
 

  الشركة األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاري
  المساھمة العامة المحدودة

  
   ٢٠١٥كانون األول  ٣١البيانات المالية كما في 

  المستقلين وتقرير مدققي الحسابات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المھنيون العرب
  )العالمية في جرانت ثورنتونأعضاء (
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  الشركة األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاري
  شركة مساھمة عامة محدودة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الشركة األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاري
  شركة مساھمة عامة محدودة

  ٢٠١٥ كانون األول ٣١كما في  بيان المركز المالي
  

  )بالدينار األردني(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  

        الموجودات

  ٨,٥٢٦,٦٩٨   ٢٤,٦٠٣,٤٩٠   ٣  النقد وما في حكمه

  ١٢٧,٥٣٣,٩٦٠   ١٤٨,٧٧٩,٧٢٨   ٤  قروض إعادة تمويل الرھن العقاري

  ٥٢٤,٢١٢   ٥٨٦,٢٠٧      موظفينالقروض إسكان 

  ١,٧٨٥,٠٩١   ٢,٣٨٩,٦٢٨     فوائد مستحقة وغير مقبوضة 

  ٦,٠٠١,٦٢٥   ـ             ٥  موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  ٦٦,٢٥٠   ١٢٦,٢٥٠    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

  ٩٥,٩٩٢   ٢٥,٣٤٥   ٦  أرصدة مدينة أخرى

  ٤٣٨,٠٧٣   ٤٣٨,١٦٨   ٧  الممتلكات والمعدات 

  ١٤٤,٩٧١,٩٠١   ١٧٦,٩٤٨,٨١٦     مجموع الموجودات
      

        الملكيةالمطلوبات وحقوق 

        مطلوباتال

  ١١٥,٠٠٠,٠٠٠   ١٤٧,٠٠٠,٠٠٠   ٨  اسناد قرض 

  ٢,٥١٣,٢٥٤   ١,٢٨٩,٣٠٦   ٩  قرض الحكومة 

  ١٤,١٠٨,٥٣٠   ١٤,٨٣١,١٥٦   ١٠  قرض البنك المركزي

  ٢,٤٩٠,٣١٩   ٢,٤٤٣,٤٩٤     فوائد مستحقة الدفع

  ١,١٣٠,٩٩٨   ١,١٢٤,٤٩٨   ١١  أرصدة دائنة أخرى

  ١٣٥,٢٤٣,١٠١   ١٦٦,٦٨٨,٤٥٤     مجموع المطلوبات
      

      ١٢   الملكيةحقوق 

  ٥,٠٠٠,٠٠٠   ٥,٠٠٠,٠٠٠     المصرح والمكتتب به والمدفوعرأس المال 

  ١,٥٦١,٠٦٦   ١,٧٠٩,٨٤١     احتياطي إجباري

  ١,٩٤٩,٧٧٤   ١,٩٤٩,٧٧٤     ختياريإاحتياطي 

  ٦١٠,٥٠٠   ٨١٤,٠٠٠     احتياطي خاص

  )      ٥٨,٧٥٠(  ١,٢٥٠     التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية

  ٦٦٦,٢١٠   ٧٨٥,٤٩٧     أرباح مرحلة

  ٩,٧٢٨,٨٠٠   ١٠,٢٦٠,٣٦٢     الملكيةمجموع حقوق 

  ١٤٤,٩٧١,٩٠١   ١٧٦,٩٤٨,٨١٦     الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 

  
  

  

  
  
  

  "تشكل جزءاً من ھذه البيانات المالية وتقرأ معھا )٢٤(إلى رقم ) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم "
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  األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاريالشركة 

