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الرصيد كما في  31اذار 2119
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 -3التكوين والنشاط

إن الشركة األردنية لمتطوير واالستثمار المالي (سابقاً  :شركة الصناعات والكبريت األردنية) حيث قامت الشركة في اجتماعيا غير
العةةادي المنعقةةد بتةةاري  2115/1/22بتغييةةر اسةةم الشةةركة مةةن شةةركة الصةةناعات والكبريةةت األردنيةةة الةةى الشةةركة األردنيةةة لمتطةةوير
واالسةةتثمار المةةالي وقةةد اسةةتكممت االج ةراءات لةةدى و ازرة الصةةناعة والتجةةارة بتةةاري  2115/1/29ىةةي شةةركة أردنيةةة مسةةاىمة عامةةة
محةةدودة (لالشةةركةل) مسةةجمة فةةي سةةجل الشةةركات المسةةاىمة العامةةة المحةةدودة بتةةاري  13آب  1981تحةةت رقةةم ( )158لةةدى م ارقةةب
الشركات في و ازرة الصناعة والتجارة .إن رأسمال الشركة يبمة  321112111دينةار أردنةي مقسةم إلةى  321112111سةيم قيمةة كةل

منيا اإلسمية دينار أردني واحد.

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

تشتمل القوائم المالية المرحمية الموحدة عمى القوائم المالية لمشركة التابعة (شةركة م ازيةا الةدف ذ.م.م) والمسةجمة فةي المممكةة االردنيةة

الياش ةةمية بت ةةاري  11اذار  2119بنس ةةبة ممكي ةةة  %111ويتة ة لف نش ةةاط الش ةةركة الرئيس ةةي م ةةن االستش ةةارات االئتماني ةةة االس ةةتيراد

والتصةةدير المسةةاىمة والمشةةاركة فةةي شةةركات اخةةرى ش ةراء وبي ة االسةةيم والسةةندات لغايةةات الشةةركة عةةدا الوسةةاطة الماليةةة تممةةك
االموال المنقولةة وغيةر المنقولةة لتنفيةذ غايةات الشةركة بية البطاقةات المسةبقة الةدف لخةدمات االتصةاالت واالنترنةت االقتة ار

مةن

البنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ غايةات الشةركة تحصةيل االمةوال والةديون عةدا الةديون البنكيةة بمةا يخةدم مصةمحة الشةركة تطةوير

وتسويق االنظمة المحاسبية تطوير حمول االعمال والبرمجيات تنظيم المعار

بالبورصات العالمية) ووكيل ووسيط تجاري عدا التعامل بالبورصات االجنبية.

والمؤتمرات خدمات رجال االعمال (عدا التعامل

 -4التغيرات في السياسات المحاسبية االفصاحات
 3-4المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة والتي صدرت وتم تطبيقها من قبل الشركة
 معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )38عقود االيجار"صدر معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16خالل كانون الثاني  .2116ىذا وقد ادى المعيةار الةى االعتةراف بجمية عقةود
االيجةةار بقائمةةة المركةةز المةةالي حيةةث تةةم ا ازلةةة التمييةةز بةةين عقةةود االيجةةار التشةةغيمي والتمةةويمي .بموجةةب ىةةذا المعيةةار تةةم
االعتراف باالصل (الحق في استخدام البند المؤجر) وااللتةزام المةالي مقابةل دفعةات االيجةارات باسةتثناء عقةود االيجةار قصةيرة

االجل ومنخفضة القيمة .فيما يتعمق بمحاسبة المؤجرين فانو ال يوجد تغيير ممحوظ عمييا.

لم يؤثر المعيار بشكل رئيسي عمى محاسبة عقود االيجار التشغيمية لمشركة كون الشركة ليس لدييا اي عقود ايجار تشغيمية.
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 -4-4المعايير الجديدة والتعديالت المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول

ىنالك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت عمى المعايير والتفسيرات التي لم تصبح سارية المفعول ولةم يةتم تطبيقيةا عنةد
اعداد ىذه البيانات وال تخطط الشركة تبني ىذه المعايير بصورة مبكرة.

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية لم تصبح بعد واجبة التطبيق
التعديالت عمى المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم ( )3لاندماج االعمالل
التعديالت عمى المعيار المحاسبي رقم ( )1لعر

البيانات الماليةل

يسري تطبيقها لمفترات السنوية التي
تبدأ من او بعد
 1كانون الثاني 2121
 1كانون الثاني 2121

التعديالت عمى المعيار المحاسبي رقم ( )8لالتغيرات في التقديرات واالخطاء المحاسبيةل

 1كانون الثاني 2121

التعديالت عمى المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم ( )7لاالدوات المالية  :االفصاحاتل

 1كانون الثاني 2121

التعديالت عمى المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم (: )9االدوات الماليةل

 1كانون الثاني 2121

التعديالت عمى المعيار الدولي رقم ( )11لالبيانات المالية الموحدةل

مؤجل الى اجل غير مسمى

التعديالت عمى المعيار الدولي رقم ( )28لاالستثمار في الشركات الزميمة والمشاري المشتركةل

مؤجل الى اجل غير مسمى

تتوق االدارة أن ىذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة سيتم تطبيقيا في البيانات لمشركة عندما تكون قابمة لمتطبيةق وقةد ال
يكون ليذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة أي ت ثير جوىري عمى البيانات المالية لمشركة في فترة التطبيق المبدئي.

