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السنة املالية
اقرار من هيئة املديرين بمسؤوليته عن اعداد البيانات املالية وتوفير نظام رقابي فعال
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 -1الوضع القانوني للشركة ووصفا النشطتها التشغيلية

تأسست شركة ألامناء لالستثمار وإدارة املحافظ املالية في  2005/08/29كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال وقدره  2,500,000دينار أردني
 ،وحصلت على حق ممارسة أعمال الوساطة املالية خالل شهر  3لعام 2006

وفي تاريخ  2006/3/9تم زيادة رأس مال الشركة ليصبح ( )10,000,000دينار أردني وخالل العام 2009تم رفع رأس مال الشركة ليصبح (
 )13,500,000مليون دينار أردني .

قررت الهيئة العامة بإجتماعها غير العادي املنعقد بتاريخ  2010/1/28على تخفيض راسمال الشركة بقيمة ( )4,500,000مليون دينار عن طريق
إطفاء خصم الاصدار البالغ ( )1,716,400دينار واطفاء جزء من الخسائر املدورة بقيمة ( )2,783,600دينار ليصبح راسمال الشركة ()9,000,000
دينار اردني وقد استكملت الاجراءات لدى وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 2010/2/18

وقد مارست الشركة نشاطها من خالل غاياتها التالية-:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

الوساطة املالية .
إدارة الاستثمار .
أمانة الاستثمار .
التمويل على الهامش .
إدارة إلاصدارات ألاولية ( تعهد جزئي ) .
استشارات مالية .
الخدمات الاستشارية املحاسبية واملالية
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 -2الوضع التنافس ي للشركة وحصتها من السوق املحلي

السنة

حجم التداول

النسبة

الترتيب

2015

114,191,365

%1.7

15

2016

109,727,759

%2.3

15

2017

58,615,404

%1.0

23

2018

54,916,315

%1.2

18

2019

98,066,748

%3.0
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 -3تطور راس مال الشركة و حقوق امللكية
البند

2015

2016

2017

2018

2019

راس املال

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

صافي حقوق امللكية

13,852,868

11,261,776

9,865,577

9,506,613

8,715,255
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 -4تحليل املركز املالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة املالية

2019

النسبة املالية

2018

نسبة السيولة
نسبة املديونية
نسبة الدين إلى حقوق امللكية
معدل العائد على ألاصول
معدل العائد على حقوق امللكية

◄قائم ـ ــة الدخـ ـ ــل
الايرادات :
 بلغ إجمالي الايرادات التشغيلية في نهاية عام  2019ما قيمتة  256,896دينار مقارنة باإليرادات التشغيلية لعام  2018والتي بلغت
 161,511دينار .
 بلغ اجمالي الايرادات غير التشغيلية في نهاية عام  2019ما قيمتة  441,574دينار مقارنة بااليرادات غير التشغيلية لعام  2018والتي بلغت
 598,020دينار .
املصاريف :
 وبالنسبة ملصاريف الشركة فقد بلغت في نهاية عام  2019مبلغ  359,932دينار مقارنة بمصاريف الشركة لعام  2018و التي بلغت
 279,617دينار .
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 وعليه فان نتيجة أعمال الشركة خالل السنة املالية  2019صافي ربح  217,786دينار بعد اقتطاع مخصص ضريبة الدخل ,مقارنه
بمبلغ  462,160دينار صافي ربح لعام 2018

◄امليـ ـزاني ــة العم ــومي ـ ــة
 املوجودات  :بلغ حجم املوجودات في نهاية عام  2019مبلغ وقدره 10,056,014دينار أردني مقارنه في  10,118,570دينار أردني لعام 2018
بنسبة انخفاض مقدارها  %0.62حيث جاء هذا الانخفاض بشكل اساس ي نتيجة انخفاض القيمة السوقية الستثمارات الشركة
وانخفاض الذمم املدينة .
 املطلوبات :بلغ حجم املطلوبات في نهاية عام  2019مبلغ وقدره  1,340,759دينار أردني مقارنة بمبلغ وقداره  611,957دينار أردني في
نهاية عام  2018وبنسبة زيادة مقدارها  ،% 119.09الزيادة بند ذمم الطراف ذات عالقة .

 حقوق املساهمين  :بلغ صافي حقوق املساهمين لعام  2019مبلغ قدره  8,715,255دينار مقارنه بمبلغ وقدره  9,506,613دينار للعام
 2018وبنخفاض بلغت نسبته  %8.32عن العام املاض ي.
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 -5أ  -بيان بأسماء أعضاء هيئة املديرين وعدد ألاسهم اململوكة

الاسم

املنصب

السادة  /الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار

الجنسية عدد ألاسهم اململوكة
ألاردنية

3,732,424

رئيس هيئة املديرين
ويمثلها السيدة هجرة محمد الفارس حماد

ألاردنية

179,552

السادة  /شركة مستشفى ابن الهيثم

ألاردنية

666,667

نائب رئيس هيئة املديرين
ويمثلها الدكت ــور  /هيثـ ــم عبـ ــد هللا أب ــو خديجـ ــة

ألاردنية

321,853

السيد  /إبراهيم عبد هللا أبو خديجة

عضوا

ألاردنية

452,061

الدكتور  /احمد عبد هللا أبو خديجة

عضوا

ألاردنية

327,520

السيد  /محمد عبد هللا أبو خديجة

عضوا

ألاردنية

318,520
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 -5ب -كشف بأسماء املوظفين و مؤهالتهم ورتبهم الوظيفية:

الاسم

الرتبة
الوظيفية

املؤهل العلمي

الخبرات العملية

خالد علي عبد القادر الريماوي

ق.أ املدير التنفيذي

دبلوم عالي ادارة
مالية

وسيط مالي في عدة شركات بخبرة أكثر من
عشر سنوات – خبرة خمس سنوات في
الاسواق العاملية – مدير اصدار – مستشار
مالي – امين استثمار

حمزة عمر محمد دبش

املدير املالي

دبلوم محاسبة

 مدقق خارجي ملدة عام ونصف -محاسب ملدة  5سنوات

ورود عبد الكريم محمد الفواعير

ضابط امتثال

بكالوريوس علوم
مالية و مصرفية

خبره عملية ملدة  10سنوات كضابط امتثال

ريم محمود احمد ابوقلبين

امين صندوق

بكالوريوس تسويق

خدمة عمالء في شركات مختلفة

احمد محمود عبدالرحمن عبد

وسيط مالي

هناء احمد راض ي السيد

خدمه عمالء

وسام يوسف محمد البهلول

محاسب

محاسب بمكتب استشارات ملده سنة -
بكالوريوس محاسبة
وامين صندوق بخبرة  3سنين
دبلوم هندسة
خدمة عمالء في شركات مختلفة
معمارية
سنة محاسب بشركة وساطة

دبلوم محاسبة

بلغ عدد موظفي الشركة ( )7خالل العام  2019بمؤهالت علمية مختلفة  ،وكما هو مبين بكشف موظفي الشركة املبين سابقا.

