ة:لین المطلوبات متداولة في الحاالت التاتكو 
 تشغیل العادیة. الدورة من المتوقع تسدیدھا ضمن  –
 . ا لغرض المتاجرةمحتفظ بھ –
 المالیة.  ئممستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شھراً بعد تاریخ القوا –
 عد تاریخ القوائم المالیة.شر شھراً بع ني اث زاو ججیل تسدید المطلوبات بمدة تتأد أو شروط لتد قیو ال یوج –

 غیر متداولة.ت طلوبااألخرى فیتم تصنیفھا مات لوبمطالأما باقي 
 

 ـاصالتقـ
 
نونیـة القا في قائمة المركز المالي فقط عنـدما تتـوفر الحقـوق لیة واظھار المبلغ الصافيوالمطلوبات الما الیةالم وجوداتالمین ص ب اجراء تقا میت 
 ت.وقفس الفي ن  اتلوب طملاوتسویة  تاموجوداص او یكون تحقق التھا على أساس التقما یتم تسوی وكذلك عند ةزمملال
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 غیر المالیة  داتالموجو تدني

 
و  أ  ، كذل  وجد أي دلیل على ا ت قیمتھ. إذصل قد انخفضأن األذا كان ھناك دلیل با إبتاریخ إعداد التقاریر المالیة بتقییم فیم شركةلاتقوم 
الممكن  مبلغ األصل صل. إن لألھ یللمبلغ الممكن تحصاقییم كة بت، تقوم الشرجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القیمةما یتطلب إدعن

صل الفردي، ألتم تحدیده لھما أعلى ویدمة أیلبیع وقیمتھ المستخف الید النقد ناقصاُ تكالیالعادلة لألصل أو وحدة تو تحصیلھ ھو القیمة 
شركة.  ودات الموجو أ الموجودات األخرى جة من الناتبیر عن تلك تدفقات نقدیة داخلیة مستقلة إلى حد كل ال یولد صاأل ان ك ذاإإال 

ً و یعتالمبلغ الممكن تحصیلھ، صل أو وحدة تولید النقد یتجاوز المبلغ المدرج لأل  عندما مبلغ فیضھ إلى الیتم تخبر األصل منخفضا
سعر  ام خدستة الحالیة لھا بالالعادقیمة مستقبلیة للستخدمة، یتم خصم التدفقات النقدیة اللعادلة المایمة لقا یمیحصیلھ. أثناء تقت الممكن 
القیمة  تحدید حددة لألصل. أثناء الم منیة لألموال والمخاطر السوق الحالیة للقیمة الزریبة والذي یعكس تقییمات ما قبل الض خصم
ً العا ً تن ممكوإذا لم یك السوق في االعتبار إذا كانت متوفرة.  الحدیثة في  مالت عا ملا ذالیف البیع، تؤختكدلة ناقصا دید مثل تلك  حنا
لة أو  ات التابعة المتداو شركات تقییم أسعار أسھم الیت ھذه االحتسابات بمضاعفالتقییم المناسب. یتم تثبخدام نموذج یتم استت، الامالمع

 متوفرة األخرى.المة العادلة  مؤشرات القی
 
 ةدات المالیولموجا ينتد
 

ة على جمیع الموجودات مانیة متوقعائر ائتخس صصمخالمالیة لتسجیل  ملقوائریخ امالیة في تاتقوم الشركة بمراجعة الموجودات ال
 ادیاً او على شكل مجموعة. افر

یخیة للخسارة  خبرة التارللى اإ ستندة بإعداد دراسة تفأالتي تظھر بالكلفة المطمالیة قیمة الموجودات ال في  یتم تحدید مبلغ التدني 
 دیة. یئة االقتصاین والبدینلمبامستقبلیة الخاصة لامل ا العو  ین االعتباراالئتمانیة مع األخذ بع
بق في  لالحقة نتیجة التدني السالسنة اتسجیل اي وفر في ا یتمة متوقعة في قائمة الدخل كما مخصص خسائر ائتمانییتم تسجیل التدني ك

 ل.قائمة الدخ ة في المالیالموجودات 
 
 
 مل اآلخرال الشالدخ دلة من خاللبالقیمة العا موجودات مالیة )٦(
 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ردینـــا  دینـــار 
    

 ٢٤٢ر٥٦٦  ٢٦١ر٩٧٤ ركات مدرجةأسھم شاستثمارات في 
 
 : العادلة القیمة احتیاطي   لىفیما یلي ملخص الحركة عو
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ارــــدینـ  ـــــاردین 
    

 )١ر٠٨٠ر٩٦٣(  )٩٢٧ر٥٩٧( ة بدایة السنرصید 
 )٦٣ر٦٥٠(  ٤٣ر٧٤٣ قةمتحقغیر  )ائرخس( أرباح
 ٢١٧ر٠١٦  ٢٠٣ر٠١١ متحققة رخسائ
 )٩٢٧ر٥٩٧(  )٦٨٠ر٨٤٣( لسنة نھایة ا  رصید

 



رة   ة ال الال ة العارع وال لألع اه ودة ةامال  ال
اح ائ اتا ل الق الح   ة ال

ن األول  ٣١   ٢٠٢٠ان
 

-  ٨  - 

 حلیفة مار في شركاتاستث )٧(
 

 ھي كما یلي: بندالذا ان تفاصیل ھ

   طبیعة ھمة انسبة المس 
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ النشاط ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 رــــــادینـــــــ دینـــــــــــــار   
     

 ٢ر٤٣٥ر٠٩٣ ٢ر٢٣٣ر١١٩ توزیعق وتسوی  ٪٤٠ ٪٤٠ شركة ھنكل األردن 
 - - تسویق وتوزیع ٪٥٠ - *االردن -ةجي للمواد االستھالكی شركة عب 

 ٢ر٤٣٥ر٠٩٣ ٢ر٢٣٣ر١١٩    
 
دینار مقابل كامل   ١األردن، بمبلغ  –ببیع استثمارھا في شركة عبجي للمواد االستھالكیة  ٢٠٢٠قامت الشركة خالل عام  * 

  عدد األسھم.
 