  شركة مساھمة عامة محدودة 
  ٢٠١٥ كانون األول ٣١في  للسنة المنتھية بيان الدخل

  
  )بالدينار األردني(

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  إيضاح  
     

  ٩,٠٩٧,٠٢٣   ١٠,٠٨٤,٩٨٥ ١٣  فوائد مقبوضة  

  )   ٦,٨٥١,٧٢٣(  )   ٧,٦٤٨,٢٦٥(  ١٤  فوائد مدفوعة 

  ٢,٢٤٥,٣٠٠   ٢,٤٣٦,٧٢٠   مجمل ربح العمليات

  )      ٨٧٢,٣٥١(  )       ٩٣٨,٩٢٣( ١٥  مصاريف إدارية 

  )        ١٤,٦٩٣(  )         ١٥,٢٩٧(  ٧  استھالكات 

  ٥,٠٠٠   ٥,٢٥٠     إيرادات أخرى

  )        ٥٥,٠٠٠(  )        ٥٥,٠٠٠( ١٦ رسوم ومصاريف أخرى

  ١,٣٠٨,٢٥٦   ١,٤٣٢,٧٥٠     ربح السنة قبل الضريبة 

  )      ٣٣٥,٥٦٠(  )       ٣٦١,١٨٨( ٢٠  ضريبة دخل السنة

  ٩٧٢,٦٩٦   ١,٠٧١,٥٦٢      السنةربح 

        
        

  ٠,١٩٥   ٠,٢١٤   ١٧   ربح السنة من  األساسية والمخفضة حصة السھم
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "المالية وتقرأ معھاتشكل جزءاً من ھذه البيانات ) ٢٤(إلى رقم ) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم "
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  الشركة األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاري
  شركة مساھمة عامة محدودة

  ٢٠١٥كانون األول  ٣١في المنتھية  لسنةل الشامل بيان الدخل
  

  )بالدينار األردني(
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
      

  ٩٧٢,٦٩٦   ١,٠٧١,٥٦٢   ربح السنة

     بنود الدخل الشامل األخرى

  ٣,٧٥٠   ٦٠,٠٠٠   التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل بيان الدخل الشامل 

  ٩٧٦,٤٤٦   ١,١٣١,٥٦٢   إجمالي الدخل الشامل للسنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "تشكل جزءاً من ھذه البيانات المالية وتقرأ معھا) ٢٤(إلى رقم ) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم "
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  الشركة األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاري

  شركة مساھمة عامة محدودة 
  ٢٠١٥كانون األول  ٣١في  للسنة المنتھية ملكيةقوق البيان التغيرات في ح

  

  )بالدينار األردني( 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
    أرباح  التغير المتراكم   احتياطيات  رأس المال   
  المجموع  مرحلة  في القيمة العادلة   خاص  اختياري  إجباري  المدفوع  
                

  ٩,٧٢٨,٨٠٠   ٦٦٦,٢١٠   )     ٥٨,٧٥٠(  ٦١٠,٥٠٠   ١,٩٤٩,٧٧٤   ١,٥٦١,٠٦٦   ٥,٠٠٠,٠٠٠  ١/١/٢٠١٥الرصيد كما في 

  )    ٦٠٠,٠٠٠(  )      ٦٠٠,٠٠٠(  ـ ـ ـ  ـ ـ أرباح موزعة

  ١,١٣١,٥٦٢   ١,٠٧١,٥٦٢  ٦٠,٠٠٠ ـ ـ  ـ ـ إجمالي الدخل الشامل للسنة

  ـ  )     ٣٥٢,٢٧٥(  ـ  ٢٠٣,٥٠٠   ـ  ١٤٨,٧٧٥   ـ  احتياطيات 

  ١٠,٢٦٠,٣٦٢   ٧٨٥,٤٩٧   ١,٢٥٠   ٨١٤,٠٠٠   ١,٩٤٩,٧٧٤   ١,٧٠٩,٨٤١   ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠١٥الرصيد كما في 

               

  ٩,٤٥٢,٣٥٤   ٧٣٣,٣٤٠   )     ٦٢,٥٠٠( ٤٠٧,٠٠٠ ١,٩٤٩,٧٧٤ ١,٤٢٤,٧٤٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ١/١/٢٠١٤الرصيد كما في

  )    ٧٠٠,٠٠٠(  )     ٧٠٠,٠٠٠(  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  أرباح موزعة 

  ٩٧٦,٤٤٦   ٩٧٢,٦٩٦  ٣,٧٥٠ ـ ـ  ـ ـ إجمالي الدخل الشامل للسنة

  ـ  )      ٣٣٩,٨٢٦(  ـ ٢٠٣,٥٠٠ ـ ١٣٦,٣٢٦ ـ احتياطيات

  ٩,٧٢٨,٨٠٠   ٦٦٦,٢١٠   )     ٥٨,٧٥٠(  ٦١٠,٥٠٠   ١,٩٤٩,٧٧٤   ١,٥٦١,٠٦٦   ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠١٤الرصيد كما في 