العدد

املؤهل العلمي
1
3
3

دبلوم عالي
بكالوريس
دبلوم
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هيئة المديرين
التدقيق الداخلي

ضابط االمتثال

ق .أ المدير
التنفيذي

دائرة العمليات
والوساطة واألنظمة

الدائرة
المالية
9

خدمة
العمالء
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 -7وصف للمخاطر التي تتعرض الشركة لها

 لم تتعرض الشركة ملخاطر مباشرة اكثر من مخاطر السوق وهذا يرجع لسياسة التحوط املتبعة من الشركة وذلك لحماية مساهميالشركة وعمالئها .
 -ال تتعرض الشركة ملخاطر تقلبات أسعار صرف العمالت الاجنبية حيث ان التسويات املالية مع العمالء تتم بالعملة املحلية .

 -8ألانجازات التي حققتها الشركة

تمكنت الشركة خالل عام  2019من تحقيق ارباح صافية بلغت  338,538دينار قبل الضريبة بالرغم من تراجع الاسواق بشكل كبير خالل العام
ويرجع ذلك الى الرؤية املستقبلية النافذة الدارة الشركة ونظام الرقابة الفعال سواء بالتداول بمحفظة الشركة او منح تسهيالت للعمالء ومن
خالل تخفيض النفقات واملصاريف التمويلية .

 -9ألاثر املالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة املالية

ال يوجد أي اثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيس ي .
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 -10السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر املحققة والارباح املوزعة وصافي حقوق امللكية

البند

2015

2016

2017

2018

2019

الارباح ( الخسائر)

906,079

651,059

531,924

462,160

217,786

ألارباح
(الخسارة ) املدورة

1,108,052

1,066,705

912,677

780,640

512,551

ألارباح املوزعة

630,000

630,000

540,000

450,000

180,000

نسبة التوزيع من رأس
املال

%7

%7

6%

%5

*%2

صافي حقوق امللكية

13,852,868

11,261,776

9,865,577

9,506,613

8,715,255

*أرباح عام  2019املقترح توزيعها.

 -11التطورات املستقبلية والخطة املستقبلية للشركة
 تهدف سياسة الشركة بشكل رئيس ي الى تقديم افضل الخدمات الى العمالء بهدف تعزيز مركزها في السوق وجذب اكبر عدد من العمالء -تعزيز دور الرقابة الداخلية لتجنب الشركة الية مخاطر قد تتعرض لها في املستقبل .

 -12مق ـ ــدار أتع ـ ــاب التدقي ـ ــق

بلغت أتعاب التدقيق لعام  2019مبلغ وقدره  2320دينار شاملة ضريبة املبيعات .
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شركة الامناء لالستثمار وادارة املحافظ املالية
ذات مسؤولية املحدودة
عمان – اململكة الاردنية الهاشمية

القوائم املالية وتقرير املحاسب القانوني املستقل
كما في  31كانون الاول 2019

12

التقرير السنوي لعام 2019
شركة الامناء لالستثمار وادارة املحافظ املالية
قائمة املركز املالي كما في  31كانون ألاول 2019

قائمة أ
2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

ايضاح
الموجودات غير المتداولة
موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل

5

7,555,650

8,097,804

االستثمار في شركة حليفة

6

73,692

90,166

الموجودات غير الملموسة  -بالصافي

7

36

312

الممتلكات والمعدات  -بالصافي
مجموع الموجودات غير المتداولة
المتداولة الموجودات

8

6,310
7,635,688

10,063
8,198,345

794,029

248,235

الذمم المدينة  -بالصافي

9

1,531,830

1,566,382

ذمم من أطراف ذات عالقة

19

-

3,910

الحسابات المدينة المتنوعة

10

94,467

101,698

2,420,326
10,056,014

1,920,225
10,118,570

النقد في الصندوق ولدى البنوك

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة
البنوك الدائنة

11

350,045

329,560

الذمم الدائنة

12

272,652

217,006

ذمم اطراف ذات عالقة

19

520,696

5,600

78,392

27,216

مخصص ضريبة الدخل

17

96,098

4,956

الحسابات الدائنة المتنوعة
مجموع المطلوبات المتداولة
حقوق الملكية

13

22,876
1,340,759

27,619
611,957

رأس المال

14

9,000,000

9,000,000

اإلجباري االحتياطي

14

771,234

735,359

إحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية

14

)(1,568,530

)(1,009,386

األرباح المدورة (قائمة ج)
مجموع حقوق الملكية

14

512,551
8,715,255

780,640
9,506,613

10,056,014

10,118,570

ذمة مركز ايداع األوراق المالية

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

ان االيضاحات المرفقة من رقم (  ) 1حتى (  ) 22تشكل جزءا من هذه القوائم وتقرأ معها
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شركة الامناء لالستثمار وادارة املحافظ املالية
قائمة الدخل الشامل
للسنة املنتهية في  31كانون ألاول 2019