 األردن  نكلشركة ھ
 ن دراأل-شركة ھنكل 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ قائمة المركز المالي: نات بیا
 ــارـــدین   دینـــــار 
    
 ٧ر٥٩٢ر٣١٦  ٦ر٩٣٩ر٠٣٤ اولة وجودات متدم
 ١١ر٨٣٩  ١٢ر٤٢٦ لة وجودات غیر متداوم

 )١ر٨١٩ر٥٥٦(  )١ر٦٧١ر٧٩٦( مطلوبات متداولة 
 ٥ر٧٨٤ر٥٩٩  ٥ر٢٧٩ر٦٦٤ ة صافي حقوق الملكی

 ٢ر٣١٣ر٨٤٠  ٢ر١١١ر٨٦٦ یة  لكلممن صافي حقوق ا شركة ال حصة 

 ١٢١ر٢٥٣  ١٢١ر٢٥٣ ة یضاف: شھرة ضمنی 

 ٢ر٤٣٥ر٠٩٣  ٢ر٢٣٣ر١١٩ ع المجمو

 ٪٤٠  ٪٤٠ بة المساھمة نس
 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ شامل: القائمة الدخل  یاناتب

 ــارـدینــ  دینـــــار 
    

 ١٠ر٦٧٠ر٩٥٥  ١٠ر٢٣٩ر٤٣٣ اإلیرادات 
 )٣ر٨٤٤ر٢٠٦(  )٣ر٦٥٥ر٢١٣( غیل لتشریف اامص

 )٥ر٤١٧ر٩١١(  )٥ر٦٨٩ر١٥٤( مصاریف إداریة 
 ١ر٤٠٨ر٨٣٨  ٨٩٥ر٠٦٦ ح السنة  ب ر

 ٥٦٣ر٥٣٥  ٣٥٨ر٠٢٦ فة من ربح الشركة الحلی  شركة ال حصة 
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 ردن اال-ة للمواد االستھالكی  عبجيشركة  
 االردن-االستھالكیةاد عبجي للموشركة  

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠   ي: المال كزرالم  قائمة ناتبیا
 ــارــدینـ  ـــــاردین  
    
 ٧ر٢٠٩ر٠٥٤  - وجودات متداولة م

 ٥٠٤ر٤٤٥  - ة ول موجودات غیر متدا
 )٨ر٥١٠ر٥٨١(  - متداولة مطلوبات 

 )٧٩٧ر٠٨٢(  - صافي حقوق الملكیة 
 -  -   وق الملكیةحصة الشركة من صافي حق

 ٪٥٠  ٪٠ المساھمة بة نس
 -  - یة ة ضمن ھرشیضاف: 

 -  - مجموع ال
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ ل الشامل: الدخة  ئمقا بیانات
 ــارـدینــ  اردینـــــ 
    

 ١٢ر٧١٧ر٦٥٩  - االیرادات 
)١٠ر٦٥٩ر٩٦٨(  - مصاریف التشغیل 
 )٢ر٩٤٨ر٦٢٢(  - مصاریف إداریة 

 )٨٩٠ر٩٣١(  - السنة  خسارة 
 )٢٥٠ر٧٥٧(  - ة الحلیفة شركال  خسارة من شركة ال حصة 

  
 لیفة: ح ت ركاشى االستثمار في علركة الحلي فیما ی

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
     ردینـــــا  دینـــــار 

 ٣ر٠٩٨ر٣١٥  ٢ر٤٣٥ر٠٩٣ نةالرصید في بدایة الس
 ٥٦٣ر٥٣٥  ٣٥٨ر٠٢٦ ل االردن ھنكشركة ن ربح م شركة حصة ال
 )٢٥٠ر٧٥٧(  - عبجيشركة  (خسارة) من  شركة حصة ال

 )٩٧٦ر٠٠٠(  )٥٦٠ر٠٠٠( الردن ا لكة ھنكشر -مةمستلاح أربتوزیعات 
 ٢ر٤٣٥ر٠٩٣  ٢ر٢٣٣ر١١٩ ة السنةصید في نھایالر
   
  ستثمارات عقاریةا )٨(
ت القیمة بلغ، ٤حوض  ٥٢٩وقطعة رقم  ٤ وضح ٨٢٠رقم ة قر، قطعو المشركة في منطقة المثل ھذا البند استثمار في أراضي تملكھا ی 

  . المعتمد ن المخمحسب تقیم  ٢٠٢٠ل كانون االو  ٣١في  ماك ناردی ٨٠ر٠٠٣العادلة لھذه األراضي 
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-  ١٠  - 

 
 عدات وم ممتلكات  )٩(
 

 راتدیكو مباني
اثاث 

 مفروشاتو
اجھزة 
 المجمـــوع ومعدات

 نـــاردی دینـــار دینـــار نـــاردی دینـــار - ٢٠٢٠
      

      -الكلفة
 ١ر١١٥ر٧٦٧ ٤٦٠ ١٠٧ر١٤٦ ٣٠٤ر٦٤٨ ٧٠٣ر٥١٣ ٢٠٢٠الثاني ون كان أول في كماید الرص

 ١ر١١٥ر٧٦٧ ٤٦٠ ١٠٧ر١٤٦ ٣٠٤ر٦٤٨ ٧٠٣ر٥١٣ ٢٠٢٠االول  كانون ٣١كما في الرصید 
      

      -المتراكم  كاالستھال
 ٦٥٤ر٠٠٧ ٤٦٠ ١٠١ر٢٤٣ ٢٧٠ر٨٢١ ٢٨١ر٤٨٣ ٢٠٢٠الثاني كانون  أولالرصید كما في 

 ٥٧ر٦٤٥ - ١ر٩٣٤ ٢٧ر٤٩٤ ٢٨ر٢١٧ نةاستھالك الس

 ٧١١ر٦٥٢ ٤٦٠ ١٠٣ر١٧٧ ٢٩٨ر٣١٥ ٣٠٩ر٧٠٠ ٢٠٢٠ن األول انوك ٣١ي ما فكالرصید 

      في  دفتریة كما مة الصافي القی

 ٤٠٤ر١١٥ - ٣ر٩٦٩ ٦ر٣٣٣ ٣٩٣ر٨١٣ ٢٠٢٠ ن األولكانو ٣١

      
٢٠١٩ -      

      
      -الكلفة

 ١ر١١٥ر٧٦٧ ٤٦٠ ١٠٧ر١٤٦ ٣٠٤ر٦٤٨ ٧٠٣ر٥١٣ ٢٠١٩الثاني كانون  أولالرصید كما في 

 ١ر١١٥ر٧٦٧ ٤٦٠ ١٠٧ر١٤٦ ٣٠٤ر٦٤٨ ٧٠٣ر٥١٣ ٢٠١٩ون االول كان ٣١ید كما في لرصا
      

      -المتراكم  االستھالك
 ٥٨٨ر٩٧٦ ٤٦٠ ٩١ر٧٧١ ٢٤٣ر٤٠٣ ٢٥٣ر٣٤٢ ٢٠١٩الثاني ن كانو أولفي ا الرصید كم