               
  

  

  

  

  

  "تشكل جزءاً من ھذه البيانات المالية وتقرأ معھا) ٢٤(إلى رقم ) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم "
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  الشركة األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاري

  شركة مساھمة عامة محدودة 
  ٢٠١٥كانون األول  ٣١في  دفقات النقدية للسنة المنتھيةبيان الت

  
 )بالدينار األردني(

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

      التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

  ١,٣٠٨,٢٥٦   ١,٤٣٢,٧٥٠ قبل الضريبةربح السنة 

  ١٤,٦٩٣   ١٥,٢٩٧   استھالكات 

  ٦٨٧,٤١٨   ٧٢٢,٦٢٦   البنك المركزيقرض 

  ٣,٢٥٠   ١,٦٢٥ إطفاء عالوة إصدار موجودات مالية بالكلفة المطفأة
      

      التغير في رأس المال العامل 

  )         ٧٩,٠٩٨(  )      ٦٠٤,٥٣٧(  فوائد مستحقة وغير مقبوضة 

  )  ١٩,٢٤٥,٧٦٨(  ) ٢١,٢٤٥,٧٦٨(  قروض إعادة تمويل الرھن العقاري

  )         ٩٢,٩١٤(  )        ٦١,٩٩٥(  قروض إسكان الموظفين

  )           ١,٣٢٦(  ٧٠,٦٤٧   أرصدة مدينة أخرى

  )       ٣٩٨,٠٧٩(  )        ٤٦,٨٢٥( فوائد مستحقة الدفع 

  ٢٥,٥٠٠,٠٠٠   ٣٢,٠٠٠,٠٠٠  اسناد قرض

  )    ١,١٥٣,٣٣٩(  )   ١,٢٢٣,٩٤٨(  قرض الحكومة

  )       ٣٥٣,٢٢٠(  )      ٤٤٠,٠٦٢(  الدخل المدفوعة ضريبة

  ٨٤,٣١٣   ٧٢,٣٧٤  أرصدة دائنة أخرى

  ٦,٢٧٤,١٨٦   ١٠,٦٩٢,١٨٤   صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
      

      عمليات االستثمار منالتدفقات النقدية 

  )          ٨,٥٨٣(  )      ١٥,٣٩٢(  الممتلكات والمعدات

  ـ  ٦,٠٠٠,٠٠٠   موجودات مالية بالكلفة المطفأة 

  )         ٨,٥٨٣(  ٥,٩٨٤,٦٠٨   عمليات اإلستثمار) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية من 
      

    التدفقات النقدية المستخدمة في عمليات التمويل

  )      ٧٠٠,٠٠٠(  )     ٦٠٠,٠٠٠(  أرباح موزعة
      

  ٥,٥٦٥,٦٠٣   ١٦,٠٧٦,٧٩٢   وما في حكمه  التغير في النقد

  ٢,٩٦١,٠٩٥   ٨,٥٢٦,٦٩٨   السنةفي بداية وما في حكمه النقد 

  ٨,٥٢٦,٦٩٨   ٢٤,٦٠٣,٤٩٠   السنةفي نھاية وما في حكمه النقد 
  
  
  

  

  "تشكل جزءاً من ھذه البيانات المالية وتقرأ معھا) ٢٤(إلى رقم ) ١(إن اإليضاحات المرفقة من رقم "



 
 

- ٨  - 
  

  الشركة األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاري
  شركة مساھمة عامة محدودة 

    إيضاحات حول البيانات المالية  
  ٢٠١٥كانون األول  ٣١

  

  )بالدينار األردني(
_____________________________________________________________________  

  
  

  عـــام        .١
اريتأسست    رھن العق ل ال ادة تموي ة إلع اريخ  الشركة األردني اھمة وسجلت  ٥/٦/١٩٩٦بت كشركة مس

ارة محدودةعامة  دى وزارة الصناعة والتج م  ل ى حق الشروع ) ٣١٤(تحت رق ، وحصلت الشركة عل
اريخ  ل بت وز  ٢٢بالعم و ١٩٩٦تم ركة ھ جيل الش ز تس مية، إن مرك ة الھاش ة االردني ا و، المملك عنوانھ