قائمة ب

ايضاح

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

اإليرادات
صافي إيرادات عموالت الوساطة

256,896

161,511

عوائد توزيعات ارباح االسهم

435,231

591,188

االيرادات االخرى
حصة الشركة في أرباح الشركة الحليفة

5,828

4,223

515

2,609

صافي اإليرادات

698,470

759,531

المصاريف
مصاريف إدارية وعمومية
استهالكات واطفاءات

)(193,173

)(177,460

)(4,338

)(4,925

مصاريف تمويلية

)(44,699

)(34,086

مكافأة اعضاء هيئة المديرين

)(20,213

)(25,000

()509,97

()38,146

مجموع المصاريف

)(359,932

)(279,617

ربح السنة قبل الضريبة

338,538

479,914

ضريبة الدخل

17

)(120,752

)(17,294

ضريبة دخل سنوات سابقة
ربح السنة

17

-

()460

217,786

462,160

15

16

مخصص تدني ذمم مدينة

9

يضاف بنود الدخل الشامل االخر :
احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية  -بالصافي

)(559,144

)(279,918

(خسائر) متحققة من بيع موجودات مالية

-

()37

مجموع (الخسارة) الشاملة للسنة (قائمة ج)

()341,358

182,205

'ان االيضاحات المرفقة من رقم (  ) 1حتى (  ) 22تشكل جزءا من هذه القوائم وتقرأ معها
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شركة ألامناء لإلستثمار وإدارة املحافظ املالية
إيضاحات حول القوائم املالية
-1الكيان القانوني والنشاط
تأسست شركة الامناء لالستثمار وادارة املحافظ املالية كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ  29آب  2005وسجلت لدى وزارة الصناعة والتجارة في اململكة
الاردنية الهاشمية تحت رقم ( )10654في سجل الشركات ذات املسؤولية املحدودة برأسمال قدره  9مليون دينار ،ومن اهم غايات الشركة الوساطة املالية
وادارة الاستثمار وامانة الاستثمار والتمويل على الهامش وادارة الاصدارات الاولية (تعهد جزئي) والاستثمارات املالية والخدمات الاستشارية املحاسبية املالية .
تم اقرار القوائم املالية املرفقة من قبل هيئة املديرين في جلستهم املنعقدة بتاريخ  25شباط  2020وتتطلب هذه القوائم موافقة الهيئة العامة للشركاء .
 -2اساس اعداد القوائم املالية
تم اعداد القوائم املالية املرفقة وفقا ملعايير التقارير املالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات
التقارير املالية الدولية املنبثقة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية .
تم اعداد القوائم املالية وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء املوجودات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة .
ان الدينار الاردني هو عملة اظهار القوائم املالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة .
 -3استخدام التقديرات
ان اعداد القوائم املالية وتطبيق السياسات املحاسبية يتطلب من ادارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية
والافصاح عن الالتزامات املحتملة  ،كما ان هذه التقديرات والاجتهادات تؤثر في الايرادات واملصاريف واملخصصات وكذلك في التغييرات في القيمة العادلة
التي تظهر ضمن حقوق امللكية وبشكل خاص يتطلب من ادارة الشركة اصدار احكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية واوقاتها .
ان التقديرات املذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وان النتائج الفعلية قد تختلف عن
التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في املستقبل .
ان ادارة الشركة تعتقد ان تقديرات القوائم املالية معقولة ومفصلة على النحو التالي :
يتم تكوين مخصص تدني مدينين اعتمادا على اسس وفرضيات معتمدة من قبل ادارة الشركة لتقدير املخصص الواجب تكوينه بموجب متطلبات املعايير
الدولية للتقارير الدولية.
يتم تحميل السنة املالية بما يخصها من نفقة ضريبة الدخل وفقا لالنظمة والقوانين .
تقوم الادارة باعادة تقدير الاعمار الانتاجية لالصول امللموسة بشكل دوري لغايات احتساب الاستهالكات السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك الاصول
وتقديرات الاعمار الانتاجية املتوقعة في املستقبل  ،ويتم اخذ خسارة التدني ( ان وجدت ) في قائمة الدخل .
يتم تكوين مخصص لقاء القضايا املقامة ضد الشركة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل محامي الشركة والتي بموجبها يتم تحديد املخاطر املحتمل
حدوثها في املستقبل  ،ويعاد النظر في تلك الدراسات بشكل دوري
تقوم الادارة بمراجعة دورية للموجودات املالية والتي تظهر بالكلفة لتقدير أي تدني في قيمتها ويتم اخذ هذا التدني في قائمة الدخل للسنة .
 -4السياسات املحاسبية الهامة
فيما يلي السياسات املحاسبية الاسا سية املستخدمة في اعداد هذه القوائم املالية وهذه السياسات تم تطبيقها في السنوات الظاهرة في القوائم املالية :
التغيرات في السياسات املحاسبية
ان السياسات املحاسبية املتبعة في اعداد القوائم املالية للسنة الحالية تتفق مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم املالية للسنة املنتهية في  31كانون الاول
 2018باستثناء تطبيق الشركة للمعايير التالية:
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إيضاحات حول القوائم املالية
معيار التقارير املالية الدولي رقم (  ) 16إلايجارات
يحل معيارالتقارير املالية الدولي رقم (  ) 16إلايجارات بدال من معيار املحاســبة الدولي رقم (  ) 17عقود الايجار وتفســير لجنة تفســير معاير التقارير املالية
الدولية رقم (  ) 4تجديد ما اذا كان الترتيب يحتوي على عقد ايجار وتفســيرات لجنة تفسير معايير املحاس ـ ـ ــبة الدولية رقم (  ) 15عقود الايجار التشغلية -
الحوافز ورقم (  ) 27تقييم محتوى العمليات التي تتضمن الصيغة القانونية لعقود الايجار.
يحدد املعيار املبادئ املتعلقة باالعتراف والقياس والعرض والافصاح لاليجارات،ويتطلب املعيار من املستأجرين الاعتراف بمعظم عقود الايجار وفقا لنموذج
موحد داخل قائمة املركز املالي.
إن الاعتراف بعقود الايجار للمؤجرين بموجب معيار التقارير املالية الدولي رقم (  ) 16لم يتغير الى حد كبير باملقارنة م ــع متطلبات معيار املحاسبة الدولي رقم (
