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كما في  03حزيران  0303و  03كانون األول 0332

(بالدينار األردني)

إيضاح

0303

2119

الموجودات
موجودات غير متداولة

ممتمكات ومعدات

007,22

292234

موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر
استثمار في نظام البطاقات االئتمانية

300

37,,37333

127712111

مجموع الموجودات غير المتداولة

37,207223

128112357

موجودات متداولة

123

7142361

حسابات مدينة أخرى

مدينون

,337023

07,03

مجموع الموجودات المتداولة

,327323

7182191

مجموع الموجودات

079337223

225182447

32731

المطموبات وحقوق الممكية

حقوق الممكية

1

راس المال

احتياطي اجباري

073337333
0,2,3,3

321112111
3792471

إحتياطي القيمة العادلة

خسائر متراكمة

()090

()379,27309

()125552717

مجموع حقوق الممكية

372307,20

128232511

مطموبات متداولة

()253

مصاريف مستحقة وحسابات دائنة اخرى

,37339

مطموب الى جيات ذات عالقة

027203

مجموع المطموبات المتداولة

2227322

6842947

مجموع المطموبات وحقوق الممكية

079337223

225182447

دائنون

9207333

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزء من ىذه القوائم المالية المرحمية الموحدة
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(بالدينار األردني)

لمفترة المرحمية
من  3نيسان  0303الى
 03حزيران 0303

مصاريف إدارية وعمومية

()37923

من بداية العام حتى

من  1نيسان  2119الى
 31حزيران 2119

()162926

 03حزيران 0303
()397203

إيرادات ومصاريف أخرى

-

خسارة الفترة

()37923

()162926

التغير في احتياطي القيمة العادلة

-

28

-

اجمالي الدخل الشامل لمفترة

()37923

()162898

()037,32

خسارة السهم:

 31حزيران 2119
()432386
()172151

-

()37222
()037,32

()612537
51
()61486

خسارة السهم – دينار/سهم

()373339

()12115

()3733,

()1212

المتوسط المرجح لعدد األسهم

073337333

073337333

073337333

073337333
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قائمة التغيرات في حقوق الممكية المرحمية الموحدة (غير مدققة)

لمستة أشهر المنتهية في  03حزيران 0303

(بالدينار األردني)

احتياطي القيمة

رأس المال

احتياطي اجباري

العادلة

073337333

0,273,3

()090

()379997,3,

-

-

-

()037,32

()037,32

الرصيد كما في  31حزيران 2121

073337333

0,273,3

()090

()379,27309

372307,20

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2119

321112111

3792471

()276

()124452477

129332717

الرصيد كما في  31حزيران 2119

321112111

3792471

()225

()125162114

128732231

الرصيد كما في  1كانون الثاني 2121
الدخل الشامل لمفترة

الدخل الشامل لمفترة

-

-

51

خسائر متراكمة

المجموع
372007933

()612537
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(بالدينار األردني)

لمستة أشهر المنتهية في

 03حزيران 0303
األنشطة التشغيمية

خسارة الفترة

تعديالت عمى صافي خسارة الفترة:
استيالكات

خسائر استبعاد ممتمكات ومعدات

()037,32
379,2

32823

مدينون

-

مصاريف مستحقة وحسابات دائنة اخرى

900

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيمية

-

دائنون

 31حزيران 2119
()612537

37222

التغيرات في الموجودات والمطموبات العاممة :

لمستة أشير المنتيية في

307,03

األنشطة األستثمارية

()131

312139
52411

()212295

ممتمكات ومعدات

-

212216

صافي النقد المتوفر من األنشطة األستثمارية

-

212216

صافي التغير في النقد وما في حكمه

-

()89

النقد وما في حكمه  03حزيران

-

النقد وما في حكمو  1كانون الثاني

-

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزء من ىذه القوائم المالية المرحمية الموحدة
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الشركة األردنية لمتطوير واالستثمار المالي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية المرحمية الموحدة
لمستة أشهر المنتهية في  03حزيران 0303

(بالدينار األردني)

 -3التكوين والنشاط

إن الشركة األردنية لمتطوير واالستثمار المالي (سابقاً  :شركة الصناعات والكبريت األردنية) حيث قامت الشركة في اجتماعيا غير
العااادي المنعقااد بتاااري  2115/1/22بتغيياار اساام الشااركة ماان شااركة الصااناعات والكبرياات األردنيااة الااى الشااركة األردنيااة لمتطااوير
واالسااتثمار الم االي وقااد اسااتكممت االج اراءات لاادى و ازرة الصااناعة والتجااارة بتاااري  2115/1/29ىااي شااركة أردنيااة مساااىمة عامااة
محاادودة (لالشااركةل) مسااجمة فااي سااجل الشااركات المساااىمة العامااة المحاادودة بتاااري  13آب  1981تحاات رقاام ( )158لاادى م ارقااب

الشركات في و ازرة الصناعة والتجارة .إن رأسمال الشركة يبما  321112111ديناار أردناي مقسام إلاى  321112111سايم قيماة كال

منيا اإلسمية دينار أردني واحد.

يتمثل النشاط الرئيسي الحالي لمشركة في المشاركة وتممك االسيم والحصص في الشركات االخرى ذات الغايات المشابو والمشااري
وشراء الشركات المماثمة واالخرى وتممك الشركات .

ان مركز عمل مركز الشركو الرئيسي في عمان .
تشتمل القوائم المالية المرحمية الموحدة عمى القوائم المالية لمشركة التابعة (شاركة م ازياا الادف ذ.م.م) والمساجمة فاي المممكاة االردنياة

الياش اامية بت اااري  11اذار  2119بنس اابة ممكي ااة  %111ويتا ا لف نش اااط الش ااركة الرئيس ااي م اان االستش ااارات االئتماني ااة االس ااتيراد

والتصاادير المساااىمة والمشاااركة فااي شااركات اخاارى ش اراء وبي ا االساايم والسااندات لغايااات الشااركة عاادا الوساااطة الماليااة تممااك
االموال المنقولاة وغيار المنقولاة لتنفياذ غاياات الشاركة بيا البطاقاات المسابقة الادف لخادمات االتصااالت واالنترنات االقتا ار

مان

البنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ غاياات الشاركة تحصايل االماوال والاديون عادا الاديون البنكياة بماا يخادم مصامحة الشاركة تطاوير
وتسويق االنظمة المحاسبية تطوير حمول االعمال والبرمجيات تنظيم المعار

بالبورصات العالمية) ووكيل ووسيط تجاري عدا التعامل بالبورصات االجنبية.