 -5ممخص 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 القوائم المالية المرحمية الموحدة ال تتضمن كافة المعمومات وااليضاحات المطموبة في القةوائم الماليةة السةنوية ويجةب قراءتيةا مة

القةوائم الماليةةة السةةنوية المنتييةة فةةي  31كةةانون األول  2119وباالضةافة الةةى ذلةةك فةان النتةةائ لفتةرة الثالثةة اشةةير المنتييةةة فةةي 31

آذار  2121ليست بالضرورة مؤشر لمنتائ التي يمكن توقعيا لمسنة المالية المنتيية في  31كانون األول .2121
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(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية المرحمية الموحدة (يتبع)
لمثالثة أشهر المنتهية في  53آذار 4242

(بالدينار األردني)

أهم السياسات المحاسبية

إن السياس ةةات المحاس ةةبية المتبع ةةة ف ةةي إع ةةداد البيان ةةات المالي ةةة المرحمي ةةة الموح ةةدة مالئم ةةة مة ة تم ةةك السياس ةةات المحاس ةةبية الت ةةي ت ةةم
استخداميا في إعداد البيانات المالية لمسنة المنتيية في  31كانون األول . 2119
أساس توحيد البيانات المالية المرحمية

تتة لف البيانةات الماليةة المرحميةة الموحةدة لشةركة االردنيةة لمتطةوير واالسةتثمار المةالي والشةركات التابعةة ليةا مةن البيانةات الماليةة
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 باعادة 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 مةن المنشةآت المسةتثمر بيةا عةن أغمبيةة حقةوق التصةويت بيةا يكةون لمشةركة

السةيطرة عمةى تمةك المنشة ة المسةتثمر بيةا عنةدما تكةون حقةوق التصةويت كافيةة لمنحيةا قةدرة عمميةة لتوجيةو األنشةطة ذات الصةمة
بالمنش ة المستثمر بيا بشكل منفرد.

ت خةذ الشةركة بعةين االعتبةار كافةة الحقةائق والظةروف ذات الصةمة عنةد تقيةيم مةا إذا كةان لمشةركة حقةوق التصةويت فةي
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 حقةائق وظةروف إضةافية قةد تشةير إلةى أن الشةركة ليةا أو ليسةت لةدييا القةدرة الحاليةة عمةى توجيةو األنشةطة
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
الشةركة السةيطرة عمةى الشةركة التابعةة  .وعمةى وجةو الخصةوص يةتم تضةمين إيةرادات ومصةاريف الشةركة التابعةة المسةتحوذة 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 عجةز فةي
أرصدة األطراف غير المسيطرة.
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ايضاحات حول القوائم المالية المرحمية الموحدة (يتبع)
لمثالثة أشهر المنتهية في  53آذار 4242

(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 النقديةة الناتجةة عةن
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 الممكيةة بالقيمةة العادلةة مةن خةالل بنةود الةدخل الشةامل بشةكل مبةدئي بالقيمةة العادلةة باالضةافة
الى تكاليف المعامالت .ويتم قياسيا الحقا بالقيمة العادلة بما في ذلك االربةاح او الخسةائر الناتجةة مةن التغيةرات فةي القيمةة العادلةة

والم عترف بيا في بنود الدخل الشامل االخر والمتراكمة في احتياطي التغيرات فةي القيمةة العادلةة .ال يةتم اعةادة تصةنيف االربةاح او
الخسةةائر المتراكمةةة عنةةد اسةةتبعاد االسةةتثمارات الةةى االربةةاح او الخسةةائر ولكةةن يةةتم اعةةادة تصةةنيفيا الةةى االربةةاح المسةةتبقاه .قامةةت

الشركة بتحديد جمي االستثمارات في حقوق الممكية وغير المحتفظ بيا لممتاجرة كموجودات مالية محددة بالقيمة العادلةة مةن خةالل

بيان الدخل الشامل االخر.

يتم االعتراف بارباح التوزيعات عن ىةذه االسةتثمارات الماليةة ضةمن بيةان الةدخل عنةدما تحصةل الشةركة عمةى حةق اسةتالم توزيعةات

االربةةاح مةةا لةةم تمثةةل اربةاح التوزيعةةات بوضةةوح اسةةترداد جةةزء مةةن تكمفةةة االسةةتثمار .يةةتم االعت ةراف بصةةافي بيةةان الةةدخل االخةةر فةةي
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 بنةود الةدخل الشةامل االخةر فةان
شةةروطيا التعقاديةةة يجةةب ان تةةؤدي الةةى التةةدفقات النقديةةة التةةي تكةةون فقةةط مةةدفوعات المبم ة االصةةمي والفائةةدة عمةةى المبم ة االصةةمي

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 نمةاذج اعماليةا فةي كةل فتةرة ماليةة لتحديةد مةا اذا كانةت

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 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل االخر يعةاد تصةنيف الةربح او الخسةارة

المتراكمة المعترف بيا سابقا في الدخل االخر من حقوق الممكية الى الربح او الخسارة  .وفي المقابل بالنسبة لالستثمارات الماليةة
المحددة المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل بيان الشامل االخر فةال يةتم اعةادة تصةنيف الةربح او الخسةارة المتراكمةة المعتةرف

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

القيمة.