 ) 17سيستمر املؤجر في تصنيف عقود الايجار إما كعقود تشغلية أو تمويلية بإستخدام مبادئ مماثلة لتلك التي في معيار املحاسـ ـ ـ ــبة الدولي رقم ( ،) 17
وبالتالي لم يؤثر تطبيق معيار التقارير املالية الدولي رقم (  ) 16على عقود الايجار التي تكون فيها الشركة هي املؤجر.
لم ينتج أي أثر جوهري عن تطبيق املعيار على قائمة املركز املالي.
تفسير رقم (  ) 23لجنة تفسيرات معايير التقارير املالية الدولية  -عدم التأكد حول معالجة ضريبة الدخل
يوضح هذا التفسير املعالجة املحاسبية لضريبة الدخل عن وجود درجة من عدم التأكد فيما يتعلق في الضريبة والتي تؤثر على تطبيق معيار املحاس ــبة الدولي
رقم (  ،) 12وال ينطبق التفس ــير على الضرائب والرسـ ــوم غير املتظمنة في نطاق معيار املحاس ــبة الدولي رقم (  ) 12وال تتضمن متطلبات خاصة للرس ــوم
والغرامات املتعلقة باملعالجات الضريبة الغير مؤكدة
يجب على املنشأه تحديد ما اذا كان يجب اعتبار كل معالجة ضريبية مؤكدة على حدا او اعتبارها مع معالجات ضريبية أخرى.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية للشركة.
تعديالت على معيار التقارير املالية الدولي رقم (  ) 10ومعيار املحاس ــبة الدولي رقم (  : ) 28بيع أو تحويل املوجودات بين املستثمر وشركاته الحليفة أو
مشاريعة املشتركة.
تركز التعديالت على التناقض بين معيار التقاريير املالية الدولي رقم (  ) 10ومعيار املحاسبة الدولي رقم (  ) 28فيما يتعلق بفقدان الس ــيطرة على الشركة
التابعة والناتجة عن عملية بيع أو تحويل الاس ــتثمار في الشركة التابعة الى إستثمار في شركة حليفة أو مش ــاريع مشتركة ،توضح التعديالت انة يتم الاعتراف
بكامل الارباح او الخسائر الناتجة عن بيع او تحويل الاصول التي ينطبق عليها تعريف املنشأة  -وفقا ملعيار التقارير املالية الدولي رقم (  ) 3بين املــستثمر
والشركة الحليفة أو املشاريع املشتركة ،في حين يتم الاعتراف باالرباح او الخســائر الناتجة عن بيع او تحويل الاصول التي ال ينطبق عليها تعربف املنشأة بين
املستثمر والشركة الحليفة او املشاريع املشتركة الى مدى حصة املستثمر في الشركة الحليفة او املشاريع املشتركة.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية للشركة.
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تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم (  : ) 28الاستثمارات طويلة ألاجل في الشركات الحليفة واملشاريع املشتركة
توضح التعديالت ان على الش ــركة تطبيق متطلبات معيار التقاريير املالية الدولي رقم (  ) 9على الاستثمارات طويلة الاجل في الش ــركة الحليفة واملشاريع
املشتركة التي ال يتم الاعتراف بها وفق لطريقة حقوق امللكية ولكن يشــكل من حيث الجوهر جزء من صافي الاستثمار في الشركات الحليفة واملشاريع املشتركة
على املدى الطويل ،ويعتبر هذا التعديل مناسب حيث ان نموذج خسارة الائتمان املتوقع في معيار التقارير املالية الدولي رقم (  ) 9ينطبق على هذه
الاستثمارات طويلة الاجل.
توضح التعديالت ايضا انه عند تطبيق معيار التقاريير املالية الدولي رقم (  ) 9ال تسجل الشـركة اي خسائر للشركات الحليفة واملشاريع املشـتركة او اي خسائر
انخفاض في صافي قيمة الاستثمار كتعديالت على صافي الاستثمار في الشركة الحليفة او املش ــروع املشترك الذي قد تنشأ نتيجة تطبيق معيار املحاسبة الدولي
رقم (  ) 28الاسـ ــتثمارات في الش ــركات الحليفة و املشاريع املشتركة.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم املالية للشركة.
املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
ان املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل هي موجودات مالية غير مشتقة  ،الغرض من امتالكها هو الاحتفاظ بها
كمتوفرة للبيع وليس املتاجرة او الاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق .
يتم تسجيل فروقات التغير في القيمة العادلة للموجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل .
تظهر املوجودات املالية املحددة القيمة من خالل قائمة الدخل الشامل التي يتوفر لها اسعار سوقية في اسواق مالية نشطة بالقيمة العادلة بعد تنزيل
خسائر التدني املتراكمة في قيمتها العادلة .
تظهر املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل التي ال يتوفر لها اسعار سوقية والتي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل
يعتمد عليه بالتكلفة ويتم تسجيل اي تدني في قيمتها في قائمة الدخل الشامل .
يتم تسجيل الارباح والخسائر الناتجة عن فروقات تحويل العملة الاجنبية الدوات الدين التي تحمل فوائد ضمن املوجودات املالية املحددة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل الشامل  ،في حين يتم تسجيل فروقات تحويل العملة الاجنبية الدوات امللكية في بند احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق امللكية .
الاستثمار في الشركة الحليفة
الشركات الحليفة هي تلك الشركات التي تمتلك الشركة ما يزيد عن  %20و لغاية  %50من حق التصويت فيها و تمارس فيها الشركة تأثيرا فعاال على القرارات
املتعلقة بالسياسات املالية والتشغيلية .
تظهر الاستثمارات في الشركات الحليفة ضمن املركز املالي بالتكلفة  ،باالضافة الى حصة الشركة من التغيرات في صافي موجودات الشركات الحليفة وفقا
لطريقة حقوق امللكية  ،يتم تسجيل الشهرة الناتجة عن الاستثمار في الشركات الح ليفة كجزء في حساب الاستثمار في الشركة الحليفة وال يتم اطفاؤها في
حال وجود تغير على حقوق ملكية الشركات الحليفة فانه يتم اظهار هذه التغيرات ان وجدت في قائمة التغيرات في حقوق امللكية للشركة .
في حال اعداد قوائم مالية منفصلة للشركة كمنشأة مستقلة يتم اظهار الاستثمار في الشركات الحليفة بالقيمة العادلة.
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املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات وآلاالت بالتكلفة بعد تنزيل الاستهالك املتراكم ،ويتم اهتالكها عندما تكون جاهزة لإلستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى
العمر إلانتاجي املتوقع لها باستخدام النسب السنوية التالية:
10-15
10-25
10
15
25