والمؤتمرات خدمات رجال االعمال (عدا التعامل

 -0المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
 3-0المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة والتي صدرت وتم تطبيقها من قبل الشركة
ىنالك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت عماى المعاايير والتفسايرات والتاي اصابحت ساارية المفعاول اعتباا ار مان  1كاانون

الثاني : 2121

التعديالت عمى المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم ( )3لاندماج االعمالل

التعديالت عمى المعيار المحاسبي رقم ( )1لعر

البيانات الماليةل

التعديالت عمى المعيار المحاسبي رقم ( )8لالتغيرات في التقديرات واالخطاء المحاسبيةل
التعديالت عمى المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم ( )7لاالدوات المالية  :االفصاحاتل
التعديالت عمى المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم (: )9االدوات الماليةل
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(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية المرحمية الموحدة (يتبع)
لمستة أشهر المنتهية في  03حزيران 0303

(بالدينار األردني)

 -0-0المعايير الجديدة والتعديالت المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول

ىنالك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت عمى المعايير والتفسيرات التي لم تصبح سارية المفعول ولام ياتم تطبيقياا عناد
اعداد ىذه البيانات وال تخطط الشركة تبني ىذه المعايير بصورة مبكرة.

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية لم تصبح بعد واجبة التطبيق
التعديالت عمى المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )1لعر

يسري تطبيقها لمفترات السنوية التي

القوائم الماليةل تصنيف المطموبات

التعديالت عمى معيار التقارير المالية الدولية رقم ( )17لعقود الت مينل

تبدأ من او بعد
 1كانون الثاني 2122
 1كانون الثاني 2123

تتوق االدارة أن ىذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة سيتم تطبيقيا في البيانات لمشركة عندما تكون قابمة لمتطبياق وقاد ال

يكون ليذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة أي ت ثير جوىري عمى البيانات المالية لمشركة في فترة التطبيق المبدئي.

 -0ممخص ألهم السياسات المحاسبية

تم اعداد القوائم المالية المرحمية الموحدة وفقاً لممعيار المحاسبي الدولي رقم  34ل التقارير المالية المرحمية ل .

تم عر

القوائم المالية المرحمية الموحدة بالدينار األردني ألن غالبية معامالت الشركة تسجل بالدينار األردني .

تم إعداد القوائم المالية المرحمية الموحدة عمى أساس مبدأ التكمفة التاريخية .
ان الق اوائم الماليااة المرحميااة الموحاادة ال تتضاامن كافااة المعمومااات وااليضاااحات المطموبااة فااي الق اوائم الماليااة الساانوية ويجااب

قراءتيا م القوائم المالية السانوية المنتيياة فاي  31كاانون األول  2119وباالضاافة الاى ذلاك فالن النتاائر لفتارة الساتة اشاير

المنتييااة فااي  31حزي اران  2121ليساات بالضاارورة مؤشاار لمنتااائر التااي يمكاان توقعيااا لمساانة الماليااة المنتييااة فااي  31كااانون

األول .2121

أهم السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البياناات المالياة المرحمياة الموحادة مالئماة ما تماك السياساات المحاسابية التاي تام
استخداميا في إعداد البيانات المالية لمسنة المنتيية في  31كانون األول . 2119
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الشركة األردنية لمتطوير واالستثمار المالي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية المرحمية الموحدة (يتبع)
لمستة أشهر المنتهية في  03حزيران 0303

(بالدينار األردني)

أساس توحيد البيانات المالية المرحمية

تتا لف البياناات المالياة المرحمياة الموحادة لشاركة االردنياة لمتطاوير واالساتثمار الماالي والشاركات التابعاة لياا مان البياناات المالياة
الخاصة بالشركة والمنشآت المسيطر عمييا من قبل الشركة ) الشركات التابعة(.

تتحقق السيطرة عندما يكون لمشركة


القدرة عمى التحكم بالمنش ة المستثمر بيا.



نشوء حق لمشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطيا بالمنش ة المستثمر بيا .



الت ثير عمى عوائد المستثمر.

القدرة عمى التحكم في المنش ة المستثمر بيا بغر

تقوم الشركة بلعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر عمى أي من المنشآت المستثمر بيا أم ال إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى
حدوث تغيرات عمى واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار ألييا أعاله.

عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة في أي مان المنشاآت المساتثمر بياا عان أغمبياة حقاوق التصاويت بياا يكاون لمشاركة

السايطرة عماى تماك المنشا ة المساتثمر بياا عنادما تكاون حقاوق التصاويت كافياة لمنحياا قادرة عممياة لتوجياو األنشاطة ذات الصامة
بالمنش ة المستثمر بيا بشكل منفرد.

ت خاذ الشاركة بعاين االعتباار كافاة الحقاائق والظاروف ذات الصامة عناد تقيايم ماا إذا كاان لمشاركة حقاوق التصاويت فاي
المنش ة المستثمر بيا أم ال بشكل كاف لمنحيا السيطرة تشمل تمك الحقائق والظروف ما يمي:



حجم حقوق التصويت التي تمتمكيا الشركة بالنسبة لحجم ومدى ممكية حاممي حقوق التصويت اآلخرين

حقوق التصويت المحتممة التي تمتمكيا الشركة وحاممي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف اآلخرى .



الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى.



أية حقاائق وظاروف إضاافية قاد تشاير إلاى أن الشاركة لياا أو ليسات لادييا القادرة الحالياة عماى توجياو األنشاطة
ذات الصمة وقت الحاجة التخاذ ق اررات بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساىمين السابقة.

تبدأ عممية توحيد الشركة التابعة عندما تحصل الشركة عمى السيطرة عمى تمك الشركة التابعة بينما تتوقف تمك العممية عندما تفقد
الشاركة السايطرة عماى الشاركة التابعاة  .وعماى وجاو الخصاوص ياتم تضامين إيارادات ومصااريف الشاركة التابعاة المساتحوذة أو

المستبعدة خالل السنة في بيان الدخل الشامل الموحد من تاري حصول الشركة عمى السيطرة حتى التاري الذي تنقط فيو سيطرة
الشركة عمى الشركة التابعة.