 ٦٥ر٠٣١ - ٩ر٤٧٢ ٢٧ر٤١٨ ٢٨ر١٤١ تھالك السنةاس

 ٦٥٤ر٠٠٧ ٤٦٠ ١٠١ر٢٤٣ ٢٧٠ر٨٢١ ٢٨١ر٤٨٣ ٢٠١٩ ولألكانون ا ٣١ما في الرصید ك

      دفتریة كما في  القیمة الصافي 

 ٤٦١ر٧٦٠ - ٥ر٩٠٣ ٣٣ر٨٢٧ ٤٢٢ر٠٣٠ ٢٠١٩نون األول كا ٣١
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 صدة مدینة أخرى أروذمم  ) ١٠(
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 دینـــــار دینـــــار 
    
 ٣ر١٧٥  ٣ر١٧٥ ضریبة الدخلمانات ا

 -  ٧ر٧٨٩    أخرىذمم مدینة 
 ٣ر٩٣٩  - ةستردمت میناتأ

 ٤ر١٩٤  ٢٨٨ مصاریف مدفوعة مقدما 
 ٦٩٣  ٢٧٠ أخـرى 

 ١٢ر٠٠١  ١١ر٥٢٢ 
 
 
 االحتیاطیات  )١١(
 

 - إجباري ياحتیاط
وھــو ٪ خــالل الســنوات ١٠بنســبة  بل ضریبة الــدخلویة قنلسمن صافي األرباح ا ا تم تحویلھمالحساب ھذا  في  لغ المتجمعةتمثل المبا
 .اھمین مسلى الیع ع توزابل للغیر ق

 
 -حتیاطي اختیاري إ

ھــو ت و خــالل الســنوا ٪ ٢٠بنســبة  لریبة الــدخقبل ض األرباح السنویةصافي من  تحویلھتمثل المبالغ المتجمعة في ھذا الحساب ما تم 
 .ھمین یع على المسازبل للتو قا
 

 - مقترح توزیعھا أرباح
نقدیــة علــى المســاھمین بنســبة  أرباحمة للشركة بتوزیع یئة العاصیة للھالتو  ٢٠٢١باط ش ٨بجلستھ المنعقدة بتاریخ  اإلدارةقرر مجلس 

 .مال الشركة المدفوعمن رأس ٪ ١٢
 
 ائنة أخرىصدة درأوذمم  )٢١(
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 دینـــــار دینـــــار 
    

 ٤٣ر٧٥٠  ٥٦ر٣٠٦ نھایة الخدمة أة فمخصص مكا
 ٣٦ر٥٠٠  - تحققةإیرادات غیر م

 ٥٠ر٧٤٨  - مستحقة مصاریف 
 ٣ر٦٠٥  ٧٤٧ عاتیبة مبیانات ضرأم

 ٣ر٠٤٧  ٢ر٩٥٢ دخلامانات ضریبة ال
 ٨ر٥٠٠  - قة یف فوائد مستحمصار

 -  ٧٤ر١٣٤   رىأخنة ئداذمم 
 -  ٢١ر٠٠٠ مكافات   مخصص

 ٣ر٦٤٥  ٧٤٥ خـــرى أ

 ١٤٩ر٧٩٥  ١٥٥ر٨٨٤ 
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-  ١٢  - 

 
 بنكي ضقر )٣١(
 قســـاط أ 

 تستحق
  فع خالل سنة الد

 ـــاط أقس
 لةطوی

 المجمـــوع   ـل الجــــا
 دینـــــار  ینــــارد  دینـــــار 
      

٢٠٢٠-      
 -  -  - ویتيألردني الكالبنك ا

      
٢٠١٩-      

 ٣٢٠ر٠٠٠  -  ٣٢٠ر٠٠٠ یتياألردني الكو  كالبن
 

 لكویتي األردني ا نكالبقرض 
 

وقــد ٪ بــدون عمولــة ١٠بفائــدة  دینار ٣٢٠ر٠٠٠بمبلغ  تي دني الكویألربنك ا ن على قرض م ٢٠١٩ول یلأ ٣٠خ اریحصلت الشركة بت
 . ٢٠٢٠ تموز ٧تاریخ  قرض ببلغ ال ید كاملتم تسد

 
 
 داریة صاریف إم )٤١(
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 دینـــــار دینـــــار 
    

 ١٠٩ر٦٠٩  ١٨٥ر٢٧٥ خرىمنافع أرواتب و 
 ٤ر٩٣٢  ٤ر٩٣٢ ضمان اجتماعي مساھمات 

 ٢١ر٦٠٠  ١٩ر٢٠٠ رةامجلس اإلد ضاءالت أع قبدل تن
 ٧٥ر٠٠٠  ٢١ر٠٠٠ مجلس االدارة  أعضاءظفین و مو ت مكافآمصروف 

 ٦ر٢٥٠  ١٢ر٥٥٦ ت نھایة الخدمة آمكاف
 ١٤ر٠٠٨  ١٥ر٢٨٨ ھنیةمعاب أت

 ١٠ر٥٣٨  ٩ر٢٦٩ ات واشتراكرخص و  رسومو  عطواب
 ٢ر٦٦٣  - عاتومطبو قرطاسیة 

 ٣ر٤٤٢  ٢ر٢٦٦ مات مكتب خد
 ٣ر٣٠٥  ٢ر٢٢٩ فھاتو  دبری
 ١ر٢٥٤  ١ر٢١٠ أمینت

 ١ر٢٠٠  ١ر٢٠٠ مة سفر واقا
 ١٢ر٦٢٩  ١١ر٦٦٥ أخرى

 ٢٦٦ر٤٣٠  ٢٨٦ر٠٩٠ 
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 ل ضریبة الدخ ) ١٥(
 