ادوات الدين التي يتم قياسيا الحقا بالتكمفة المطف ة او بالقيمة العادلة من خالل الدخل بيان الشامل االخر لالنخفةا
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(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية المرحمية الموحدة (يتبع)
لمثالثة أشهر المنتهية في  53آذار 4242

(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

تقةةاس تمةةك الموجةةودات بالقيمةةة العادلةةة م ة تسةةجيل ايةةة اربةةاح  /خسةةائر ناتجةةة مةةن اعةةادة القيةةاس المعتةةرف بةةو فةةي ال ةربح او

الخسارة.

خيار القيمة العادلة :يمكن تصنيف اداة مالية ذات قيمةة عادلةة يمكةن قياسةيا بشةكل موثةوق بالقيمةة العادلةة مةن خةالل الةربح
او الخسةةارة (خيةةار القيمةةة العادلةةة) عنةةد االعت ةراف المبةةدئي حتةةى اذا لةةم يةةتم اقتنةةاء االدوات الماليةةة او تكبةةدىا بشةةكل اساسةةي

لغر

البي او اعادة الشراء .ويمكن استخدام خيار القيمة العادلة لمموجودات المالية اذا كان يمغي او يحةد بشةكل كبيةر مةن

عةةدم التناسةةق فةةي القيةةاس او االعت ةراف الةةذي كةةان سينش ة خالفةةا لةةذلك مةةن قيةةاس الموج ةوادت او المطموبةةات او االعت ةراف

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

فةةي حةةال تغيةةر نمةةوذج االعمةةال الةةذي تحةةتفظ بموجبةةو الشةةركة بةةالموجودات الماليةةة يةةتم اعةةادة تصةةنيف الموجةةودات الماليةةة
المت ثرة وتسري متطمبات التصنيف والقياس المتعقمةة بالفئةة الجديةدة بة ثر مسةتقبمي اعتبةار مةن اليةوم االول مةن الفتةرة الماليةة

االولى التي تعقب التغيير في نموذج االعمال والذي ينت عنو اعادة تصنيف الموجودات الماليةة لمشةركة .ونظة ار لعةدم وجةود
تغي ةرات فةةي نمةةوذج االعمةةال التةةي تحةةتفظ بةةو الشةةركة بةةالموجودات الماليةةة خةةالل السةةنة الماليةةة الحاليةةة والفت ةرة المحاسةةبية

السابقة فمم يتم اجراء اعادة تصنيف.
انخفاض القيمة

ان المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم  9نموذج لالخسارة المتكبدةل يحل محل المعيار المحاسةبي الةدولي رقةم  39مة

نمةوذج لالخسةةارة االئتمانيةةة المتوقعةةل .تقةةوم الشةةركة بةاالعتراف بمخصصةةات خسةةائر االئتمةان المتوقعةةة عمةةى االدوات الماليةةة
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
وباسةةتثناء الموجةةودات الماليةةة المشةةتراة او الممنوحةةة المتدنيةةة فةةي قيمتيةةا االئتمانيةةة (والتةةي سةةيتم تناوليةةا بشةةكل مفصةةل فيمةةا

يمي) يتطمب قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل مخصص خسارة بقيمة تعادل:
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لمثالثة أشهر المنتهية في  53آذار 4242

(بالدينار األردني)


خسةةارة ائتمانيةةة متوقعةةة لمةةدة  12شةةي اًر اي العمةةر الزمنةةي لمخسةةائر االئتمانيةةة المتوقعةةة التةةي نتجةةت مةةن ح ةوادث

التعثر في السداد عمى االدوات الماليةة التةي يمكةن وقوعيةا خةالل  12شةير بعةد نيايةة الفتةرة الماليةة (ويشةار الييةا

بالمرحمة  )1او


الخسةةارة االئتمانيةةة المتوقعةةة خةةالل عمةةر االدارة الماليةةة اي العمةةر الزمنةةي لمخسةةارة االئتمانيةةة المتوقعةةة التةةي تنةةت

من جمي حاالت التعثر في السداد الممكنة عمى مدار عمر االداة المالية (يشار الييا بالمرحمة  2والمرحمة .)3
ويكون من المطموب تكوين مخصص لمخسةارة االئتمانيةة المتوقعةة عمةى مةدى عمةر االداة الماليةة اذا زادت مخةاطر االئتمةان

عةةن تمةةك االدارة الماليةةة بشةةكل جةةوىري منةةذ االعت ةراف المبةةدئي .بالنسةةبة لجمية االدوات الماليةةة االخةةرى يةةتم قيةاس الخسةةارة

االئتمانية المتوقعة بمبم يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة  12شير.