  .١١١٩٤عمان  ،٩٤٠٧٤٣ .ب.رع المھدي بن بركة صشا
  

سوق التمويل اإلسكاني وذلك من خالل تمكين البنوك المرخصة  من أھم غايات الشركة تطوير و تحسين
ام  نح القروض اإلسكانية من خالل قي ي م والشركات والمؤسسات المالية األخرى من زيادة مشاركتھا ف
ي  ال ف وق رأس الم وير س جيع وتط ل، وتش ة األج طة وطويل ل متوس ادة تموي روض إع نح ق ركة بم الش

  .ض متوسطة وطويلة األجلالقر سنداتالمملكة من خالل طرح 
  
  
  
  

رار  م إق ل ت ن قب ة م ة المرفق ات المالي س البيان اريخ مجل دة بت تة المنعق ي جلس ركة ف ي إدارة الش              ف
  .للمساھمين وتتطلب موافقة الھيئة العامة ،٢٠١٦شباط  ٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ملخص ألھم األسس المحاسبية          .٢
  
  
  

 أسس إعداد البيانات المالية

ة والتفسيرات \ تم اعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي
  .الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

داد  م إع اً ت ة وفق ات المالي دأ الالبيان تثناء لمب ة باس ة التاريخي ة كلف ر بالقيم ي تظھ ة الت ودات المالي الموج
   .العادلة

  .ان الدينار األردني ھو عملة اظھار البيانات المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للشركة
  

  .ابقةمتماثلة مع السياسات التي تم اتباعھا في السنة الس للسنة الحاليةإن السياسات المحاسبية المتبعة 
  
  

  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 
  

ن دداً م ة ع بة الدولي ايير المحاس س مع ايير أصدر مجل ى الو المع ديالت عل ارير التع ة للتق ايير الدولي مع
، وتتوقع إدارة الشركة ٢٠١٥كانون األول  ٣١التعديالت بعد تاريخ و المعايير ، وسيتم تطبيق ھذهالمالية

ذه أن ق ھ ايير تطبي ة و المع ات المالي ى البيان أثير جوھري عل ه أي ت ون ل ن يك تقبل ل ي المس ديالت ف التع
  . للشركة

  

  : وتواريخ تطبيقھا  التي تم إدخال تعديالت عليھا الجديدة والمعايير وفيما يلي ملخص ألھم المعايير
  

  

  تاريخ التطبيق   موضوع المعيار  رقم المعيار
     

  ٢٠١٦السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني  )تعديالت(العمليات المشتركة )١١(للتقارير المالية رقمالمعيار الدولي
     

  ٢٠١٦السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني  حسابات التأجيل التنظيمية )١٤(المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
     

  ٢٠١٨السنوات المالية التي تبدأ في كانون الثاني  اإليرادات من العقود مع العمالء )١٥(رقمالمعيار الدولي للتقارير المالية
     



  المساھمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاريالشركة 
  )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٥كانون األول  ٣١كما في 

- ٩  - 
  

  
  

  استخدام التقديرات
ديرات  بعض التق ام ب ركة القي ن ادارة الش ب م بية يتطل ات المحاس ق السياس ة وتطبي ات المالي داد البيان إن اع

ا ة بھ ة واإليضاحات المرفق ات المالي ى فرضيات . واإلجتھادات التي تؤثر على البيان تند عل ديرات تس ك التق ان تل
ديرات االدارة تخضع لدرجات متفاوتة من الدقة والتيقن، وعليه فإن النتائج الف د تختلف عن تق تقبل ق علية في المس

  . نتيجة التغير في أوضاع وظروف الفرضيات التي استندت عليھا تلك التقديرات
  

  :وفيما يلي أھم التقديرات التي تم استخدامھا في اعداد البيانات المالية
  

ة لالصول الملموسة بشكل دوري - ار االنتاجي دير االعم ادة تق ات تقوم االدارة باع احتساب االستھالكات  لغاي
السنوية اعتمادا على الحالة العامة لتلك االصول وتقديرات االعمار االنتاجية المتوقعة في المستقبل ، ويتم اخذ 