إن الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة عمى مالكي الشركة ومالكي الحصص غير المسيطرة
إجمالي الدخل الشامل لمشركة التابعة موزع عمى مالكي الشركة واألطراف غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى حدوث عجاز فاي
أرصدة األطراف غير المسيطرة.
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الشركة األردنية لمتطوير واالستثمار المالي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية المرحمية الموحدة (يتبع)
لمستة أشهر المنتهية في  03حزيران 0303

(بالدينار األردني)

حيثما لزم األمر يتم إجراء تعديالت عمى البيانات المالية لمشركات التابعة لكي تتالئم سياساتيا المحاسبية م تمك المستخدمة من
قبل الشركة األم.

يتم إستبعاد جمي المعامالت بما في ذلك األصول وااللتزامات وحقوق الممكية واألرباح والمصاريف والتدفقات النقدياة الناتجاة عان
المعامالت الداخمية بين الشركة والشركات التابعة عند التوحيد.

الموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر

يتم قياس االستثمارات ب دوات حقوق الممكياة بالقيماة العادلاة مان خاالل بناود الادخل الشاامل بشاكل مبادئي بالقيماة العادلاة باالضاافة

الى تكاليف المعامالت .ويتم قياسيا الحقا بالقيمة العادلة بما في ذلك االربااح او الخساائر الناتجاة مان التغيارات فاي القيماة العادلاة
والمعترف بيا في بنود الدخل الشامل االخر والمتراكمة في احتياطي التغيرات فاي القيماة العادلاة .ال ياتم اعاادة تصانيف االربااح او

الخسااائر المتراكمااة عنااد اسااتبعاد االسااتثمارات الااى االرباااح او الخسااائر ولكاان يااتم اعااادة تصاانيفيا الااى االرباااح المسااتبقاه .قاماات
الشركة بتحديد جمي االستثمارات في حقوق الممكية وغير المحتفظ بيا لممتاجرة كموجودات مالية محددة بالقيمة العادلاة مان خاالل

بيان الدخل الشامل االخر.

يتم االعتراف بارباح التوزيعات عن ىاذه االساتثمارات المالياة ضامن بياان الادخل عنادما تحصال الشاركة عماى حاق اساتالم توزيعاات
االرباااح مااا لاام تمثاال ارباااح التوزيعااات بوضااوح اسااترداد جاازء ماان تكمفااة االسااتثمار .يااتم االعت اراف بصااافي بيااان الاادخل االخاار فااي

الدخل الشامل االخر وال يتم اعادة تصنيفيا ضمن الربح او الخسارة.

تقوم الشركة بتقييم تصنيف وقياس الموجودات المالية بناء عمى خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لالصل ونموذج اعمال لشركة

المعني بادارة الموجودات.

بالنسبة لمموجودات المالية التي يتم تصنيفيا وقياسيا بالتكمفة المطف ة او بالقيمة العادلة من خالل بناود الادخل الشاامل االخار فالن
شااروطيا التعقاديااة يجااب ان تااؤدي الااى التاادفقات النقديااة التااي تكااون فقااط ماادفوعات المبم ا االصاامي والفائاادة عمااى المبم ا االصاامي

القائم.

تقوم الشركة عند االعتراف المبدئي ب ي من الموجودات بتحديد ما اذا كانت الموجودات المعترف بيا حديثا تشكل جزءا من نموذج

اعمال قائم او انيا تعبر عن بداية نموذج اعمال جديد .وتعيد الشركة تقييم نمااذج اعمالياا فاي كال فتارة مالياة لتحدياد ماا اذا كانات

نماذج االعمال قد تغيرت منذ الفترة السابقة .ولم تحدد الشركة في الفترة المالية السابقة اي تغيير في نماذج اعماليا.

عندما يتم الغاء االعتراف ب داة الدين المقاسة بالقيماة العادلاة مان خاالل بياان الادخل الشاامل االخار يعااد تصانيف الاربح او
الخسااارة المتراكمااة المعتاارف بيااا سااابقا فااي الاادخل االخاار ماان حقااوق الممكيااة الااى ال اربح او الخسااارة  .وفااي المقاباال بالنساابة

لالستثمارات المالية المحددة المقاسة بالقيمة العادلة مان خاالل الادخل بياان الشاامل االخار فاال ياتم اعاادة تصانيف الاربح او

الخسارة المتراكمة المعترف سابقا في بيان الدخل الشامل االخر الى الربح او الخسارة بل تحول ضمن حقوق الممكية.
تتعاار

لالنخفا

ادوات ال اادين الت ااي يااتم قياس اايا الحق ااا بالتكمفااة المطفا ا ة او بالقيم ااة العادلااة م اان خ ااالل ال ادخل بي ااان الش ااامل االخ اار
في القيمة.
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ايضاحات حول القوائم المالية المرحمية الموحدة (يتبع)
لمستة أشهر المنتهية في  03حزيران 0303

(بالدينار األردني)

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
تتمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل في :
موجودات تتضمن تدفقات نقدية تعاقدية وليست مدفوعات لممبم االصمي او الفائدة عمى المبم االصمي القائم او  /و




موجودات محتفظ بيا ضمن نموذج اعمال وليس محتفظا بيا لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية او لمتحصيل والبي



موجودات محددة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل باستخدام خيار القيمة العادلة.

او

تقاااس تمااك الموجااودات بالقيمااة العادلااة م ا تسااجيل ايااة ارباااح  /خسااائر ناتجااة ماان اعااادة القياااس المعتاارف بااو فااي ال اربح او

الخسارة.