قامت الشركة باختيار قياس مخصصات الخسائر النقدية واالرصدة البنكية والذمم المدينة التجارية واالخرى والمطموبةات مةن

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

وتعةةد الخسةةارة االئتمانيةةة المتوقعةةة ىةةي تقةةدير مةةرجح لمقيمةةة الحاليةةة لمخسةةائر االئتمانيةةة حيةةث يةةتم قياسةةيا عمةةى انيةةا القيمةةة

الحالية لمفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة لمشركة والتدفقات النقديةة التةي تتوقة الشةركة اسةتالميا والتةي تنشة مةن

ترجيح عدة سيناريوىات اقتصادية مستقبمية مخصومة بمعدل فائدة الفعمية لالصل.

يةةتم خصةةم مخصةةص خسةةائر االسةةتثمارات الماليةةة المقاسةةة بالتكمفةةة المطف ة ة مةةن اجمةةالي القيمةةة الدفتريةةة لالصةةول .بالنسةةبة

الوراق الدين بالقيمة العادلةة مةن خةالل بنةود الةدخل الشةامل االخةر مخصةص الخسةارة يةتم االعتةراف بةو ضةمن بنةود الةدخل

الشامل االخر بدال من تخفي

القيمة الدفترية لالصل.

عند تحديد ما اذا كانت مخاطر االئتمان لالصل المالي قةد زادت بشةكل جةوىري منةذ االعتةراف المبةدئي وعنةد تقةدير خسةائر
االئتمةةان المتوقعةةة .ت خةةذ الشةةركة بعةةين االعتبةةار عنةةد اج ةراء ىةةذا التقيةةيم معمومةةات معقولةةة وقابمةةة لمةةدعم بحيةةث تكةةون متاحةةة

وذات صةةمة دون الحاجةةة لمجيةةود او تكةةاليف غيةةر ضةةرورية .ويشةةمل ذلةةك كةةال مةةن المعمومةةات والتحمةةيالت الكميةةة والنوعيةةة

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 تقييميةا عمةى انيةا ال يمكةن انخفةا
فردي باالضافة الى ذلةك تحديةد انخفةا

قيمتيةا بشةكل

القيمةة عمةى اسةاس جمةاعي .يمكةن ان يشةتمل الةدليل الموضةوعي عمةى انخفةا

قيمةةة محفظةةة الةةذمم المدينةةة عمةةى خب ةرة الشةةركة السةةابقة فةةي تحصةةيل المةةدفوعات وزيةةادة فةةي عةةدد المةةدفوعات المت ة خرة فةةي

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

خسائر االنخفا

فةي القيمةة المتعمقةة بالنقةد واالرصةدة لةدى البنةوك الةذمم التجاريةة المدينةة واخةرى والمطموبةات

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

تعتبةةر الشةةركة ان اداة الةةدين ليةةا مخةةاطر ائتمةةان منخفضةةة عنةةدما يكةةون تصةةنيف مخةةاطر االئتمةةان معةةادال لتعريةةف المفيةةوم

العالمي لفئة االستثمار.
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قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

تستعين الشركة بنماذج احصائية الحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة ولقياس الخسارة االئتمانية المتوقعةة بموجةب المعيةار

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

 الخسارة عند التعثر
 التعر

عن التعثر

سوف تستمد ىذه المعمومات من النمةاذج االحصةائية المطةورة داخميةا والبيانةات التاريخيةة االخةرى كمةا سةيتم تعةديميا لةتعكس

المعمومات المستقبمية.

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية

يعتبر اي من الموجودات المالية لمنخفضة القيمة االئتمانيةل عند وقةوع حةدث او اكثةر لةو تة ثير ضةار عمةى التةدفقات النقديةة
المسةةتقبمية المقةةدرة لالصةةل المةةالي .ويشةةار الييةةا الموجةةودات الماليةةة منخفضةةة القيمةةة االئتمانيةةة كموجةةودات المرحمةةة  .3فةةي

تةةاري كةةل بيةةان مركةةز مةةالي تقةةوم الشةةركة بتقيةةيم مةةا اذا كانةةت ادوات الةةدين التةةي تمثةةل الموجةةودات الماليةةة المقاسةةة بالتكمفةةة

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 النخفةا

الغاء االعتراف بالموجودات المالية

تقةةوم الشةةركة بالغةةاء االعتةراف بةةالموجودات الماليةةة فقةةط عنةةد انتيةةاء الحقةةوق التعاقديةةة لمتةةدفقات النقديةةة مةةن تمةةك الموجةةودات

المالية او عند تحويل الموجودات المالية بما في ذلك جمي المخاطر والمناف لممكية الموجودات الماليةة الةى منشة ة اخةرى.
اذا لم تقم الشركة بتحويل او االحتفاظ بكافة المخةاطر والمنةاف المتعمقةة بممكيةة الموجةودات الماليةة واسةتمرت بالسةيطرة عمةى

الموجودات المحولة تقم الشركة باالعتراف بالحصة المحتفظ بيا من الموجودات اضافة الى االلتزامات ذات الصمة التي قد
يتعةةين عمييةةا سةةدادىا .اذا احتفظةةت الشةةركة بكافةةة المخةةاطر والمنةةاف المتعمقةةة بممكيةةة الموجةةودات الماليةةة المحولةةة تسةةتمر

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 التةي تةم قياسةيا بالقيمةة العادلةة مةن خةالل االربةاح
او الخسةةائر يةةتم االعت ةراف بةةالفرق بةةين القيمةةة الدفتريةةة لمموجةةودات ومجمةةوع المبةةال المسةةتممة وغيةةر المسةةتممة المدينةةة فةةي

االرباح والخسائر.