 ضریبیاة لالمقبو  بسبب زیادة المصاریف ٢٠٢٠ ألولن اكانو  ٣١في المنتھیة  لسنة للمستحقة ل ادخل ا تساب ضریبةركة باحم تقم الشل

ً لقانو فیبة و رة للضاضعخات الیرادعلى اإل ة من  صة نھائیة على مخالصلت الشرك. وقد ح٢٠١٨) لسنة ٣٨دخل رقم (ن ضریبة القا
 .٢٠١٨ة ضریبة الدخل من عام دائر

 
 جعتھا من قبل دائرة ضریبة الدخل بعد. مرایتم  في المدة القانونیة ولم ٢٠١٩ عامن ع  لرارات ضریبیة الدخبتقدیم اقركة لشقامت ا

 
 
 عالقة تات ذاھمع ج التممعا )١٦(
 
سیاسة ماد عت. یتم االعلیا وأعضاء مجلس اإلدارة التنفیذیةاإلدارة الحلیفة و  ات لشركوا المساھمین الرئیسین ات العالقة  مثل جھات ذت
 ركة. ه المعامالت من قبل إدارة الشبھذة قلعوالشروط المت سعاراأل
 
  :ي ما یلكي ھي ماللركز اة المصدة جھات ذات عالقة التي تتضمنھا قائمأر
 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ طبیعة العالقة  
 دینـــار  دینـــار  من جھات ذات عالقة:الغ مستحقة مب
     
 ٣٩٨ر٩١٤  ٣٧٠ر٦٨٦  اإلدارة یس مجلس ئ ر

 ٧ر٧٨٩  - شریك في شركة حلیفة    (ھولدنغ) كیة الستھاد االللموشركة عبجي 

 ٤٠٦ر٧٠٣  ٣٧٠ر٦٨٦  

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

 دینـــار  دینـــار  قة:جھات ذات عاللة  مستحق مبالغ 
      

 ٨٥ر٥١٧  - حلیفة ركة ش   االردن-ستھالكیةللمواد االجي عب شركة 

 ٨٥ر٥١٧  -  
 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

 ارـــندی  دینـــار  خر: خل الشامل اآلن خالل الدت مالیة بالقیمة العادلة م داموجو 
     

 ٧٨ر٩١٣  ٥٥ر٩٢٣ ة إدارمجلس  عضو   إستثمارات مالیة

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ـاردینــ  ـاردینــ   
     

 ٣٤ر٧٥٠  ٣٦ر٥٠٠ حلیفة ركة ش ردن ألاشركة ھنكل -یجارإیراد إ
 ٢٧ر١٦٠  ٣٦ر٦٦٦ حلیفة ركة ش *دن األر –ة كیلمواد االستھالل شركة عبجي  –إداریة  اتعاب 

 ٦١ر٩١٠  ٧٣ر١٦٦  

 
 .قبل عملیة بیع االستثمار والغاء اتفاقیة اإلدارة مع الشركة الحلیفةخالل العام  ة للشرك *یمثل ھذا البند اتعاب إداریة متحققة *
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-  ١٤  - 

 
 ة:التنفیذیة للشركاإلدارة  ى) فع أخرمناكافآت و ملخص لمنافع (رواتب ومیما یلي ف
 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 دینـــار  دینـــار 
    

 ١٧١ر٦٠٠  ١٩٠ر٨٦٧ اعضاء مجلس االدارة  و  الرئیس التنفیذيافآت مكرواتب و 
 
 
 ات أخرىإیراد )١٧(
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ـاردینــ  ـاردینــ  
    

 ٣٤ر٧٥٠  ٣٦ر٥٠٠ ردن ألاشركة ھنكل -یجارإیراد إ
 ٢٧ر١٦٠  ٣٦ر٦٦٦ األردن   -كیة للمواد االستھال عبجي  شركة – اب إداریةاتع

 -  ٧٦ر٠٣٨ ا مخصصات انتفت الحاجة الیھ

 ٦ر٧٥٠  - اخرى

 ٦٨ر٦٦٠  ١٤٩ر٢٠٤ 

 
 
 صصات اخرىمخ )١٨(
 

 : ي یلھي كما  االخرى ات مخصصل اى عل ةركان تفاصیل الح
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ـاردینــ  دینـــار 

    
 ٢١٨ر٩٣١  ١٧٦ر٨٥٦ یة السنةارصید في بدال

 )٤٢ر٠٧٥(  - لسنةالمستخدم من المخصص خالل ا
 -  )٧٦ر٠٣٨( الحاجة الیھا  فت صات انتمخص 

 ١٧٦ر٨٥٦  ١٠٠ر٨١٨ ةایة السنالرصید في نھ
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-  ١٥  - 

 ة مة العادلقیال )١٩(
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة 
 ٢٠٢٠كانون األول  ٣١في كما  یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بشكل مستمر والتي الة یوضح الجدول التالي القیمة العادلة لألدوات المالی

 :٢٠١٩و 
 القیمة العادلة   القیمة الدفتریة 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 دینـــار  دینـــار  دینـــار  نـــاردی 

        موجودات مالیة 
 ١٢ر٠٠١  ١١ر٥٢٢  ١٢ر٠٠١  ١١ر٥٢٢ أخرىدینة أرصدة م

 ٤٠٦ر٧٠٣  ٣٧٠ر٦٨٦  ٤٠٦ر٧٠٣  ٣٧٠ر٦٨٦ من جھات ذات عالقة ةالغ مستحقمب
 ٥٠  ٨ر٣٩١  ٥٠  ٨ر٣٩١ لدى البنوك وأرصدةنقد في الصندوق 

 ٤١٨ر٧٥٤  ٣٩٠ر٥٩٩  ٤١٨ر٧٥٤  ٣٩٠ر٥٩٩ 
        مطلوبات مالیة 

 ٣٢٠ر٠٠٠  -  ٣٢٠ر٠٠٠  - ض بنكي قصیر األجل قر
 ١١١ر١٨٤  ١١١ر١٨٤  ١١١ر١٨٤  ١١١ر١٨٤ أمانات مساھمین 