أثاث ومفروشات و ديكورات
اجهزه ومعدات
عدد وادوات
سيارات
تمديدات شبكات

%
%
%
%
%

عندما يقل املبلغ املمكن استرداده ألي من املمتلكات واملعدات عن صافي قيمتها الدفترية فانه يتم تخفيض قيمتها الى القيمة املمكن استردادها وتسجل قيمة
التدني في قائمة الدخل .
يتم مراجعة العمر الانتاجي املتوقع للممتلكات واملعدات في نهاية كل عام وفي حال اختالف العمر الانتاجي املتوقع عما تم تقديره سابقا يتم استهالك القيمة
الدفترية املتبقية على العمر الانتاجي املتبقي بعد اعادة التقدير اعتبارا من السنة التي تم فيها اعادة التقدير .
تظهر الارباح او الخسائر الناتجة عن استبعاد او حذف اي من املمتلكات واملعدات  ،والتي تمثل الفرق بين املبلغ املتحصل من البيع والقيمة الدفترية لالصل
في قائمة الدخل .
يتم استبعاد املمتلكات واملعدات عند التخلص منها او عندما ال يعود اي منافع مستقبلية متوقعة من استخدامها او من التخلص منها .
املوجودات غير امللموسة
تظهر املوجودات غير امللموسة ذات الاعمار الانتاجية املحددة بالتكلفة بشكل منفصل بعد تنزيل الاطفاء املتراكم وخسائر التدني املتراكمة  ،ويتم رسملة
تكاليف الاستحواذ عليها واعدادها لالستفادة منها .
يتم تصنيف املوجودات غير امللموسة على اساس تقدير عمرها الزمني لفترة محددة  ،او لفترة غير محددة  ،ويتم اطفاء املوجودات غير امللموسة التي لها عمر
زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد الاطفاء في قائمة الدخل باستخدام طريقة القسط الثابت خالل فترة ال تزيد عن  5سنوات من تاريخ الشراء  ،أما
املوجودات غير امللموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها بتاريخ القوائم املالية ويتم اخذ التدني في قيمتها الى قائمة الدخل
الشامل .
يتم مراجعة الاعمار الانتاجية املقدرة وطريقة الاطفاء كما بتاريخ القوائم املالية حيث يتم احتساب أي أثر للتغيرات في التقديرات على اساس مستقبلي .
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الذمم املدينة
تظهر الذمم املدينة بالتكلفة بعد تنزيل مخصص تدني لها ويتم شطب الذمم في حال عدم امكانية تحصيلها خصما من املخصص املأخوذ لها ويضاف
املحصل من الذمم التي تم شطبها الى الايرادات .
تدني املوجودات املالية
تعترف الشركة بمخصص خسائر ائتمانية متوقعة لجميع ادوات الدين غير املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة ـ تستيند الخسائر
إلائتمانية املتوقعة الى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة وفقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة استالمها  ،مخصومة
عند تقدير سعر الفائدة ألاصلي  ،تشمل التدفقات النقدية املتوقعة التدفقات النقدية من بيع ضمانات محتفظ بها او تحسينات ائتمانية اخرى تعد جزء
من الشروط التعاقدية (ان وجدت) .
تقوم ادارة الشركة بإحتساب املخصص استنادا لخبرتها التاريخية في خسارة إلائتمان وفقا للعوامل املستقبلية الخاصة باملدينيين والبيئة إلاقتصادية
الذمم الدائنة واملبالغ مستحقة الدفع
يتم اثبات الذمم الدائنة واملبالغ املستحقة الدفع عند الاستفادة من الخدمة من ق بل الشركة سواء تمت املطالبة بها من قبل مؤدي الخدمة او لم تتم .
ضريبة الدخل
تحسب مصاريف الضرائب املستحقة على اساس الارباح الخاضعة للضريبة ووفقا للقانون رقم  34لسنة  ، 2014وتختلف الارباح الخاضعة للضريبة عن
الارباح املعلنة في قائمة الدخل الن الارباح املعلنة تشمل ايرادات غير خاضعة للضريبة او مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة املالية وانما في سنوات الحقة
او الخسائر املتراكمة املقبولة ضريبيا او بنود ليست خاضعة او مقبولة التنزيل الغراض ضريبية.
تحسب الضرائب بموجب النسب الضرائبية املقررة بموجب القوانين والانظمة والتعليمات .
تحقق الايرادات
تحقق الشركة الايرادات بموجب املعيار الدولي املالي رقم  15باستخدام نموذج الخمس خطوات التالية :
الخطوة الاولى  :تحديد العقد مع العميل
يعرف العقد بانه اتفاق بين طرفين او اكثر ينش يء حقوقا والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد املعايير لكل عقد التي يجب الوفاء بها .
الخطوة الثانية  :تحدبد التزامات الاداء
التزام الاداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة او تنفيذ خدمة الى العميل
الخطوة الثالثة  :تحديد سعر املعاملة
سعر املعاملة هو مبلغ املقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه في نظير نقل السلع او الخدمات التي وعد بها العميل  ،باستثناء املبالغ املحصلة نيابة عن
اطراف ثالثة .
الخطوة الرابعة  :تخصيص سعر املعاملة
بالنسبة للعقد الذي يحتوي على اكثر من التزام اداء  ،تقوم الشركة بتوزيع سعر املعاملة على كل التزام اداء بمبلغ يحدد مبلغ
املقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام من التزمات الاداء .
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التقاص
يتم إجراء تقاص بين املوجودات املالية واملطلوبات املالية وإظهار املبلغ الصافي في القوائم املالية عندما تتوفر الحقوق القانونية امللزمة لذلك وكذلك عندما
يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق املوجودات وتسوية املطلوبات في نفس الوقت.
املخصصات
يتم الاعتراف باملخصصات عندما يكون على الشركة التزامات في تاريخ املوقف املالي ناشئة عن احداث سابقة وان تسديد الالتزامات محتمل ويمكن قياس
قيمتها بشكل يعتمد عليه .
تمثل املبالغ املعترف بها كمخصصات افضل تقدير للمبالغ املطلوبة لتسوية الالتزام كما في تاريخ القوائم املالية مع الاخذ بعين الاعتبار املخاطر وعدم التيقن
املرتبط بااللتزام  ،عندما يتم تحديد قيمة املخصص على اساس التدفقات النقدية املقدرة لتسوية الالتزام الحالي فان قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية
لهذه التدفقات النقدية .
عندما يكون من املتوقع ان يتم استرداد بعض او كافة املنافع الاقتصادية املطلوبة من اطراف اخرى لتسوية املخصص  ،يتم الاعتراف بالذمة املدينة ضمن
املوجودات اذا كان استالم التعويضات فعليا مؤكد ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه .
القيمة العادلة
ان اسعار الاغالق بتاريخ القوائم املالية في اسواق نشطة تمثل القيمة العادلة لالدوات واملشتقات املالية التي لها اسعار سوقية .
في حال عدم توفر اسعار معلنة او عدم وجود تداول نشط لبعض الادوات واملشتقات املالية او عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها .
مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية الداة مالية مشابهة لها الى حد كبير .
تحليل التدفقات النقدية املستقبلية وخصم التدفقات النقدية املتوقعة بنسبة مستخدمة في اداة مالية مشابهة لها .
تهدف طرق التقييم الى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتاخذ باالعتبار العوامل السوقية واية مخاطر او منافع متوقعة عند تقدير قيمة
الادوات املالية  ،وفي حال وجود ادوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم اظهارها بالتكلفة بعد تنزيل أي تدني في قيمتها .
تاريخ الاعتراف باملوجودات املالية
يتم الاعتراف بشراء وبيع املوجودات املالية في تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام الشركة ببيع أو شراء املوجودات املالية).
تحويل العمالت الاجنبية
تم تحويل العمليات بالعمالت ألاجنبية إلى الدينار ألاردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ العملية  ،كما تحول املوجودات واملطلوبات املثبتة بالعمالت
ألاجنبية إلى الدينار ألاردني حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة املركزاملالي  ،وتدرج كافة الفروقات الناتجة من تحويل العمالت ألاجنبية ضمن نتائج
السنة في قائمة الدخل الشامل .
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 -5وجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل
أ  -يتألف هذا البند مما يلي:
2018
دينار أردني
9,092,119
)(1,536,469
7,555,650