فةةي حةةال تةةم اسةةتبعاد الموجةةودات الماليةةة المصةةنفة بالقيمةةة العادلةةة مةةن خةةالل بنةةود الةةدخل الشةةامل االخةةرى فةةان االربةةاح او
الخسائر المسجمة سابقا في حساب التغيرات المتراكمةة فةي القيمةة العادلةة لةالوراق الماليةة ال يةتم اعةادة تصةنيفيا ضةمن بةين

االرباح او الخسائر ولكن يتم اعادة تصنيفيا ضمن االرباح المستبقاة.
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الشركة األردنية لمتطوير واالستثمار المالي
(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية المرحمية الموحدة (يتبع)
لمثالثة أشهر المنتهية في  53آذار 4242

(بالدينار األردني)

عرض مخصص خسائر االئتمان في المعمومات المالية المرحمية

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


بالنسةةبة لمموجةةودات الماليةةة بالتكمفةةة المطفة ة (القةةرو



بالنسبة الدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخر :ال يتم االعتراف بمخصةص خسةائر فةي

القيمة الدفترية لمموجودات.

والسةةمف ونقةةد وارصةةدة لةةدى البنةةوك)  :كخصةةم مةةن اجمةةالي

قائمةةة المركةةز المةةالي المرحميةةة حيةةث ان القيمةةة الدفتريةةة عةةي القيمةةة العادلةةة .وم ة ذلةةك فةةان مخصةةص الخسةةارة

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

يحةةدد المعيةةار الةةدولي لمتقةةارير الماليةةة رقةةم  15االي ةرادات مةةن العقةةود المبرمةةة م ة العمةةالء نظامةةا شةةامال موحةةدا الحتسةةاب
االيةرادات الناتجةةة عةةن العقةةود المبرمةةة مة العمةةالء ويحةةل محةةل معةةايير االعتةراف بةةااليراد الحاليةةة التةةي تضةةمنتيا العديةةد مةةن

المعةةايير والتفسةةيرات المختمفةةة ضةةمن اطةةار المعةةايير الدوليةةة العةةداد التقةةارير الماليةةة .ويقةةدم المعيةةار منيجةةا جديةةدا لالعتةراف

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

ويعةةرف العقةةد ب نةةو اتفةةاق بةةين طةةرفين او اكثةةر ينشة بموجبةةو حقةةوق والت ازمةةات قابمةةة لمتنفيةةذ كمةةا ويحةةدد معةةايير لكةةل مةةن ىةةذه

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 تتوقة الشةركة تحقيقةو مقابةل نقةل البضةائ وتقةديم الخةدمات المتعيةد بيةا لمعميةل وذلةك
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 الشةركة بتوزية قيمةة المعاممةة عمةى كةل التةزام اداء بمةا يعكةس المقابةل
الذي تتوق الشركة تحصيمو واستحقاقو مقابل تنفيذ كل من التزامات االداء.
الخطوة الخامسة :االعتراف بااليراد عند استيفاء المنشأة اللتزام االداء

تعترف الشركة بايراداتيا 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 بانشاء او زيادة فعاليةة اصةل التةي يقة تحةت نطةاق سةيطرة العميةل خةالل انشةاء

او زيادة فعالية ذلك االصل او
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الشركة األردنية لمتطوير واالستثمار المالي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية المرحمية الموحدة (يتبع)
لمثالثة أشهر المنتهية في  53آذار 4242

(بالدينار األردني)


اذا لم يسةفر اداء الشةركة عةن نشةوء موجةودات ينةت عنيةا اسةتعماالت بديمةة لمشةركة ويكةون لةدى المنشة ة حةق فةي



تق ةةوم الش ةةركة بتوزية ة ثم ةةن المعامم ةةة عم ةةى تنفي ةةذ الت ازم ةةات االداء المنص ةةوص عميي ةةا ف ةةي العق ةةد بن ةةاء عم ةةى طريق ةةة

استالم مقابل عن التزامات االداء المنفذة حتى تاريخو.

المةةدخالت التةةي تتطمةةب االعت ةراف بةةااليرادات وفقةةا لمجيةةود التةةي تبةةذليا الشةةركة او المةةدخالت التةةي تحقةةق االلت ازمةةات
التعاقدي ةةة .تق ةةوم الش ةةركة بتق ةةدير اجم ةةالي التك ةةاليف الالزم ةةة الني ةةاء المش ةةاري بغ ةةر

االعتراف بيا.