 .في بيان الدخل) ان وجدت(خسارة التدني 
  

ار قابل - د األخذ باإلعتب ذمم تقوم إدارة الشركة بتقدير قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا بع ك ال ة تل ي
 .للتحصيل

 

ذا  - تم اخذ ھ ا وي ي قيمتھ دني ف ديرأي ت ة لتق ر بالكلف تقوم االدارة بمراجعة دورية للموجودات المالية والتي تظھ
 .للسنةالتدني في بيان الدخل 

  
  
  لنقد وما في حكمه ا

ددة  الغ مح ى مب ييل إل ة للتس تثمارات القابل وك واالس دى البن ندوق ول ي الص د ف ه النق ي حكم ا ف د وم ل النق يمث
  . وباستحقاقات ال تتجاوز الثالثة أشھر بحيث ال تتضمن مخاطر التغير في القيمة

  
  

  المبالغ مستحقة الدفع 
ة من لعة او الخدم د استالم الس دفع عن تحقة ال ل  يتم إثبات المبالغ مس ا من قب ة بھ ل الشركة سواء تمت المطالب قب

  .المورد أو لم تتم
  

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 
  .يتضمن ھذا البند االستثمارات االستراتيجية المحتفظ بھا على المدى الطويل وليس بھدف المتاجرة

 

ة  ة يتم إثبات ھذه الموجودات عند الشراء بالقيم اً بالقيم ا الحق اد تقييمھ اء ويع ا مصاريف االقتن ة مضافاً إليھ العادل
ي  ر ف ك التغي ي ذل ا ف ة بم وق الملكي امل ضمن حق دخل الش ان ال ي بي العادلة، ويظھر التغير في القيمة العادلة لھا ف

بيع ھذه الموجودات القيمة العادلة الناتج عن فروقات تحويل الموجودات غير النقدية بالعمالت األجنبية، وفي حال 
اح  ى األرب ة ال الموجودات المباع ة الخاص ب ة العادل ي القيم راكم ف ر المت يد التغي ل رص تم تحوي ا ي زء منھ او ج

 .والخسائر المدورة بشكل مباشر
  

 .يتم اثبات األرباح الموزعة على ھذه الموجودات في بيان الدخل
  
  

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة
ة يتضمن ھذا البند الم ة التعاقدي دفقات النقدي وجودات المالية المحتفظ بھا ضمن نماذج أعمال تھدف الى تحصيل الت

 .والتي تتمثل بدفعات من أصل الدين والفائدة على رصيد الدين القائم
 

راء  أ عالوة أو خصم الش اء، وتطف ا مصاريف االقتن ة مضافاً إليھ راء بالكلف د الش ذه الموجودات عن ات ھ تم اثب ي
 .باستخدام طريقة الفائدة الفعلية

  

دفقات  ة للت ة الحالي يتم قيد التدني في قيمة ھذه الموجودات والذي يمثل الفرق بين القيمة المثبتة في السجالت والقيم
 .النقدية المتوقعة المخصومة بسعر الفائدة الفعلي في بيان الدخل

  
  

 القيمة العادلة
دم  .القيمة العادلة للموجودات الماليةتمثل أسعار اإلغالق في أسواق نشطة  ة أو ع وفر أسعار معلن ي حال عدم ت ف

ة  ة العادل ا بالقيم ة من خالل مقارنتھ ا العادل دير قيمتھ تم تق وجود تداول نشط على بعض الموجودات المالية فإنه ي
اس . المتعلقة بھاألداة مالية مشابھة أو من خالل احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  ذر قي في حال تع

  .القيمة العادلة للموجودات المالية بشكل يعتمد عليه فإنه يتم إظھارھا بالكلفة
  



  المساھمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاريالشركة 
  )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٥كانون األول  ٣١كما في 

- ١٠ - 
  

  
   تاريخ اإلعتراف بالموجودات المالية

ع أو شراء الموجودات (يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية في تاريخ المتاجرة  تاريخ التزام الشركة ببي
  ).المالية

  
  

  الممتلكات والمعدات 
تھالكھا  تم اس راكم، وي ل االستھالك المت د تنزي ة بع دات بالكلف ات والمع تثناء األراضي(تظھر الممتلك دما ) باس عن