 ١٤٩ر٧٩٥  ١٥٥ر٨٨٤  ١٤٩ر٧٩٥  ١٥٥ر٨٨٤ أرصدة دائنة أخرى
 ٨٥ر٥١٧  -  ٨٥ر٥١٧  - جھات ذات عالقة لمبالغ مستحقة 

 ٦٦٦ر٤٩٦  ٢٦٧ر٠٦٨  ٦٦٦ر٤٩٦  ٢٦٧ر٠٦٨ 
 

ات معنیة بذلك، باستثناء  ھادل بین جیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة وفقاً للقیم التي یمكن أن تتم بھا عملیات التبتم إظھار الق
 ریة أو التصفیة.عملیات البیع اإلجبا

 
ات المالیة األخرى ھي مقاربة  ادل والذمم الدائنة والمطلوبإن القیم العادلة للذمم المدینة والموجودات المالیة األخرى والنقد والنقد المع

 قصیرة األجل. ل د أو تحصیبشكل كبیر لقیمھا الدفتریة لكون تلك األدوات ذات فترات سدا
بنود تحمل  ودات المالیة بالكلفة المطفأة بناًء على التدفقات النقدیة المتوقعة باستخدام نفس أسعار العائد لتم تقدیر القیمة العادلة للموج

 المخاطر. نفس الشروط وصفات 
 

 لیة: ات الماة لألدو دلالقیمة العالترتیب التالي ألسالیب وبدائل التقییم وذلك في تحدید وعرض اتستخدم المجموعة 
 

 لیة.ماوات النفس األدشطة لر السوقیة المعلنة في األسواق النألسعاالمستوى األول: ا
 

 ر في السوق.ر مباشباشر أو غیم ھا بشكلمالحظت ویمكن  عادلةة المد على مدخالت تؤثر على القیتعتم یب تقییمالمستوى الثاني: أسال



رة   ة ال الال ة العارع وال لألع اه ودة ةامال  ال
اح ائ اتا ل الق الح   ة ال

ن األول  ٣١   ٢٠٢٠ان
 

-  ١٦  - 

 
ي اشــر فــ كــن مالحظتھــا بشــكل مباشــر أو غیــر مبال یمالقیمــة العادلــة و على مدخالت تــؤثر علــى  مدتقییم تعتالیب ستوى الثالث: أسلما

 السوق.
 
 جموعالم  ث لثالالمستوى ا المستوى الثاني  وى األولستالم 
 ـــــاردین  ارــینــد ارـــــدین  ـارـدینــ 
        ٢٠٢٠األول  انونك  ٣١

        
الـدخل  مةقائ  دلة من خاللعاالقیمة الموجودات مالیة ب 

 ٢٦١ر٩٧٤  - -  ٢٦١ر٩٧٤ اآلخر الشامل
       
       ٢٠١٩األول  كانون ٣١

       
خالل الدخل  لة من  موجودات مالیة بالقیمة العاد

 ٢٤٢ر٥٦٦  - -  ٢٤٢ر٥٦٦ خر الشامل اآل 
        
 
 
 إدارة المخاطر )٢٠(
 

 عار الفائدةمخاطر أس
 

سبب لمالیة بدوات األلة المستقبلیة ینقدعادلة للتدفقات الالقیمة ال التقلبات فيتج عن المخاطر التي تنالفائدة ھي  عاراطر أسإن مخ
 الفائدة.  ات في أسعارالتغیر

 
 .صدة تحمل فائدةحیث ال یوجد لدى الشركة ار، اھلوباتومطوداتھا ئدة على موجأسعار الفا معرضة لمخاطرغیر  الشركةإن 
 
 ھماألسفي أسعار یر لتغر اخاطم
 

للتغیــرات نتیجة امل اآلخر الش خالل الدخل دلة من بالقیمة العاللموجودات المالیة  ةالعادلمة لقیحتیاطي ااة لتالي حساسیاول لجدیوضح ا
 ألخرى المؤثرة ثابتة:ا ت غیراالمت لى أسعار األسھم، مع بقاء جمیعممكنة المعقولة ع ال
 

٢٠٢٠ - 

 المؤشر
في  التغیر 
    ؤشرالم

ق حقو  األثر على 
 الملكیة 

 دینــــار  ٪)( 
    

 ٢٦ر١٩٧  ١٠ ن عمابورصة 
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٢٠١٩ - 

 المؤشر
التغیر في  
  المؤشر  

ر على ألثا
 قوق الملكیة ح

 ینــــارد  (٪) 
    

 ٢٤ر٢٥٧  ١٠ ن بورصة عما
 

 رة.اإلشایر أعاله مع عكس األثر مساوي للتغ كون شر یلمؤ سلبي في ا في حال ھناك تغیر
 

 نمخاطر االئتما
 

  تجاهالتعاقدیة اتزاماتھم البواألطراف األخرى عن الوفاء  المدینین ز جأو ع  ن تخلفد تنجم ع لتي قلمخاطر اا ھي  ئتمان مخاطر اال
    .شركةالمترتبة على ال ى لمخاطر االئتمان قصد األالحدینار  ٣٧٠ر٦٨٦البالغة من جھات ذات عالقة   . تمثل المبالغ المستحقةشركةال
 

 رائدة. مصرفیة ات سسؤ م لدى النقدب حتفاظاالیق ان عن طرمتالئا اطرمخ  من  الحد ى إل الشركة تسعى 
 

 مخاطر السیولة
 
 ھا المالیة عند استحقاقاتھا.الشركة على الوفاء بالتزاماترة یولة في عدم قدسمخاطر ال  مثلتت
 
  لعالقة ات االجھات ذو  ةحاجد العنوض البنكیة القرمن الزمة ة الوللسیلك عن طریق توفر امخاطر السیولة وذرة إدا على ل الشركة عمت
 .جةد الحاعن
 
متبقیــة لالســتحقاق ون األول علــى أســاس الفتــرة الكــان ٣١مة) كمــا فــي و (غیــر مخصــ  لیــةص الجدول أدناه توزیع المطلوبــات المالخی