تحدي ةةد مبمة ة االية ةرادات الواج ةةب

عندما تستوفي الشركة تنفيذ التزامات االداء عن طريق تسميم البضائ وتقديم الخةدمات المتعيةد بيةا تقةوم الشةركة

بتكوين اصل تعاقدي يستند عمى قيمة المقابل المكتسب من جراء تنفيةذ االلتةزام .عنةد تخطةي قيمةة المقابةل المسةتمم مةن
العميل قيمة االيرادات المعترف بيا فان ىذا يؤدي الى نشوء التزام تعاقدي.



يتم قياس االيةرادات بالقيمةة العادلةة لممقابةل المسةتمم او مسةتحق االسةتالم مة م ارعةاة شةروط وبنةود الةدف التعاقديةة

المتفق عمييا .تقوم الشركة باعادة تقييم ايراداتيا التعاقدية وفقا لمعايير محددة بغةر

تحديةد مةا اذا كانةت تقةوم الشةركة

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


يتم اثبات االيرادا ت فةي البيانةات الماليةة المرحميةة بالقةدر الةذي يكةون فيةو مةن المحتمةل تةدفق المنةاف االقتصةادية

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 ليةا تة ثير عنةد تطبيةق
السياسات المحاسبية وكذلك قد تؤثر عمى مبةال الموجةودات المطموبةات االيةرادات والمصةاريف .ان نتةائ االعمةال الفعميةة

من الممكن ان تتغير نتيجة اتباع تمك االفتراضات.

عند اعداد البيانات المالية المرحمية قامت االدارة باتباع نفس االفتراضات الجوىرية فيما يتعمق بتطبيق السياسةات المحاسةبية
وكذلك اتباع نفس التقديرات غير المؤكدة المعمول بيا عند اعداد البيانات المالية.
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الشركة األردنية لمتطوير واالستثمار المالي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية المرحمية الموحدة (يتبع)
لمثالثة أشهر المنتهية في  53آذار 4242

(بالدينار األردني)

االحكام الهامة في سياق تطبيق السياسات المحاسبية لمشركة فيما يتعمق بالمعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم ;


تقييم نموذج االعمال :

يعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية عمى نتائ اختبار مدفوعات المبم االصةمي والفائةدة عمةى المبمة االصةمي القةائم واختبةار
نموذج االعمال .تحدد الشةركة نمةوذج االعمةال عمةى مسةتوى يعكةس كيفيةة ادارة مجموعةات الموجةودات الماليةة معةا لتحقيةق ىةدف

اعمال معين .ويتضمن ىذا التقييم الحكم الةذي يعكةس جمية االدلةة ذات الصةمة بمةا فةي ذلةك كيفيةة تقيةيم اداء الموجةودات وقيةاس
ادائيا والمخاطر التةي تةؤثر عمةى اداء الموجةودات وكيفيةة ادارتيةا وكيةف يةتم تعةوي

مةدراء الموجةودات .تعتبةر الرقابةة جةزءا مةن

التقييم المتواصل لمشركة حول ما اذا كان نموذج العمل لتمك الموجودات المالية المحتفظ بيا ما زال مالئما او اذا ما كانةت غيةر
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 المرحمةة 1او خسةائر
االئتمان المتوقعة عمى مدى العمر الزمني لموجودات المرحمة  2او المرحمة  .3ينتقل االصةل الةى المرحمةة الثانيةة فةي حةال زيةادة
مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي .ال يحةدد المعيةار الةدولي العةداد التقةارير الماليةة رقةم  9مةا الةذي يشةكل زيةادة

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 الماليةة عمةى اسةاس خصةائص المخةاطر المشةتركة
(مثل نوع االداة درجة مخاطر االئتمان نوع الضةمانات تةاري االعتةراف المبةدئي فتةرة االسةتحقاق المتبقيةة ومجةال العمةل والموقة

الج غرافي لممقتر

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

متشةةابية .حيةةث يعتبةةر ذلةةك مةةن المطموبةةات لضةةمان انةةو فةةي حالةةة تغييةةر خصةةائص مخةةاطر االئتمةةان فةةان ىنةةاك اعةةادة تصةةنيف مالئةةم

لمموجودات .وقد ينةت عةن ذلةك انشةاء محةافظ جديةدة او انتقةال موجةودات الةى محفظةة حاليةة تعكةس بشةكل افضةل خصةائص مخةاطر
ائتمةةان المماثمةةة لتمةةك المجموعةةة مةةن الموجةةودات .ان اعةةادة تصةةنيف المحةةافظ واالنتقةةاالت بةةين المحةةافظ يعةةد ام ة ار اكثةةر شةةيوعا عنةةدما

تحةةدث زيةةادة كبيةرة فةةي مخةةاطر االئتمةةان (او عنةةدما يةةتم عكةةس تمةةك الزيةةادة الكبيةرة) وبالتةةالي تنتقةةل الموجةةودات مةةن الخسةةائر االئتمانيةةة