نوية  ا باستخدام النسب الس ع لھ اجي المتوق ر اإلنت ى مدى العم ة القسط الثابت عل تخدام بطريق اھزة لإلس تكون ج
  :التالية

  

 %٢٠-٢  مباني
 %٢٥-١٥  وأجھزة وأثاثمعدات 

 %٢٠  وسائط نقل
 %٣٠  أجھزة الحاسب اآللي

  

ا  عندما يقل المبلغ الممكن استرداده ألي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتھا الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتھ
  .إلى القيمة الممكن استردادھا وتسجل قيمة التدني في بيان الدخل

  

اجي يتم مراجعة العمر االنتاجي ال ر اإلنت ام، وفي حال إختالف العم ة كل ع ي نھاي دات ف متوقع للممتلكات والمع
دير  ادة التق د إع اجي المتبقي بع ى العمر اإلنت ة عل المتوقع عما تم تقديره سابقا، يتم إستھالك القيمة الدفترية المتبقي

  .اعتبارا من السنة التي تم فيھا إعادة التقدير

  
  القرض واسناد القرض 

  .التي استحقت بھا لسنةالفوائد المستحقة على القروض واسناد القرض في بيان الدخل خالل ا يتم قيد
  

  

  المخصصات
ابقة ام الشركة . يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على الشركة التزامات نتيجة ألحداث س ه من المحتمل قي وأن

ى يتم مراجعة المخصصات بت. بدفع مبالغ نقدية لتسديد ھذه االلتزامات اريخ البيانات المالية وتعديل قيمتھا بناءاً عل
  . آخر معلومات متوفرة لدى الشركة

  
  

  

  مكافأة نھاية الخدمة 
  . يتم تكوين مخصص لمواجھة اإللتزامات القانونية والتعاقدية بنھاية الخدمة للموظفين

  
  

  

  التقاص
ار  ة وإظھ ات المالي ة والمطلوب ين الموجودات المالي دما يتم إجراء تقاص ب ة عن ات المالي ي البيان غ الصافي ف المبل

ق الموجودات  ى أساس التقاص أو يكون تحق تم تسويتھا عل دما ي ذلك عن ذلك وك تتوفر الحقوق القانونية الملزمة ل
  .وتسوية المطلوبات في نفس الوقت

  
  

  اإليرادات
  

  .داتيتم تحقق إيرادات الفوائد على أساس زمني بحيث يعكس العائد الفعلي على الموجو
  

  .يتم تحقق توزيعات أرباح االستثمارات عند إقرارھا من قبل الھيئات العامة للشركات المستثمر بھا
  

  .يتم تحقق اإليرادات األخرى وفقاً لمبدأ االستحقاق
  

  

  ضريبة الدخل 
  

عة  اح الخاض ف األرب ريبة، وتختل عة للض اح الخاض اس األرب ى أس تحقة عل رائب المس اريف الض ب مص تحس
ر خاضعة للضريبة أو  للضريبة رادات غي ة تشمل إي اح المعلن ة ألن األرب ات المالي ي البيان ة ف اح المعلن عن األرب

مصاريف غير قابلة للتنزيل في السنة المالية وإنما في سنوات الحقة أحياناً أو الخسائر المتراكمة المقبولة ضريبياً 
  .أو بنود ليست خاضعة أو مقبولة التنزيل ألغراض ضريبية

  
   



  المساھمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاريالشركة 
  )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٥كانون األول  ٣١كما في 

- ١١ - 
  

 
  

  
  النقد وما في حكمه  .      ٣

  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
      

  ١٩٠,٥٤٣   ١١٧,٧٠٢   حسابات جارية لدى البنوك

  ٨,٣٣٦,١٥٥   ٢٤,٤٨٥,٧٨٨ ودائع ألجل لدى البنوك

   ٨,٥٢٦,٦٩٨   ٢٤,٦٠٣,٤٩٠  

  
دة  شھر )١٢(إلى ) ١( من خالل فترة البنوكألجل لدى  الودائعتستحق  ين وتكتسب فائ راوح ب بنسب تت
  .سنوياً % ٥,٣٠إلى % ٢,٧٥

  
  