محفظة الاوراق املالية  -مدرجة
احتياطي القيمة العادلة
الصافي

2018
دينار أردني
9,092,119
)(994,315
8,097,804

ب -ألغراض عضوية الشركة في مجالس ادارة بعض الشركات املستثمر بها فان عدد الاسهم املحجوزة من الاسهم اململوكة بلغ  30,000سهم و بقيمة سوقية
اجمالية بلغت  27,700دينار اردني .
 -6الاستثمار في شركة حليفة
أ  -فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على الاستثمار في شركة حليفة فيما يلي :

داخل ألاردن
شركة عبر العالم للتكنولوجيا واملعلوماتية محدودة املسؤولية (غير مدرجة)
الرصيد في بداية السنة
حصة الشركة في أرباح الشركة الحليفة
صافي التغير في حصة الشركة في احتياطي القيمة العادلة
الرصيد في نهاية السنة

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

90,166
515
)(16,989
73,692

75,533
2,609
12,024
90,166

ب -يبلغ عدد الحصص اململوكة في الشركة الحليفة  10,200حصة و بنسبة تملك تبلغ  %10من رأس املال .
ج -فيما يلي ملخص موجودات و مطلوبات و ايرادات و حصة الشركة من نتائج اعمال الشركة الحليفة :
النشاط

املوجودات
ديناراردني

املطلوبات
ديناراردني

الايرادات
ديناراردني

حصة الشركة من
نتائج الاعمال
ديناراردني

برامج

744,669

7,746

42,401

515
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 -7املوجودات غير امللموسة  -بالصافي
يتألف هذا البند مما يلي:
رخصة وساطة
مالية
التكلفة في نهاية السنة
الاطفاء املتراكم في نهاية السنة

دينارأردني
200,000
200,000

أنظمة الحاسوب والبرامج
دينارأردني
36,950
36,914

املجموع
دينارأردني
236,950
236,914

القيمة الدفترية كما في  31كانون ألاول 2019

ـ

36

36

القيمة الدفترية كما في  31كانون ألاول 2018

ـ

312

312
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املمتلكات واملعدات  -بالصافي

-8
أ.

يتألف هذا البند ممايلي:
أثاث
ومفروشات

اجهزة
ومعدات

عدد وادوات

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

سيارات

تمديدات
شبكات

املجموع

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

التكلفة

ب.

التكلفة في بداية السنة
اضافات السنة

39,627
130

83,510
178

723
-

11,290
-

4,790
-

139,940
308

التكلفة في نهاية السنة
الاستهالك املتراكم
الاستهالك املتراكم في بداية السنة

39,757

83,688

723

11,290

4,790

140,248

37,408

76,517

601

10,231

4,640

129,877

اضافات السنة

377

2,558

17

1,057

52

4,061

الاستهالك املتراكم في نهاية السنة

38,265

79,075

618

11,288

4,642

133,938

القيمة الدفترية كما في  31كانون ألاول 2018

1,492

4,613

105

2

98

6,310

القيمة الدفترية كما في  31كانون ألاول 2017

1,739

6,993

122

1,059

105

10,063

تبلغ تكلفة املمتلكات و املعدات املستهلكة بالكامل  127,113دينار اردني كما في  31كانون الاول  108,347( 2019دينار اردني كما في  31كانون الاول . )2018
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 -9الذمم املدينة – بالصافي
أ -يتألف هذا البند مما يلي:

2019
دينار أردني
1,796,970
)(265,140
1,531,830

ذمم عمالء الوساطة ( 9ب)
ينزل  :مخصص تدني الذمم املدينة (9ج)
الصافي

2018
دينار أردني
1,734,013
)(167,631
1,566,382

ب -وفيما يلي جدول اعمار الذمم املدينة :
2019
دينار أردني
435,451
766,389
595,130
1,796,970

من يوم حتى  30يوم
من  31يوم حتى  90يوم
اكثر من  90يوم
املجموع

2018
دينار أردني
486,680
984,429
262,904
1,734,013

في تقدير إدارة الشركة فإنه من املتوقع تحصيل الذمم غير املشكوك في تحصيلها بالكامل ,كما ان معظم الذمم مضمونة باملحافظ الاستثمارية
للعمالء.
ج -تتلخص الحركة التي تمت على مخصص تدني الذمم املدينة فيما يلي :
2019
دينار اردني
147,631
176,631
97,509
265,140

رصيد بداية السنة
أثر التطبيق املبدئي للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9
الرصيد الافتتاحي املعدل
استبعادات السنة (اقفال ذمم باملخصص)
املخصص للسنة
رصيد نهاية السنة
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2018
دينار اردني
147,423
1,169
148,592
)(19,107
38,146
167,631
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 -10الحسابات املدينة املتنوعة
أ -يتألف هذا البند مما يلي:

مصاريف مدفوعة مقدما
امانات صندوق ضمان التسوية ( 10ب)
تامينات مستردة
ذمم املوظفين
اخرى
املجموع

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

13,775
80,000
182
300
210
94,467

17,254
80,000
182
4,052
210
101,698

ب -يمثل هذا البند رصيد الشركة في صندوق ضمان التسوية استنادا ألحكام املادة رقم ( )90من قانون الاوراق املالية رقم ( )76لسنة  2002و النظام
الداخلي لصندوق ضمان التسوية لسنة . 2004
 -11البنوك الدائنة
يمثل هذا البند التسهيالت املصرفية املمنوحة للشركة من قبل البنك العربي بسقف مليون ونصف دينار ،وبمعدل فائدة  %8.875سنويا  ،و بدون اية
ضمانات .
 -12الذمم الدائنة
يتألف هذا البند مما يلي:

ذمم عمالء التمويل على الهامش

2019
دينار أردني
268,054
4,598

2018
دينار أردني
212,408
4,598

املجموع

272,652

217,006

ذمم عمالء وساطة
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 -13الحسابات الدائنة املتنوعة
يتألف هذا البند مما يلي:
2018
دينار أردني

2019
دينار أردني
امانات الضمان الاجتماعي

1,206

1,331

ذمم دائنة اخرى

966

966

عموالت مستحقة

491

322

مكافأة اعضاء هيئة املديرين

20,213

25,000

املجموع

22,876

27,619

 -14حقوق امللكية
أ -رأس املال
يبلغ رأس املال املصرح به واملدفوع  9,000,000دينار اردني موزعا على  9,000,000حصة  ،قيمة الحصة دينار اردني واحد .
ب -احتياطي اجباري
يتم تكوين الاحتياطي الاجباري باقتطاع ما نسبته  %10من ارباح السنة و السنوات السابقة  ،ويتوقف الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي الاجباري مقدار
رأس مال الشركة  ،و ال يجوز توزيعه على الشركاء و للهيئة العامة للشركاء و بعد استنفاذ الاحتياطيات الاخرى ان تقرر في اجتماع غير عادي اطفاء
خسائرها من املبالغ املتجمعة في حساب الاحتياطي الاجباري على ان يعاد بناؤه وفقا للقانون .
ج -احتياطي القيمة العادلة للموجودات املالية
يتألف هذا البند مما يلي:
2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

الرصيد في بداية السنة

)(1,009,386

)(729,468

صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة  -املوجودات املالية

)(559,144

)(291,942

صافي التغير في احتياطي القيمة العادلة  -الشركة الحليفة

-

12,024

الرصيد في نهاية السنة

)(1,568,530

)(1,009,386
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د -الارباح املدورة
تم بموجب اجتماع الهيئة العامة العادي املنعقد بتاريخ  25شباط  2020املوافقة على توزيع ارباح نقدية على الشركاء بنسبة  % 2من رأس املال و بقيمة
 180,000دينار اردني .
تم بموجب اجتماع الهيئة العامة العادي املنعقد بتاريخ  22نيسان  2019املوافقة على توزيع ارباح نقدية على الشركاء بنسبة  % 5من رأس مال الشركة
وبقيمة  450,000دينار أردني.
 -15الايرادات الاخرى
يتألف هذا البند مما يلي:
2019
دينار أردني
ايراد املساهمة النقدية في صندوق التسوية

2018
دينار أردني

ايرادات فتح حسابات
ايرادات اخرى

4,782
315

3,570
375

731

278

املجموع

5,828

4,223
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 -16املصاريف الادارية والعمومية
يتألف هذا البند مما يلي:

تكلفة املوظفين ( 16ب)
رسوم ورخص واشتراكات
الايجارات
بريد وهاتف وانترنت
قرطاسية ومطبوعات و لوازم كمبيوتر
اتعاب مهنية
مياه وكهرباء
ضيافة
تنقالت اعضاء هيئة املديرين
اخطاء تداول
مصاريف متفرقة
مصاريف صيانة
صندوق حماية املستثمر
دعاية و اعالن
محروقات
املجموع

2019

2018

دينار أردني

دينار أردني

99,270
10,249
26,400
7,283
1,077
9,400
5,600
1,151
24,600
2,110
4,219
23
176
1,615
193,173

80,246
8,111
26,400
8,348
2,354
5,138
7,285
1,142
24,600
51
1,299
4,943
5,495
222
1,826
177,460

ب -تكلفة املوظفين

مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي

2019
دينار أردني
59,645
8,446

2018
دينار أردني
61,089
8,720

املكافآت واملياومات

24,313

3,647

تأمين صحي

4,429

5,109

بدل اجازات

2,437

1,681

املجموع

99,270

80,246

الرواتب والاجور
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 -17ضريبة الدخل
أ  -تم تقديم كشف التقدير الذاتي لعامي  2018و لم تراجع بعد .
2019