المتوقعة التي تتراوح مدتيا بين  12شي ار الى الخسارة االئتمانية عمةى مةدى العمةر الزمنةي او العكةس ولكنيةا قةد تحةدث ايضةا ضةمن
المحافظ التي يستمر قياسيا عمى نفس االساس من الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شي ار او عمى مةدى العمةر الزمنةي ولكةن مة

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


النماذج واالفتراضات المستخدمة:

تسةةتخدم الشةةركة نمةةاذج وافت ارضةةات متنوعةةة لقيةةاس القيمةةة العادلةةة لمموجةةودات الماليةةة وكةةذلك لتقيةةيم خسةةارة االئتمةةان المتوقعةةة .وينطبةةق
الحكةةم عنةةد تحديةةد افضةةل النمةةاذج المالئمةةة لكةةل نةةوع مةةن الموجةةودات وكةةذلك لتحديةةد االفت ارضةةات المسةةتخدمة فةةي تمةةك النمةةاذج والتةةي

تتضمن افتراضات تتصل بالمحركات الرئيسية لمخاطر االئتمان.
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الشركة األردنية لمتطوير واالستثمار المالي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية المرحمية الموحدة (يتبع)
لمثالثة أشهر المنتهية في  53آذار 4242

(بالدينار األردني)

المصادر الرئيسية لمتقديرات غير المؤكدة فيما يتعمق بالمعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم ;

فيما يمي التقديرات الرئيسية التي استخدمتيا االدارة في عمميةة تطبيةق السياسةات المحاسةبية لمشةركة والتةي ليةا التة ثير االكثةر

اىمية عمى المبال المعترف بيا في البيانات المالية المرحمية :

 -تحديد العدد والوزن النسبي لمسيناريوىات المستقبمية لكل نةوع مةن انةواع المنتجةات  /السةوق وتحديةد المعمومةات المسةتقبمية

ذات الصةةمة بكةةل سةةيناريو .وعنةةد قيةةاس الخسةةارة االئتمانيةةة المتوقعةةة تسةةتخدم الشةةركة معمومةةات مسةةتقبمية معقولةةة ومدعومةةة
تستند الى افتراضات الحركة المستقبمية لمختمف المحركات االقتصادية وكيف تؤثر ىذه المحركات عمى بعضيا البع



.

احتمالية التعثر :

تشكل احتمالية التعثر مةدخال رئيسةيا فةي قيةاس الخسةارة االئتمانيةة المتوقعةة .وتعتبةر احتماليةة التعثةر تقةدي ار الحتماليةة التعثةر
عن السداد خالل افق زمني معين ويشمل حسابو البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات المتعمقة بالظروف المستقبمية.



الخسارة عند التعرض :

تعتبر الخسارة عند التعر

تقدير لمخسارة الناتجة عةن التعثةر فةي السةداد .ويسةتند الةى الفةرق بةين التةدفقات النقديةة التعاقديةة
ا

المس ةةتحقة وتم ةةك الت ةةي يتوقة ة المق ةةر

والتعديالت االئتمانية المتكاممة.

تحص ةةيميا مة ة االخ ةةذ بع ةةين االعتب ةةار الت ةةدفقات النقدي ةةة م ةةن الض ةةمانات االض ةةافية

المبيعات

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

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

تسةةجل الةةذمم المدينةةة بةةالمبم االصةةمي بعةةد تنزيةةل مخصةةص لقةةاء المبةةال المقةةدر عةةدم تحصةةيميا يةةتم تكةةوين مخصةةص تةةدني الةةذمم

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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الشركة األردنية لمتطوير واالستثمار المالي

(شركة مساىمة عامة محدودة)

ايضاحات حول القوائم المالية المرحمية الموحدة (يتب )

لمثالثة أشهر المنتهية في  53آذار 4242

(بالدينار األردني)
الشهرة

تمثل الشيرة زيادة تكمفة شراء اإلستثمار في الشركات التابعة عن القيمة العادلة لصافي موجوداتيا بتاري اإلمتالك وتطبيقةاً
لممعيةةار الةةدولي رقةةم ( )38فانةةو ال يةةتم إطفةةاء الشةةيرة وفةةي حالةةة وجةةود دليةةل عمةةى تةةدني قيمتيةةا المقةةدرة القابمةةة لتسةةترداد يةةتم

تخفيضيا إلى قيمتيا المقدرة.

االستثمار في نظام البطاقات االئتمانية

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

معمومات القطاعات

قطاع األعمةال يمثةل مجموعةة مةن الموجةودات والعمميةات التةي تشةترك معةاً فةي تقةديم منتجةات أو خةدمات خاضةعة لمخةاطر

وعوائد تختمةف عةن تمةك المتعمقةة بقطاعةات اعمةال أخةرى والتةي يةتم قياسةيا وفقةاً لمتقةارير التةي تةم إسةتعماليا مةن قبةل المةدير

التنفيذي وصان القرار الرئيسي لدى الشركة.

القطةةاع الجغ ارفةةي ي ةرتبط فةةي تقةةديم منتجةةات فةةي بيئ ةة اقتصةةادية محةةددة خاضةةعة لمخةةاطر وعوائةةد تختمةةف عةةن تمةةك المتعمقةةة

بقطاعات عمل في بيئات اقتصادية.