  حالیة:ال وقیةالسالفائدة  ارالتعاقدي وأسع
 

شھور  ٣ أقل من  
 رشھو  ٣من 
 شھر ١٢ لى إ

 أكثر من 
 وعالمجم شھر ١٢

 دینــار ــاریند ـاردینـ دینــار ٢٠٢٠ ون األولانك  ٣١
     

 ١٥٥ر٨٨٤ ٥٦ر٣٠٦ ٧٤ر١٣٥ ٢٥ر٤٤٣ رىائنة أخدأرصدة ذمم و 
 ١٥٥ر٨٨٤ ٥٦ر٣٠٦ ٧٤ر١٣٥ ٢٥ر٤٤٣ المجموع

     
     ٢٠١٩ول األ انونك  ٣١

     
 ١١٣ر٢٩٥ ٤٣ر٧٥٠ - ٦٩ر٥٤٥ خرىة أدة دائنأرص

 ٣٢٠ر٠٠٠ - ٣٢٠ر٠٠٠ - یة كنب قروض
 ٨٥ر٥١٧ - ٨٥ر٥١٧ - جھات ذات عالقة ل مستحقةلغ مبا

 ٥١٨ر٨١٢ ٤٣ر٧٥٠ ٤٠٥ر٥١٧ ٦٩ر٥٤٥ جموعالم
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 العمالت رمخاط

 
 كــي األمری مع الدوالرربوط بسعر ثابت ار مالدینكي. إن سعر صرف یاألمر والدوالردني ألرار اھي بالدین ةالشركإن معظم تعامالت 

 .لیةائم الماو القمخاطر العمالت غیر جوھري على ن أثر فإ )، وبالتالي ردینا ر لكلدوال ٤١/١(
 
 
 س المالإدارة رأ )٢١(
 

شــركة ط الم نشــامالئمــة بشــكل یــدع  رأســمالعلى نســب فظة محان الة بالتأكد مالشركفیما یتعلق بإدارة رأسمال  ي یتمثل الھدف الرئیس
 الملكیة. ویعظم حقوق

 
بأیــة ھــذا ولــم تقــم الشــركة  وف العمــلرت الالزمة علیھا في ضــوء تغیــرات ظــ تعدیالال لمال وإجراءارأس  ھیكلة ة بإدارةكرلشتقوم ا

 .٢٠٢٠ ٢٠١٩خالل عام  تعدیالت 
 

ربــاح واالیــاري االحتیــاطي االختو ري الجبــاواالحتیــاطي اوع دفال المــ رأس المــ  ل فــي تمثــ ال تلة رأس المــ في ھیكإن البنود المتضمنة 
ر كمــا دینــا ٢ر٧٧٦ر٨٠٤مقابل  ٢٠٢٠ول ألكانون ا ٣١في دینار  ٢ر٩٨٤ر٠٤٢ مجموعھالغ والباادلة عمة الي القیواحتیاط ةردو الم

 .٢٠١٩كانون األول  ٣١في 
 
 
 بعد ذة الناف الصادرة وغیر تیالوالتعد الجدیدة رات فسیوالتة الدولیة المالیمعاییر التقاریر  ) ٢٢(
 

 وستقومأدناه، مدرجة مالیة النافذة بعد حتى تاریخ القوائم الیالت الصادرة وغیر عدتة والالجدیدتفسیرات لاو  الدولیة ر المالیة إن المعایی
 : داًء من تاریخ التطبیق االلزامي بتت االلتعدیھذه ا بتطبیقشركة ال
 

 ین  ) عقود التأم١٧(المالیة الدولي رقم  ریر لتقا معیار ا 
ً دم یق التقاریر   أمین. ویحل ھذا المعیار محل معیارالمتعلقة بعقود التت ا یضاحرض واالیاس والعقلواعتراف شامالً لال المعیار نموذجا
لتأمین یاة وغیرھا من عقود االحقود مین (مثل ع معیار على جمیع أنواع عقود التأالطبق نین. یالتأم عقود –) ٤( رقممالیة الدولي ال

نات واألدوات المالیة التي نطبق على بعض الضمای ان، كمالتأمیرة لعقد دصلممنشأة ان النظر للادة التأمین) دو إع  وعقود المباشرة
 األقساط.  ة الرسوم المتغیرة وطریقة توزیعیقم طرااستخدیتضمن م للمعیار االعة. ان اإلطار اصیة المشاركتحمل خ

 
المنشأة طبقت  ن اریطة مبكر شلتطبیق الاب السماح  مقارنة، مع مع ارقام ال ٢٠٢٣ي الثان كانون  ١بارا من طبیق ھذا المعیار اعتم تسیت

رقم  معیار التقاریر المالیة الدولي ق تطبی أو مع ) قبل ١٥ولي رقم (الد اریر المالیةومعیار التق )٩التقاریر المالیة الدولي رقم ( معیار
)١٧ .( 
 

   .شركةللالمالیة ائم و الق  لىي عھر ثر جوأ  عدیالتالمتوقع أن یكون للت رغی من 
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 ة ولاغیر المتد  مقابل ة لوبات المتداولطتصنیف الم): ١رقم ( يالدولمحاسبة عیار الم لىتعدیالت ع 
ســبة المحا ن معیــار) مــ ٧٦( ) الى ٦٩ت (قراتعدیالت على ف إصدارب ٢٠٢٠ثاني كانون ال خالل ةیلمحاسبییر اعاملل المجلس الدولي  قام
 :التعدیالت  ذهھتوضح . ةداولیر المتغ  بلمقا ةبات المتداولبات تصنیف المطلو متطلحدید ) لت١قم (ولي ردلا

  ،تسویةالتأجیل لالحق  تعریف  -
 ،لمالیةتاریخ اعداد القوائم ا عندد جو و م یجب ان یكون  تسویةالیل جتألحق ال -
  ،تأجیلفي ال سة حقھامارأة ملمنشاالیة حتمان التصنیف ال یتأثر با -
ؤثر شــروط تــ  عنــد اذ ال وق ملكیــةقــ داة حذاتھــا أفــي حــد  لیحو لوبات القابلة للتالمط المتضمنة في قات المشتحال كانت في و  -

       .لى تصنیفھاالمطلوبات ع 
 

   .للشركةالمالیة ائم قو ال  لىھري عثر جوأ  للتعدیالت ونكالمتوقع أن ی من غیر
 

 .٢٠٢٣انون الثاني ك ١رجعي اعتباراً من ثر ت بأیالالتعدق سیتم تطبی
 

 ) ٣یة الدولي رقم (لما ال ریرالتق ا  معیار ىعلتعدیالت  -فاھیمي طار المة الى اإلإشار
ال ج األعمادمان) ٣(الدولي رقم مالیة دیالت على معیار التقاریر التع إصدارب ٢٠٢٠أیار  خاللة یلمحاسبللمعاییر االمجلس الدولي  مقا
صدر في   يلذوا لیةاالمم لقوائا رضمفاھیمي إلعداد وع طار الرة الى اإلإلشامحل اھذه التعدیالت طار المفاھیمي. تحل اإل الى  ارة إش -

ر طلبات اإلطاعلى متجوھري  تغییر دون  ٢٠١٨اذار  في  تقاریر المالیة والذي صدراإلشارة الى اإلطار المفاھیمي لل ومع ١٩٨٩عام 
 المفاھیمي.