خيار القيمة العادلة :يمكن تصنيف اداة مالية ذات قيماة عادلاة يمكان قياسايا بشاكل موثاوق بالقيماة العادلاة مان خاالل الاربح

او الخسااارة (خيااار القيمااة العادلااة) عنااد االعت اراف المباادئي حتااى اذا لاام يااتم اقتناااء االدوات الماليااة او تكباادىا بشااكل اساسااي

لغر

البي او اعادة الشراء .ويمكن استخدام خيار القيمة العادلة لمموجودات المالية اذا كان يمغي او يحاد بشاكل كبيار مان

عاادم التناسااق فااي القياااس او االعت اراف الااذي كااان سينش ا خالفااا لااذلك ماان قياااس الموج اوادت او المطموبااات او االعت اراف

باالرباح والخسائر ذات الصمة عمى اساس مختمف (لعدم التطابق المحاسبيل).
اعادة التصنيفات

فااي حااال تغياار نمااوذج االعمااال الااذي تحااتفظ بموجبااو الشااركة بااالموجودات الماليااة يااتم اعااادة تصاانيف الموجااودات الماليااة

المت ثرة وتسري متطمبات التصنيف والقياس المتعقماة بالفئاة الجديادة با ثر مساتقبمي اعتباار مان الياوم االول مان الفتارة المالياة

االولى التي تعقب التغيير في نموذج االعمال والذي ينتر عنو اعادة تصنيف الموجودات المالياة لمشاركة .ونظا ار لعادم وجاود
تغي ارات فااي نمااوذج االعمااال التااي تحااتفظ بااو الشااركة بااالموجودات الماليااة خااالل الساانة الماليااة الحاليااة والفت ارة المحاساابية

السابقة فمم يتم اجراء اعادة تصنيف.
انخفاض القيمة

ان المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم  9نموذج لالخسارة المتكبدةل يحل محل المعيار المحاسابي الادولي رقام  39ما

نماوذج لالخسااارة االئتمانيااة المتوقعاةل .تقااوم الشااركة بااالعتراف بمخصصااات خسااائر االئتماان المتوقعااة عمااى االدوات الماليااة

التالية التي لم يتم قياسيا بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة:
 نقد وارصدة لدى البنوك

 ذمم تجارية مدينة واخرى و

 مطموب من جيات ذات عالقة
وباسااتثناء الموجااودات الماليااة المشااتراة او الممنوحااة المتدنيااة فااي قيمتيااا االئتمانيااة (والتااي ساايتم تناوليااا بشااكل مفصاال فيمااا

يمي) يتطمب قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل مخصص خسارة بقيمة تعادل:
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(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية المرحمية الموحدة (يتبع)
لمستة أشهر المنتهية في  03حزيران 0303

(بالدينار األردني)


خسااارة ائتمانيااة متوقعااة لماادة  12شااي اًر اي العماار الزمنااي لمخسااائر االئتمانيااة المتوقعااة التااي نتجاات ماان ح اوادث

التعثر في السداد عمى االدوات المالياة التاي يمكان وقوعياا خاالل  12شاير بعاد نياياة الفتارة المالياة (ويشاار اليياا

بالمرحمة  )1او


الخسااارة االئتمانيااة المتوقعااة خااالل عماار االدارة الماليااة اي العماار الزمنااي لمخسااارة االئتمانيااة المتوقعااة التااي تنااتر

من جمي حاالت التعثر في السداد الممكنة عمى مدار عمر االداة المالية (يشار الييا بالمرحمة  2والمرحمة .)3

ويكون من المطموب تكوين مخصص لمخساارة االئتمانياة المتوقعاة عماى مادى عمار االداة المالياة اذا زادت مخااطر االئتماان

عاان تمااك االدارة الماليااة بشااكل جااوىري منااذ االعت اراف المباادئي .بالنساابة لجميا االدوات الماليااة االخاارى يااتم قياااس الخسااارة

االئتمانية المتوقعة بمبم يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  12شير.

قامت الشركة باختيار قياس مخصصات الخسائر النقدية واالرصدة البنكية والذمم المدينة التجارية واالخرى والمطموباات مان

جيات ذات عالقة بمبم يعادل قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة عمى مدى عمر ىذه الموجودات.

وتعااد الخسااارة االئتمانيااة المتوقعااة ىااي تقاادير ماارجح لمقيمااة الحاليااة لمخسااائر االئتمانيااة حيااث يااتم قياساايا عمااى انيااا القيمااة
الحالية لمفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة لمشركة والتدفقات النقدياة التاي تتوقا الشاركة اساتالميا والتاي تنشا مان

ترجيح عدة سيناريوىات اقتصادية مستقبمية مخصومة بمعدل فائدة الفعمية لالصل.

يااتم خصاام مخص اص خسااائر االسااتثمارات الماليااة المقاسااة بالتكمفااة المطف ا ة ماان اجمااالي القيمااة الدفتريااة لالصااول .بالنساابة
الوراق الدين بالقيمة العادلاة مان خاالل بناود الادخل الشاامل االخار مخصاص الخساارة ياتم االعتاراف باو ضامن بناود الادخل

الشامل االخر بدال من تخفي

القيمة الدفترية لالصل.

عند تحديد ما اذا كانت مخاطر االئتمان لالصل المالي قاد زادت بشاكل جاوىري مناذ االعتاراف المبادئي وعناد تقادير خساائر
االئتمااان المتوقعااة .ت خااذ الشااركة بعااين االعتبااار عنااد اج اراء ىااذا التقياايم معمومااات معقولااة وقابمااة لماادعم بحيااث تكااون متاحااة

وذات صاامة دون الحاجااة لمجيااود او تكاااليف غياار ضاارورية .ويشاامل ذلااك كااال ماان المعمومااات والتحماايالت الكميااة والنوعيااة

بناء عمى الخبرة السابقة لمشركة والتقييم االئتماني المتوفر بما في ذلك اية معمومات حول توقعات مستقبمية.
بالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية يتم تقييم الموجودات التي تم تقييمياا عماى انياا ال يمكان انخفاا
فردي باالضافة الى ذلاك تحدياد انخفاا

قيمتياا بشاكل

القيماة عماى اسااس جمااعي .يمكان ان يشاتمل الادليل الموضاوعي عماى انخفاا

قيمااة محفظااة الااذمم المدينااة عمااى خب ارة الشااركة السااابقة فااي تحصاايل الماادفوعات وزيااادة فااي عاادد الماادفوعات المت ا خرة فااي

المحفظة باالضافة الى التغيرات الممحوظة في الظروف االقتصادية او المحمية التي ترتبط بتعثر سداد الذمم.
يتم عر

خسائر االنخفا

فاي القيماة المتعمقاة بالنقاد واالرصادة لادى البناوك الاذمم التجارياة المديناة واخارى والمطموباات

من جيات ذات عالقة بشكل منفصل في بيان الدخل المرحمي وبيان الدخل الشامل االخر.