التقاص

يتم اجراء تقاص بين الموجةودات الماليةة والمطموبةات واظيةار المبمة الصةافي فةي قائمةة المركةز المةالي المرحميةة فقةط عنةدما

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

الممتمكات والمعدات

تظير الممتمكات والمعدات بالكمفة بعد تنزيل اإلستيالكات المتراكمة .تعتبةر مصةاريف اإلصةالح والصةيانة مصةاريف إيراديةة

ويجري احتساب االستيالكات عمى اسةاس الحيةاة العمميةة المقةدرة لمممتمكةات والمعةدات وذلةك باسةتعمال طريقةة القسةط الثابةت.

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
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(بالدينار األردني)

يةةتم مراجعةةة العمةةر اإلنتةةاجي وطريقةةة اإلسةةتيالك بشةةكل دوري لمت كةةد مةةن أن طريقةةة وفت ةرة اإلسةةتيالك تتناسةةب م ة المنةةاف

االقتصادية المتوقعة من الممتمكات والمعدات.

يتم اجراء اختبار لتدني القيمة التي تظير بيا الممتمكات والمعدات في قائمة المركز المالي المرحمية الموحدة عند ظيةور أي
أحةةداث أو تغيةرات فةةي الظةةروف تظيةةر أن ىةةذه القيمةةة غيةةر قابمةةة لتسةةترداد .فةةي حةةال ظيةةور أي مؤشةةر لتةةدني القيمةةة يةةتم

إحتساب خسائر تدني تبعاً لسياسة تدني قيمة الموجودات.

عند أي إستبعاد الحق لمممتمكات والمعدات فانو يتم اإلعتراف بقيمة المكاسب أو الخسارة الناتجةة التةي تمثةل الفةرق مةا بةين
صةةافي عوائةةد اإلسةةتبعاد والقيمةةة التةةي تظيةةر بيةةا الممتمكةةات والمعةةدات فةةي قائمةةة المركةةز المةةالي المرحميةةة مجمةةل ال ةربح

والخسارة.

ضريبة الدخل

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

الياشمية

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

وتطبيقا لممعيار المحاسبي الدولي رقم ( )12فانو 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 تحويةل الموجةودات والمطموبةات الماليةة

بةةالعمالت األجنبي ةةة ف ةةي ت ةةاري قائم ةةة المرك ةةز الم ةةالي إل ةةى الةةدينار األردن ةةي باألس ةةعار الس ةةائدة ف ةةي ذل ةةك الت ةةاري  .ان األرب ةةاح

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

تتمثةةل مخةةاطر اإلئتمةةان فةةي عةةدم التةزام أحةةد األطةراف لعقةةود األدوات الماليةةة بالوفةةاء بالتزاماتةةو التعاقديةةة ممةةا يةةؤدي إلةةى تكبةةد

الشركة لخسائر مالية ونظ اًر لعدم وجود أي تعاقدات م أي أطراف أخرى فانو ال يوجد أي تعر

لمشركة لمخاطر اإلئتمان

بمختمف أنواعيا .إن مخاطر اإلئتمان الناتجة عن األمةوال النقديةة ىةي محةددة حيةث أن الجيةات التةي يةتم التعامةل معيةا ىةي

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

إن المبال المدرجة في ىذه البيانات المالية المرحمية الموحدة تمثل تعرضات الشةركة األعمةى لمخةاطر اإلئتمةان لمةذمم المدينةة

التجارية واألخرى والنقد ومرادفات النقد.
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 -6أثر انتشار فايروس كورونا (كوفيد – ; )3عمى الشركة

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

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

الشةةركة بتكةةوين فةةرق عمةةل لتقيةةيم االثةةار المتنوعةةة عمةةى اعمةةال الشةةركة داخةةل المممكةةة والجةراء د ارسةةة اوليةةة بغةةر

مراجعةةة

وتقيةيم المخةةاطر المحتممةةة والمتعمقةةة بضةةمان اسةةتمرار عمةةل الشةةركة دون انقطةةاع وفةةي ىةةذه المرحمةةة يصةةعب عمميةةا تقةةديم اي

تقةةدير حسةةابي لالثةةار المحتممةةة .ومة ذلةةك وبةةالنظر لمسةةتويات عمةةل الشةةركة وانشةةطتيا فةةي السةةابق لمفتةرة مةةا قبةةل  15آذار

 2121فان الشركة ال تتوق حدوث اثار جوىرية عمى عممياتيةا فةي المممكةة والتةي تمثةل اجمةالي عممياتيةا وذلةك فةي حةال
عودة االمور الى طبيعتيا خالل فترة زمنية معقولة.

ان االدارة والمسةةئولين عةةن الحوكمةةة سيسةةتمرون فةةي مراقبةةة الوض ة فةةي جمي ة المنةةاطق الجغرافيةةة التةةي تعمةةل فييةةا الشةةركة
وتزويد اصحاب المصالح بالتطورات وفقا لما تتطمب االنظمة والموائح .وفةي حةال حةدوث اي تغييةرات جوىريةة فةي الظةروف

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