 
 وم الی" رئخساو باح أرأر لتجنب إمكانیة ظھو ) ٣قم (الدولي ر الیةر المبمعیار التقاریثناء لمبدأ االعتراف استجلس الما أضاف كم

سیر جنة تفتفسیر ل و أ )٣٧الدولي رقم ( بةسولة ضمن نطاق معیار المحالوبات وااللتزامات المحتملة المشمللمط (Day 2)الثاني" 
 .  كل منفصلفي حال تم تكبدھا بش )٢١قم (ة رالدولی التقاریر المالیةمعاییر 

 
 ) لألصول المحتملة التي لن تتأثر٣المالیة الدولي رقم ( یرقارالت یار مععلى  ةیالضیح التوجیھات الحمجلس تو تھ قرر الت ذاالوق في 

 . إلعداد وعرض القوائم المالیةي مباستبدال اإلطار المفاھی
 
ً  بأثر مستقبليالت عدیالتھذه یق سیتم تطب, تعدیالت جب تطبیق الی أن یكون  المتوقعمن غیر .٢٠٢٢ لثاني كانون ا ١ من اعتبارا

   .للشركةالمالیة  ائمقو ال لى ع ھرير جوث أ تللتعدیال
 
 ) ١٦م (ة الدولي رق محاسبتعدیالت على معیار ال - معنيال قبل االستخدام ل من البیعالمتحصاآلالت والمعدات:  وممتلكات ال

ت الآلاو  لكات تملما )١٦الدولي رقم (لمحاسبة معیار ا على  دیالت تع بإصدار ٢٠٢٠أیار  خالل ةیلمحاسباییر لمعال ي الدول قام المجلس
بالغ ة المبقیماآلالت والمعدات و  تلكات لممن تخفیض كلفة امالمنشئات والذي یمنع قبل االستخدام المعني المتحصل من البیع ت: امعدالو 
 ي تال المقصودة الطریقةلعمل بل الالزمة  حالةلزه لتجھیى الموقع و إحضار األصل إل  خالل  فترةي الفھ انتاج لة من بیع منتج تممتحصال

ح أو ارباالقائمة في تاجھا ان وتكلفةبیع ھذه المنتجات  من  ةالمتحصل أة االعتراف بالمبالغا لذلك یجب على المنشقوف ة.دارإلا ادھتحد
 ر. ئلخساا

 
ً متباراع  ر رجعي التعدیالت بأثبیق سیتم تط تم البدء التي لمعدات و آلالت وااو  ت متلكامالعلى بنود  ٢٠٢٢كانون الثاني  ١ن ا

 . األولى  مرةلل عدیالت التي تطبق فیھا التالسنة المالیة في ة مالیة تم عرضھا رفت ولأ یةابدفي  ھامادتخاسب
 
   .لشركة لالمالیة القوائم  جوھري على  أثر ت المتوقع أن یكون للتعدیال یرن غ م
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 ) ٣٧الدولي رقم ( المحاسبة ى معیار عل عدیالتت -ات العقود  كلفة التزام  – لخاسرةاد  وعقال
والتي تحدد  )٣٧المحاسبة الدولي رقم ( تعدیالت على معیار بإصدار، ٢٠٢٠ر أیا خالل ةیلمحاسبر ایمعایللولي دال لسلمجا ماق

   .خسارةسینتج عنھ او  الخاسر اذ كان العقد ما  تقییمند ع  بارتأخذھا بعین االعت ان المنشأة  ب على التكالیف التي یج
 

من التكالیف  كال  تتضمن  أو الخدمات  البضائع یعبالمتعلقة بعقود شرة المبا كالیفالت ن ا". ةرشایقة "التكلفة المبعدیالت طرالت تطبق
 ر.  مباشبشكل د ة العقالمتعلقة بأنشطالموزعة الیف لتكاو  اإلضافیة

 
روط  ب شجو ر بمخ الالى الطرف احمیلھا تم ت إذا إالادھا تبعیتم اسمباشر ولذلك  لعمومیة بالعقود بشكلة واداریاال صاریفال تتعلق الم

   قد.لعا
 

في كما  ھاشروطبجمیع العقود التي لم یتم الوفاء  على . تطبق ھذه التعدیالت ٢٠٢٢كانون الثاني  ١ت اعتباراً من التعدیالسیتم تطبیق 
 .  األولى  مرةلل یھا التعدیالت بق فتي تطال مالیةال السنةبدایة 

 
   .كة شرللیة ماللاائم و قلا أثر جوھري على  ت ن للتعدیالع أن یكو توقالمغیرمن 

 
 االعتراف بالمطلوبات المالیة اء غل إل ’٪ ١٠’اختبار   –لیة األدوات الما ) ٩الیة الدولي رقم (معیار التقاریر الم

الدولیة المحاسبة معاییر  جلسأصدر م، ٢٠٢٠-٢٠١٨ ن لألعوام م ةیة الدولیلمالریر اتقار الییعلى معالجة معا ت تحسیناالمن كجزء 
یم ما إذا كانت تقی عند االعتبار بعین شركة التأخذھا ضح التعدیل الرسوم التي یو  .)٩رقم ( الدولي ة یمالالاریر لتقا عیارم ى لتعدیًال ع 
ك وم فقط تلھذه الرسمل . تشیةة األصلالمالیالمطلوبات ا عن شروط ھریً ا جو الفً ف اختتختلة أو المعدلة الجدیدة الیالم ات المطلوبشروط 

 عن  ةالمقترض أو المقرض نیاب سوم المدفوعة أو المستلمة من قبل مقرض، بما في ذلك الر لوا رضالمقت بل ق ة من ملتسالمدفوعة أو الم
 اآلخر. 