تعتباار الشااركة ان اداة الاادين ليااا مخاااطر ائتمااان منخفضااة عناادما يكااون تصاانيف مخاااطر االئتمااان معااادال لتعريااف المفيااوم

العالمي لفئة االستثمار.
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قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

تستعين الشركة بنماذج احصائية الحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة ولقياس الخسارة االئتمانية المتوقعاة بموجاب المعياار

الدولي العداد التقارير المالية رقم  9فلن اىم المدخالت سيكون وفق الشكل المحدد لممتغيرات التالية:
 احتمالية التعثر

 الخسارة عند التعثر
 التعر

عن التعثر

سوف تستمد ىذه المعمومات من النمااذج االحصاائية المطاورة داخمياا والبياناات التاريخياة االخارى كماا سايتم تعاديميا لاتعكس

المعمومات المستقبمية.

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية

يعتبر اي من الموجودات المالية لمنخفضة القيمة االئتمانيةل عند وقاوع حادث او اكثار لاو تا ثير ضاار عماى التادفقات النقدياة

المسااتقبمية المقاادرة لالصاال المااالي .ويشااار الييااا الموجااودات الماليااة منخفضااة القيمااة االئتمانيااة كموجااودات المرحمااة  .3ف اي

تاااري كاال بيااان مركااز مااالي تقااوم الشااركة بتقياايم مااا اذا كاناات ادوات الاادين التااي تمثاال الموجااودات الماليااة المقاسااة بالتكمفااة

المطف ة او بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر ىي منخفضة القيمة االئتمانية .يتعر

في القيمة عند وق حدث او اكثر لو ت ثر في التدفقات النقدية المستقبمية.

االصل المالي النخفاا

الغاء االعتراف بالموجودات المالية

تقااوم الشااركة بالغاااء االعتاراف بااالموجودات الماليااة فقااط عنااد انتياااء الحقااوق التعاقديااة لمتاادفقات النقديااة ماان تمااك الموجااودات

المالية او عند تحويل الموجودات المالية بما في ذلك جمي المخاطر والمناف لممكية الموجودات المالياة الاى منشا ة اخارى.
اذا لم تقم الشركة بتحويل او االحتفاظ بكافة المخااطر والمنااف المتعمقاة بممكياة الموجاودات المالياة واساتمرت بالسايطرة عماى

الموجودات المحولة تقم الشركة باالعتراف بالحصة المحتفظ بيا من الموجودات اضافة الى االلتزامات ذات الصمة التي قد
يتعااين عمييااا ساادادىا .اذا احتفظاات الشااركة بكافااة المخاااطر والمناااف المتعمقااة بممكيااة الموجااودات الماليااة المحولااة تسااتمر

الشركة في االعتراف بالموجودات المالية كما تعترف باالقت ار

المضمون لمعوائد المستممة.

في حال تم استبعاد الموجودات المالية التي تم قياسيا بالتكمفة المطف ة او التاي تام قياسايا بالقيماة العادلاة مان خاالل االربااح
او الخسااائر يااتم االعت اراف بااالفرق بااين القيمااة الدفتريااة لمموجااودات ومجمااوع المبااال المسااتممة وغياار المسااتممة المدينااة فااي

االرباح والخسائر.

فااي حااال تاام اسااتبعاد الموجااودات الماليااة المصاانفة بالقيم اة العادلااة ماان خااالل بنااود الاادخل الشااامل االخاارى فاالن االرباااح او
الخسائر المسجمة سابقا في حساب التغيرات المتراكماة فاي القيماة العادلاة لاالوراق المالياة ال ياتم اعاادة تصانيفيا ضامن باين

االرباح او الخسائر ولكن يتم اعادة تصنيفيا ضمن االرباح المستبقاة.
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(بالدينار األردني)

عرض مخصص خسائر االئتمان في المعمومات المالية المرحمية

يتم عرض مخصصات الخسارة لخسائر االئتمان المتوقعة في المعمومات المالية المرحمية عمى النحو التالي :


بالنساابة لمموجااودات الماليااة بالتكمفااة المطفا ة (القاارو



بالنسبة الدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخر :ال يتم االعتراف بمخصاص خساائر فاي

القيمة الدفترية لمموجودات.

والساامف ونقااد وارصاادة لاادى البنااوك)  :كخصاام ماان اجمااالي

قائمااة المركااز المااالي المرحميااة حيااث ان القيمااة الدفتريااة عااي القيمااة العادلااة .وم ا ذلااك فاالن مخصااص الخسااارة

متضمن كجزء من مبم اعادة التقييم في مخصص اعادة التقييم ويتم االعتراف بو في الدخل الشامل االخر.
االعتراف بااليرادات

يح ادد المعيااار الاادولي لمتقااارير الماليااة رقاام  15االي ارادات ماان العقااود المبرمااة م ا العمااالء نظامااا شااامال موحاادا الحتساااب
االيارادات الناتجااة عاان العقااود المبرمااة ما العمااالء ويحاال محاال معااايير االعتاراف بااااليراد الحاليااة التااي تضاامنتيا العديااد ماان

المعااايير والتفساايرات المختمفااة ضاامن اطااار المعااايير الدوليااة العااداد التقااارير الماليااة .ويقاادم المعيااار منيجااا جدياادا لالعتاراف

بااليرادات الناشئة عن العقود المبرمة م العمالء يتكون من خمس خطوات :
الخطوة االولى :تحديد العقد المبرم مع العميل

ويعاارف العقااد ب نااو اتفاااق بااين طاارفين او اكثاار ينشا بموجبااو حقااوق والت ازمااات قابمااة لمتنفيااذ كمااا ويحاادد معااايير لكاال ماان ىااذه

الحقوق وااللتزامات.

الخطوة الثانية :تحديد التزامات االداء في العقد

يتمثل اداء االلتزام الوارد في العقد بالتعيد بنقل بضاعة او تقديم خدمة لمعميل.
الخطوة الثالثة :تحديد قيمة المعاممة

تتمثل قيمة المعاممة في المقابل الذي تتوقا الشاركة تحقيقاو مقابال نقال البضاائ وتقاديم الخادمات المتعياد بياا لمعميال وذلاك
باستثناء المبال المحصمة بالنيابة عن طرف ثالث.