  
  

  

    تمويل الرھن العقاري قروض إعادة    .٤
  . لغرض إعادة تمويل القروض السكنيةيمثل ھذا البند القروض الممنوحة من الشركة للبنوك المحلية 

  

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
      

  ١٠٨,٢٨٨,١٩٢   ١٢٧,٥٣٣,٩٦٠   إعادة التمويل أول المدة  قروض رصيد

  ٦٤,٠٠٠,٠٠٠   ٧٧,٥٠٠,٠٠٠   القروض الممنوحة 

  )٤٤,٧٥٤,٢٣٢(  )٥٦,٢٥٤,٢٣٢(  القروض المسددة

   ١٢٧,٥٣٣,٩٦٠  ١٤٨,٧٧٩,٧٢٨  

  
  

  :خالل السنوات التالية  ھذه القروض تستحقو  
  
  

  دينار أردني    السنة    
   

٤٦,٧٥٤,٢٣٢     ٢٠١٦  

١٥,٢٥٤,٢٣٢     ٢٠١٧  

٦٥,٧٥٤,٢٣٢  ٢٠١٨ 

١٠,٢٥٤,٢٣٢     ٢٠١٩  

١٠,٢٥٤,٢٣٢     ٢٠٢٠  

  ٥٠٨,٥٦٨     ٢٠٢٠ما بعد 

     ١٤٨,٧٧٩,٧٢٨  
  
  .سنوياً % ٩,٧٥و  % ٣,٨ بينتتراوح  تكتسب ھذه القروض فائدة بنسب 

  
  

  
  

   



  المساھمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاريالشركة 
  )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٥كانون األول  ٣١كما في 

- ١٢ - 
  

  
  
  

  موجودات مالية بالكلفة المطفأة  .٥
  

  
  البيــان

  سعر 
  الفائدة

  
٢٠١٥  

  
٢٠١٤  

        
  ٥,٠٠١,٦٢٥   ـ  %٧,٥٧٤   ٢٩/٢٠١٢سندات خزينة صادرة عن الحكومة األردنية اصدار 

        )دينار ٩,٧٥٠بعالوة إصدار ( ١٩/٦/٢٠١٥إستحقاق بتاريخ 
  ١,٠٠٠,٠٠٠   ـ  %٨,٣    ٥٢/٢٠١٢سندات خزينة صادرة عن الحكومة األردنية اصدار 

        ١٨/١٠/٢٠١٥إستحقاق بتاريخ 
  ٦,٠٠١,٦٢٥   ـ    

  
  
  
  
  
  
  
  

  أرصدة مدينة أخرى       .٦
  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
      

  ٦٩,١٢٢   ـ  مدفوعة مقدماً ضرائب دخل
  ٢٥,٢٢٢   ٢٣,٦٩٧   مصاريف مدفوعة مقدماً

  ١,٦٤٨   ١,٦٤٨   تأمينات مستردة
   ٩٥,٩٩٢   ٢٥,٣٤٥  

 
  
  
  

  
   الممتلكات والمعدات      .٧

  