 
  الشركة ھا تطبق فی لتي ا  الیةالسنة المایة تبادلھا في أو بعد بدأو  دیلھاتع ي یتملوبات المالیة التیل على المطالتعد بتطبیقالشركة تقوم 
 .التعدیل

 
  ر، مع السماح بالتطبیق المبك٢٠٢٢ي ن الثانكانو  ١راً من اعتبا دیالت لتعا ھذه قیبطسیتم ت

 
 . كة الشرلمالیة قوائم اال أثر جوھري على للتعدیالت  كون یالمتوقع أن  من غیر

 
 IBORیل دة تشكة من إعاانیث المرحلة ال

 
 اإلعفاءاتعدًدا من  ن تتضم ،٢٠٢١ ي نن الثاو نكا ١ریة المفعول في تي ستصبح ساال IBOR تشكیل ثانیة من إعادةالمرحلة ال

 . خالي من المخاطرال العائدإلى معدل  IBORلیة من الماداة اءات عند انتقال األاإلعف تتطبقواإلفصاحات اإلضافیة. 
 

تم  ییل ان ھسلتیار كخیار عملي ولل على المعدیالتعلب تط ،عي المرجالفائدة  الناتجة عن تغیر سعرنقدیة فقات اللتدا التغیرات على 
 السعر القیاسي   االنتقال من یتم    اة المالیة،لألدبة  بشرط أنھ، بالنس  یرة.ة عن تغیرات في سعر الفائدة المتغالتغیرات كأنھا ناتج  هار ھذاعتب

IBOR  تشكیل  إعادةنیة من الثالة المرح توفر .قتصادیًاعلى أساس معادل ا  طرالمخا خالي من ال ئدالعامعدل إلىIBORت إعفاءا
 ب المخاطر. تتطلمن الي خالالعائد معدل بالحالي ر عند استبدال معیار سعر الفائدة باالستمرا شركةللحوط تات الح لعالقمقتة تسؤ م

 .التحوط ائقوثتعدیل تعیینات التحوط و  شركة الن م اإلعفاءات 



رة   ة ال الال ة العارع وال لألع اه ودة ةامال  ال
اح ائ اتا ل الق الح   ة ال

ن األول  ٣١   ٢٠٢٠ان
 

-  ٢١  - 

 
التحوط و / أو   ةف أداتعریف وصإعادة و  ، رخالي من المخاط ال العائدمعدل  ة إلى ارطة لإلشالمخاطر المحو من ذلك إعادة تعریف یتض
یجب إجراء تحدیثات على وثائق . وطدیل طریقة تقییم فعالیة التحوتع طر خالي من المخاعائد الالمعدل  لإلشارة إلى  المحوط علیھ البند
تار على  خأن ی الشركةز یجو  ،ي عجر بأثرعالیة التحوط فلتقییم سبة بالن .لالتشكی إعادةتم فیھا التي یلسنة المالیة اھایة بحلول نوط تحال

 .رلصفادلة التراكمیة إلى ا إلعادة تغییر القیمة الععلى حدا  تحوطكل أساس 
 

حوط  لماللبند فقات النقدیة یمة العادلة أو التدفي القتغیرات لل اة كعنصر مخاطر محوط غیر محدد تعاقدیً سعر فائد تحدید لشركة لیجوز 
على  ھماتخدسیتم ا بیل المثال، ھو معیار محددید بشكل منفصل، على سدللتح ة قابالً دالفائ رسعیكون عنصر مخاطر  ، بشرط أن لیھع 

یتم  والتي لم الجوھریة رالمخاط من  ة لیخالا ت معدالتضمنت اإلعفاءات الالمالیة.  لقروض والمشتقات سوق لتسعیر اي الف نطاق واسع
  خاللتحدید بشكل منفصل قابالً للمن المخاطر  الخالالمعدل  ح ن یصبأ ولقع البنك بشكل معقبشرط أن یتو  قبل، من كمقیاس تحدیدھا 

 . شھًرا ٢٤
 

 ة تشیر إلى فرعی ت مجموعا إلى  ت یقوم بتحویل ھذه األدوا أن  شركةالى عل یجب ، البنود بمجموعةخاصة ط الحو بالنسبة لعملیات الت
إعادة بسبب  فقط  IBORتشكیل  إعادةمن انیة ثاللة حرلمقافھا قبل تطبیق ات تحوط تم إیعالقاي أ. خاطرمن المة خالیلامعدل ال

 بیقتط، یجب إعادتھا عند ال IBORادة تشكیلإع من  الثانیةتطبیق المرحلة عند ط لمؤھلة لمحاسبة التحو تلبیة المعاییر الو التشكیل 
 . األولي 

 
 . كة الشریة لماللقوائم اا على ي ثر جوھرأن للتعدیالت المتوقع أن یكو  غیر من 
 
 
 ) وأثره على الشركة ١٩  -ونا (كوفید یروس كورشار فاتنا )٢٣(
 

عمال المختلفة وما رافق ذلك من قیود ) على االقتصاد العالمي وقطاعات األ١٩-نتیجة استمرار تأثیر فیروس كورونا (كوفید
یة بالتطورات العالمیة  دول العالم، فإنھ من الممكن أن تتأثر األنشطة التشغیلة وإجراءات فرضتھا الحكومة األردنیة ودول الجوار وبقی

ً على مختلف القطاعات االقتصادیة والجغرافیة. قامت اإلدارة بتقییم أثر فیروس كورونا  وعلى  الشركة على أنشطة والتي تؤثر حالیا
ة مرارھا بنشاطھا في ضوء الظروف الراھنة. وفي اعتقاد إدارستالتخاذ اإلجراءات المناسبة لتمكینھا من ا للشركةاألداء المالي 

المجموعة فإن تأثیر جائحة كورونا على أعمالھا سیكون محدودا بانخفاض قیمة محفظة استثماراتھا في سوق األوراق المالیة،  
 الحلیفة.  الشركةاض أرباح وانخف
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