الخطوة الرابعة :توزيع قيمة المعاممة عمى التزامات االداء في العقد

بالنسبة لمعقود التي تتضمن اكثر من التزام اداء تقوم الشاركة بتوزيا قيماة المعامماة عماى كال التازام اداء بماا يعكاس المقابال
الذي تتوق الشركة تحصيمو واستحقاقو مقابل تنفيذ كل من التزامات االداء.
الخطوة الخامسة :االعتراف بااليراد عند استيفاء المنشأة اللتزام االداء

تعترف الشركة بليراداتيا م مرور الوقت عند استيفاء اي من الشروط التالية :



استالم العميل واستفادتو في الوقت نفسو من المناف المقدمة بموجب تنفيذ الشركة اللتزاماتيا او

عندما يقوم اداء الشركة اللتزاميا بلنشاء او زيادة فعالياة اصال التاي يقا تحات نطااق سايطرة العميال خاالل انشااء

او زيادة فعالية ذلك االصل او
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ايضاحات حول القوائم المالية المرحمية الموحدة (يتبع)
لمستة أشهر المنتهية في  03حزيران 0303
(بالدينار األردني)


اذا لم يسافر اداء الشاركة عان نشاوء موجاودات يناتر عنياا اساتعماالت بديماة لمشاركة ويكاون لادى المنشا ة حاق فاي



تق ااوم الش ااركة بتوزيا ا ثم اان المعامم ااة عم ااى تنفي ااذ الت ازم ااات االداء المنص ااوص عميي ااا ف ااي العق ااد بن اااء عم ااى طريق ااة

استالم مقابل عن التزامات االداء المنفذة حتى تاريخو.

الماادخالت التااي تتطمااب االعت اراف بااااليرادات وفقااا لمجيااود التااي تبااذليا الشااركة او الماادخالت التااي تحقااق االلت ازمااات
التعاقدي ااة .تق ااوم الش ااركة بتق اادير اجم ااالي التك اااليف الالزم ااة الني اااء المش اااري بغ اار

االعتراف بيا.


تحدي ااد مبما ا االيا ارادات الواج ااب

عندما تستوفي الشركة تنفيذ التزامات االداء عن طريق تسميم البضائ وتقديم الخادمات المتعياد بياا تقاوم الشاركة

بتكوين اصل تعاقدي يستند عمى قيمة المقابل المكتسب من جراء تنفياذ االلتازام .عناد تخطاي قيماة المقابال المساتمم مان
العميل قيمة االيرادات المعترف بيا فلن ىذا يؤدي الى نشوء التزام تعاقدي.



يتم قياس االيارادات بالقيماة العادلاة لممقابال المساتمم او مساتحق االساتالم ما م ارعااة شاروط وبناود الادف التعاقدياة

المتفق عمييا .تقوم الشركة بلعادة تقييم ايراداتيا التعاقدية وفقا لمعايير محددة بغار

تحدياد ماا اذا كانات تقاوم الشاركة

ب عماليا باالصالة او بالوكالة .وقد خمصت الشركة عمى انيا تعمل باالصالة في جمي معامالت االيرادات لدييا.


يتم اثبات االيرادات فاي البياناات المالياة المرحمياة بالقادر الاذي يكاون فياو مان المحتمال تادفق المنااف االقتصاادية

الى الشركة وامكانية قياس االيرادات والتكاليف عند االمكان بشكل موثوق.
االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة

ان اعداد البيانات المالية المرحمية يتطمب من االدارة ب ن تقوم بتقديرات افتراضات وتوقعات قد يكون لياا تا ثير عناد تطبياق
السياسات المحاسبية وكذلك قد تؤثر عمى مباال الموجاودات المطموباات االيارادات والمصااريف .ان نتاائر االعماال الفعمياة

من الممكن ان تتغير نتيجة اتباع تمك االفتراضات.

عند اعداد البيانات المالية المرحمية قامت االدارة بلتباع نفس االفتراضات الجوىرية فيما يتعمق بتطبيق السياساات المحاسابية
وكذلك اتباع نفس التقديرات غير المؤكدة المعمول بيا عند اعداد البيانات المالية الموحده .
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االحكام الهامة في سياق تطبيق السياسات المحاسبية لمشركة فيما يتعمق بالمعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 2


تقييم نموذج االعمال :

يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية عمى نتائر اختبار مدفوعات المبم االصامي والفائادة عماى المبما االصامي القاائم واختباار
نموذج االعمال .تحدد الشاركة نماوذج االعماال عماى مساتوى يعكاس كيفياة ادارة مجموعاات الموجاودات المالياة معاا لتحقياق ىادف

اعمال معين .ويتضمن ىذا التقييم الحكم الاذي يعكاس جميا االدلاة ذات الصامة بماا فاي ذلاك كيفياة تقيايم اداء الموجاودات وقيااس
ادائيا والمخاطر التاي تاؤثر عماى اداء الموجاودات وكيفياة ادارتياا وكياف ياتم تعاوي

مادراء الموجاودات .تعتبار الرقاباة جازءا مان

التقييم المتواصل لمشركة حول ما اذا كان نموذج العمل لتمك الموجودات المالية المحتفظ بيا ما زال مالئما او اذا ما كانات غيار
مالئمة ما اذا كان ىناك تغيير في نموذج العمل وبالتالي تغيي ار مستقبميا في تصنيف تمك الموجودات.



زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان :

يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة كمخصص يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  12شي ار لموجودات المرحماة 1او خساائر
االئتمان المتوقعة عمى مدى العمر الزمني لموجودات المرحمة  2او المرحمة  .3ينتقل االصال الاى المرحماة الثانياة فاي حاال زياادة
مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي .ال يحادد المعياار الادولي العاداد التقاارير المالياة رقام  9ماا الاذي يشاكل زياادة
كبيرة في مخاطر االئتمان .وعند تقييم ما اذا كانت مخاطر االئتمان ألي من الموجودات قد ارتفعت بشكل كبير ت خذ الشركة في

االعتبار المعمومات الكمية والنوعية المعقولة والمعمومات المستقبمية الموثوقة.


انشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثمة :

عندما يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة عمى اساس جماعي يتم تجمي االدوات المالياة عماى اسااس خصاائص المخااطر المشاتركة
(مثل نوع االداة درجة مخاطر االئتمان نوع الضامانات تااري االعتاراف المبادئي فتارة االساتحقاق المتبقياة ومجاال العمال والموقا
الجغرافي لممقتر

وما الى ذلك) .وتراقب الشركة مدى مالئمة خصائص مخاطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما اذا كانات ال تازال

متشااابية .حيااث يعتباار ذلااك ماان المطموبااات لضاامان انااو فااي حالااة تغيياار خصااائص مخاااطر االئتمااان فاالن ىناااك اعااادة تصاانيف مالئاام

لمموجودات .وقد يناتر عان ذلاك انشااء محاافظ جديادة او انتقاال موجاودات الاى محفظاة حالياة تعكاس بشاكل افضال خصاائص مخااطر
ائتمااان المماثمااة لتمااك المجموعااة ماان الموجااودات .ان اعااادة تصاانيف المحااافظ واالنتقاااالت بااين المحااافظ يعااد ام ا ار اكثاار شاايوعا عناادما

تحاادث زيااادة كبيارة فااي مخاااطر االئتمااان (او عناادما يااتم عكااس تمااك الزيااادة الكبيارة) وبالتااالي تنتقاال الموجااودات ماان الخسااائر االئتمانيااة

المتوقعة التي تتراوح مدتيا بين  12شي ار الى الخسارة االئتمانية عماى مادى العمار الزمناي او العكاس ولكنياا قاد تحادث ايضاا ضامن
المحافظ التي يستمر قياسيا عمى نفس االساس من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شي ار او عمى مادى العمار الزمناي ولكان ما

تغير قيمة الخسارة االئتمانية المتوقعة نظ ار الختالف مخاطر االئتمان بالنسبة لممحافظ.


النماذج واالفتراضات المستخدمة:

تسااتخدم الشااركة نماااذج وافت ارضااات متنوعااة لقياااس القيمااة العادلااة لمموجااودات الماليااة وكااذلك لتقياايم خسااارة االئتمااان المتوقعااة .وينطبااق
الحكاام عنااد تحديااد افضاال النماااذج المالئمااة لكاال نااوع ماان الموجااودات وكااذلك لتحديااد االفت ارضااات المسااتخدمة فااي تمااك النماااذج والتااي

تتضمن افتراضات تتصل بالمحركات الرئيسية لمخاطر االئتمان.
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المصادر الرئيسية لمتقديرات غير المؤكدة فيما يتعمق بالمعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 2

فيما يمي التقديرات الرئيسية التي استخدمتيا االدارة في عممياة تطبياق السياساات المحاسابية لمشاركة والتاي لياا التا ثير االكثار

اىمية عمى المبال المعترف بيا في البيانات المالية المرحمية :

 تحديد العدد والوزن النسبي لمسيناريوىات المستقبمية لكل ناوع مان اناواع المنتجاات  /الساوق وتحدياد المعموماات المساتقبميةذات الصاامة بكاال ساايناريو .وعنااد قياااس الخسااارة االئتمانيااة المتوقعااة تسااتخدم الشااركة معمومااات مسااتقبمية معقولااة ومدعومااة

تستند الى افتراضات الحركة المستقبمية لمختمف المحركات االقتصادية وكيف تؤثر ىذه المحركات عمى بعضيا البع


.

احتمالية التعثر :

تشكل احتمالية التعثر مادخال رئيسايا فاي قيااس الخساارة االئتمانياة المتوقعاة .وتعتبار احتمالياة التعثار تقادي ار الحتمالياة التعثار
عن السداد خالل افق زمني معين ويشمل حسابو البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات المتعمقة بالظروف المستقبمية.



الخسارة عند التعرض :

تعتبر الخسارة عند التعر

تقدي ار لمخسارة الناتجة عان التعثار فاي الساداد .ويساتند الاى الفارق باين التادفقات النقدياة التعاقدياة

المس ااتحقة وتم ااك الت ااي يتوقا ا المق اار

والتعديالت االئتمانية المتكاممة.

تحص اايميا ما ا االخ ااذ بع ااين االعتب ااار الت اادفقات النقدي ااة م اان الض اامانات االض ااافية

المبيعات

تتحقق المبيعات عند تسميم البضاعة أو تقديم الخدمات لمعمالء واصدار الفاتورة وتظير بالصافي بعد الخصم التجاري أو خصام

الكميات.

المصاريف

يتم إظيار المصاريف في قائمة الدخل وفقاً لطبيعتيا والتي تتكون بشكل رئيسي من الرواتب واألجور واإلستيالكات واإليجارات ويتم

تصنيف واظيار المصاريف األخرى كمصاريف إدارية وتشغيمية أخرى.
النقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في حكمو

شيور أو أقل.

النقد والودائ تحت الطمب واإلستثمارات ذات السيولة العالية التي يمكن تسييميا خالل فترة ثالثة

الذمم المدينة

تسااجل الااذمم المدينااة بااالمبم االصاامي بعااد تنزياال مخصااص لقاااء المبااال المقاادر عاادم تحصاايميا يااتم تكااوين مخصااص تاادني الااذمم

المدينة عندما يكون ىناك دليل موضوعي يشير إلى إحتمالية عدم التمكن من تحصيل الذمم المدينة.

الذمم الدائنة والمستحقات

يتم اثبات المطموبات لممبال المستحقة السداد في المستقبل والخدمات المستممة سواء تمت او لم تتم المطالبو بيا من قبل العميل.
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االستثمار في نظام البطاقات االئتمانية

يظير االستثمار في نظام البطاقات االئتمانية بالكمفة ويتم رسممة اية اضافات لتمويل ىذه االستثمارات.

معمومات القطاعات

قطاع األعماال يمثال مجموعاة مان الموجاودات والعممياات التاي تشاترك معااً فاي تقاديم منتجاات أو خادمات خاضاعة لمخااطر

وعوائد تختماف عان تماك المتعمقاة بقطاعاات اعماال أخارى والتاي ياتم قياسايا وفقااً لمتقاارير التاي تام إساتعماليا مان قبال المادير

التنفيذي وصان القرار الرئيسي لدى الشركة.

القطاااع الجغ ارفااي ي ارتبط فااي تقااديم منتجااات فااي بيئااة اقتصااادية محااددة خاضااعة لمخاااطر وعوائااد تختمااف عاان تمااك المتعمقااة

بقطاعات عمل في بيئات اقتصادية.

التقاص

يتم اجراء تقاص بين الموجاودات المالياة والمطموباات واظياار المبما الصاافي فاي قائماة المركاز الماالي المرحمياة فقاط عنادما

تتوفر الحقوق القانونية الممزمة وكذلك عندما يتم تسويتيا عمى أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطموباات
في نفس الوقت.