ب-تتلخص الحركة على مخصص ضريبة الدخل كمايلي:

دينار أردني
4,956
120,752
)(24,654
)(4,956
96,098

الرصيد في بداية السنة
ضريبة دخل السنة (ايضاح  17ج)
ضريبة دخل نصف سنوية مدفوعة
املدفوع خالل السنة
املعكوس من املخصص خالل السنة
الرصيد في نهاية السنة

2018
دينار أردني
10,983
17,294
)(12,338
)(11,443
460
4,956

ج -ملخص تسوية الربح املحاسبي مع الربح الضريبي
2019
دينار أردني
333,751
97,509
431,260
%24
103,502

2018
دينار أردني
479,914
()593,797
185,943
72,060
%24
17,294

ضريبة املساهمة الوطنية ( %4من الربح الضريبي)

17,250

-

مخصص ضريبة الدخل

120,752

17,294

الربح املحاسبي
ارباح غير خاضة للضريبة
مصروفات غير مقبولة ضريبيا
الربح الضريبي
نسبة ضريبة الدخل القانونية
مخصص ضريبة الدخل

 -18القضايا
يوجد قضايا مقامة من الشركة بمواجهة الغير بقيمة  92,789دينار اردني و برأي املستشار القانوني للشركة فان نتيجة هذه القضايا ستكون
لصالح الشركة  ،و قد تم تكوين مخصصات كافية لها ضمن القوائم املالية  ،كما ال يوجد قضايا مقامة من الغير بمواجهة الشركة .
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 -19املعامالت مع اطراف ذات عالقة
2019
دينار أردني

2018
دينار أردني

 فيمايلي ملخص الارصدة الدائنة ألطراف ذات عالقة:اطراف ذات عالقة ظاهرة في قائمة املركز املالي
اطراف ذات عالقة ظاهرة في قائمة املركز املالي

520,696

 فيمايلي ملخص التعامالت مع اطراف ذات عالقة من خالل قائمة الدخل الشاملاطراف ذات عالقة ظاهرة في قائمة الدخل الشامل
عوائد توزيعات ارباح اسهم

30,829
435,231

 فيما يلي ملخص ملنافع (رواتب  ,مكافات  ,منافع اخرى) الادارة التنفيذية العليا للشركة :رواتب ومنافع اخرى

37,800

3,910
5,600

38,709
591,188

38,513

 -20الالتزامات املحتملة
على الشركة بتاريخ املركز املالي التزامات محتملة تتمثل في كفاالت بنكية بقيمة  450,000دينار.
 -21ادارة املخاطر وأهدافها
تتبع الشركة سياسات مالية إلدارة املخاطر املختلفة ضمن استراتيجية محددة وتتولى ادارة الشركة رقابة وضبط املخاطر واجراء التوزيع
الاستراتيجي الامثل لكل من املوجودات واملطلوبات املالية .
إن الافصاحات التالية توضح طبيعة املخاطر التي تواجه الشركة كما بتاريخ املركز املالي :
-

ادارة مخاطر رأس املال
تقوم الشركة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على الاستمرار وتعظيم العائد ألصحاب املصالح من خالل تحقيق التوازن الامثل بين حقوق امللكية
والدين  ،كما انه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الشركة خالل العام .2019
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-

مخاطر الائتمان
مخاطر الائتمان تتعلق بمخاطر اخفاق الطرف آلاخر بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يسبب خسائر للشركة  ،هذا وتتبع الشركة سياسة التعامل
مع شركات مؤهلة ائتمانيا اضافة الى الحصول على ضمانات كافية حيثما كان ذلك مناسبا من أجل تخفيف مخاطر الخسائر املالية الناجمة عن
عدم الوفاء باإللتزامات  ،كما ان موجودات الشركة املالية والتي تتكون بشكل أساس ي من النقد في الصندوق ولدى البنوك وشيكات مؤجلة
التحصيل والذمم املدينة واملطلوبات من أطراف ذات عالقة ال تمثل تركز هام ملخاطر الائتمان ويتم املحافظة على رقابة ائتمانية صارمة حيث يتم
مراقبة حدود الائتمان لكل عميل على حده بشكل مستمر .

-

مخاطر السيولة
تعرف ايضا بمخاطر التمويل  ،وهي املخاطر التي تتمثل بالصعوبة التي ستواجهها الشركة فيما يتعلق بتوفير الاموال الالزمة للوفاء بااللتزامات
وتقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق الحفاظ على احتياطيات والرقابة املستمرة للتدفقات النقدية الفعلية و موائمة استحقاقات
املوجودات املالية مع املطلوبات املالية .
ان السيولة في الشركة كما بتاريخ القوائم املالية كما يلي :

املوجودات املتداولة
املطلوبات املتداولة
رأس املال العامل

2019
ديناراردني
2,420,326
()1,340,759
1,079,567

2018
ديناراردني
1,920,225
()611,957
1,308,268

مخاطر العمالت
ان خطر العمالت هو ذلك الخطر املتعلق بالتغير في قيمة الادوات املالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت الاجنبية  ،هذا وكون أن العمليات
الرئيسة للشركة تتم بالدينار الاردني  ،فإن ادارة الشركة تعتقد أن مخاطر العمالت الاجنبية غير جوهرية .
مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر اسعار الفائدة هي املخاطر املتعلقة بالتغير في قيمة الاداة املالية نتيجة للتغيرات بمعدالت الفائدة السوقية .
تقوم الشركة بادارة تعرضها ملخاطر أسعار الفائدة بشكل مستمر  ،بحيث تقوم بتقييم الخيارات املختلفة مثل التمويل وتجديد املراكز الحالية
والتمويل البديل  ،تعتقد الادارة بأن مخاطر أسعار الفائدة غير جوهرية .
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 -22ألارقام املقارنة
تم اعادة تصنيف وتبويب بعض ارقام املقارنة ليتالءم وتصنيف وتبويب ارقام السنة املالية الحالية.
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