الممتمكات والمعدات

تظير الممتمكات والمعدات بالكمفة بعد تنزيل اإلستيالكات المتراكمة .تعتبار مصااريف اإلصاالح والصايانة مصااريف إيرادياة

ويجري احتساب االستيالكات عمى اسااس الحيااة العممياة المقادرة لمممتمكاات والمعادات وذلاك بلساتعمال طريقاة القساط الثابات.

إن معدالت االستيالك لمبنود الرئيسية ليذه الموجودات ىي عمى النحو اآلتي :

معدل االستيالك السنوي

أثاث ومفروشات

%21 - 11

أجيزة وانظمة

%21 - 11

%21 - 11

ديكورات

%21 - 11

وحدات التكييف

يااتم مراجعااة العماار اإلنتاااجي وطريقااة اإلسااتيالك بشااكل دوري لمت كااد ماان أن طريقااة وفت ارة اإلسااتيالك تتناسااب م ا المناااف

االقتصادية المتوقعة من الممتمكات والمعدات.
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لمستة أشهر المنتهية في  03حزيران 0303

(بالدينار األردني)

يتم اجراء اختبار لتدني القيمة التي تظير بيا الممتمكات والمعدات في قائمة المركز المالي المرحمية الموحدة عند ظياور أي
أحااداث أو تغيارات فااي الظااروف تظياار أن ىااذه القيمااة غياار قابمااة لوسااترداد .فااي حااال ظيااور أي مؤشاار لتاادني القيمااة يااتم

إحتساب خسائر تدني تبعاً لسياسة تدني قيمة الموجودات.

عند أي إستبعاد الحق لمممتمكات والمعدات فلنو يتم اإلعتراف بقيمة المكاسب أو الخسارة الناتجاة التاي تمثال الفارق ماا باين
صااافي عوائااد اإلسااتبعاد والقيمااة التااي تظياار بيااا الممتمكااات والمعاادات فااي قائمااة المركااز المااالي المرحميااة مجماال ال اربح

والخسارة.

ضريبة الدخل

تخض الشركة لنص قانون الضريبة وتعديالتو الالحقة والتعميمات الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل في المممكة األردنية

الياشمية

ويتم االستدراك ليا وفقاً لمبدأ اإلستحقاق  .يتم إحتساب مخصص الضريبة عمى اساس صافي الربح المعدل

وتطبيقا لممعيار المحاسبي الدولي رقم ( )12فلنو قد يترتب لمشركة موجودات ضريبية مؤجمة ناتجة عن الفروقات المؤقتة
بين القيمة المحاسبية والضريبية لمموجودات والمطموبات والمتعمقة بالمخصصات

ىذا ولم يتم إظيار تمك الموجودات

ضمن القوائم المالية المرفقة بسبب عدم التثبت من امكانية اإلستفادة من ىذه المناف خالل فترة زمنية محدودة.
تحويل العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت بالعممة األجنبية إلى الدينار األردني عند إجراء المعاممة ويتم تحويل الموجودات والمطموبات المالياة
بااالعمالت األجنبيااة فااي تاااري قائمااة المركااز المااالي إلااى الاادينار األردنااي باألسااعار الس اائدة فااي ذلااك التاااري  .ان األرباااح

والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت يتم ادراجيا ضمن قائمة الدخل الشامل المرحمية الموحدة.
إدارة مخاطر اإلئتمان

تتمثال مخااطر اإلئتماان فااي عادم التازام أحااد األطاراف لعقاود األدوات المالياة بالوفاااء بللتزاماتاو التعاقدياة ممااا ياؤدي إلاى تكبااد

الشااركة لخسااائر ماليااة ونظ ا اًر لعاادم وجااود أي تعاقاادات م ا أي أط اراف أخاارى فلنااو ال يوجااد أي تعاار

لمشااركة لمخاااطر

اإلئتمان بمختمف أنواعيا .إن مخااطر اإلئتماان الناتجاة عان األماوال النقدياة ىاي محاددة حياث أن الجياات التاي ياتم التعامال

معيا ىي بنوك محمية لدييا سمعات جيدة والتي يتم مراقبتيا من الجيات الرقابية.

إن المبال المدرجة في ىذه البيانات المالية المرحمية الموحدة تمثل تعرضات الشركة األعمى لمخاطر اإلئتماان لماذمم المديناة

التجارية واألخرى والنقد ومرادفات النقد.
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 -3أثر انتشار فايروس كورونا (كوفيد –  )32عمى الشركة

ان حدث انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد –  )19في مطم عام  2121وتفشيو في عدة مناطق جغرافية حاول العاالم
مسببا اضطرابات لالنشطة االقتصادية واالعمال .تعتقد الشركة ان ىذا الحدث ال يؤثر عمى اي تغيرات جوىرية في المركاز

المالي المرحمي والتي ال تتطمب تعديالت .في ىذه المرحمة المبكرة من الحدث الذي يشيد تطورات مستمرة ومتسارعة قامت

الشااركة بتكااوين فاارق عماال لتقياايم االثااار المتنوعااة عمااى اعمااال الشااركة داخاال المممكااة والجاراء د ارسااة اوليااة بغاار

مراجعااة

وتقيايم المخاااطر المحتممااة والمتعمقااة بضاامان اسااتمرار عماال الشااركة دون انقطاااع وفااي ىااذه المرحمااة يصااعب عمميااا تقااديم اي

تقاادير حسااابي لالثااار المحتممااة .وما ذلااك وبااالنظر لمسااتويات عماال الشااركة وانشااطتيا فااي السااابق لمفتارة مااا قباال  15آذار

 2121فلن الشركة ال تتوق حدوث اثار جوىرية عمى عممياتياا فاي المممكاة والتاي تمثال اجماالي عممياتياا وذلاك فاي حاال
عودة االمور الى طبيعتيا خالل فترة زمنية معقولة.

ان االدارة والمساائولين عاان الحوكمااة سيسااتمرون ف اي مراقبااة الوض ا فااي جمي ا المناااطق الجغرافيااة التااي تعماال فييااا الشااركة
وتزويد اصحاب المصالح بالتطورات وفقا لما تتطمب االنظمة والموائح .وفاي حاال حادوث اي تغييارات جوىرياة فاي الظاروف

الحالية سيتم تقديم افصاحات اضافية او اقرار التعديالت في القوائم المالية لمشركة خالل العام المالي .2121
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