    
  اراضـي

  
  مبانـــي

معـدات 
  واجھزة واثاث

  
  وسائط نقـل

  أجھزة
  الحاسب اآللي

  
  المجموع

            
              :الكلفـــة

 ٨٤٦,٧٦٣  ٨٤,٠٧٤  ٦٣,٨٠٨  ١١٦,٧٨٥   ٤٠٥,٦٩٦  ١٧٦,٤٠٠   ١/١/٢٠١٥في  كما الرصيد

  ١٥,٣٩٢   ١١,٧٢٤   ـ  ١,٧٥٤   ١,٩١٤   ـ  اضافات

  )  ١١,٥٢٩(  )   ١١,٥٢٩(  ـ  ـ         ـ        ـ  إستبعادات

 ٨٥٠,٦٢٦  ٨٤,٢٦٩  ٦٣,٨٠٨  ١١٨,٥٣٩   ٤٠٧,٦١٠  ١٧٦,٤٠٠   ٣١/١٢/٢٠١٥الرصيد كما في 
         

         :االستھالك المتراكم

 ٤٠٨,٦٩٠  ٧٩,٧٠١  ٦٢,٣٢٣  ١١٣,٩٨٠   ١٥٢,٦٨٦  ـ  ١/١/٢٠١٥في  كما الرصيد

 ١٥,٢٩٧  ٣,٣٩٢  ١,٤٨٣  ١,٤٨٢   ٨,٩٤٠  ـ  استھالك السنة

 ) ١١,٥٢٩( )  ١١,٥٢٩( ـ      ـ          ـ        ـ  إستبعادات

 ٤١٢,٤٥٨  ٧١,٥٦٤  ٦٣,٨٠٦  ١١٥,٤٦٢   ١٦١,٦٢٦  ـ  ٣١/١٢/٢٠١٥الرصيد كما في 

 ٤٣٨,١٦٨  ١٢,٧٠٥  ٢  ٣,٠٧٧   ٢٤٥,٩٨٤  ١٧٦,٤٠٠   ٣١/١٢/٢٠١٥صافي القيمة الدفترية كما في 
            

              :الكلفـــة

 ٨٣٨,١٨٠  ٨٠,٩٧١  ٦٢,٣٠٠  ١١٦,٢٢٨   ٤٠٢,٢٨١  ١٧٦,٤٠٠   ١/١/٢٠١٤في  كما الرصيد

  ٨,٥٨٣   ٣,١٠٣   ١,٥٠٨   ٥٥٧   ٣,٤١٥   ـ  اضافات

 ٨٤٦,٧٦٣  ٨٤,٠٧٤  ٦٣,٨٠٨  ١١٦,٧٨٥   ٤٠٥,٦٩٦  ١٧٦,٤٠٠   ٣١/١٢/٢٠١٤الرصيد كما في 
      

         :االستھالك المتراكم

 ٣٩٣,٩٩٧ ٧٦,٥١٢  ٦٢,٢٩٨  ١١٢,٢٨١   ١٤٢,٩٠٦  ـ  ١/١/٢٠١٤في  كما الرصيد

 ١٤,٦٩٣  ٣,١٨٩  ٢٥  ١,٦٩٩   ٩,٧٨٠  ـ  استھالك السنة

 ٤٠٨,٦٩٠  ٧٩,٧٠١  ٦٢,٣٢٣  ١١٣,٩٨٠   ١٥٢,٦٨٦  ـ  ٣١/١٢/٢٠١٤الرصيد كما في 

 ٤٣٨,٠٧٣  ٤,٣٧٣  ١,٤٨٥  ٢,٨٠٥   ٢٥٣,٠١٠  ١٧٦,٤٠٠   ٣١/١٢/٢٠١٤صافي القيمة الدفترية كما في 
  

   



  المساھمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاريالشركة 
  )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٥كانون األول  ٣١كما في 

- ١٣ - 
  

  
  
  

  اسناد القرض  .٨
  

  . %٩ و % ٢,٩القرض المصدرة من قبل الشركة بفائدة سنوية تتراوح بين  يمثل ھذا البند اسناد         
  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
      

  ٨٩,٥٠٠,٠٠٠   ١١٥,٠٠٠,٠٠٠   إسناد القرض أول المدة 
  ٦٩,٠٠٠,٠٠٠   ٨٧,٥٠٠,٠٠٠   مصدرة الالقروض 
  )٤٣,٥٠٠,٠٠٠(  ) ٥٥,٥٠٠,٠٠٠(  مسددةالالقروض 

   ١١٥,٠٠٠,٠٠٠  ١٤٧,٠٠٠,٠٠٠  

  
  

  : وتستحق السداد على النحو التالي         
  

  دينار أردني     السنة
      

٥٦,٥٠٠,٠٠٠     ٢٠١٦  
١٥,٠٠٠,٠٠٠     ٢٠١٧  
٦٥,٥٠٠,٠٠٠     ٢٠١٨  
  ـ    ٢٠١٩
١٠,٠٠٠,٠٠٠     ٢٠٢٠  

     ١٤٧,٠٠٠,٠٠٠  
  
  
  

  قرض الحكومة  .٩
  

 ١٩,٦٠٠,٠٠٠القرض الممنوح من الحكومة األردنية بتمويل من البنك الدولي بقيمة  رصيد يمثل ھذا البند
) ١٩(دوالر ليصبح إجمالي قيمة القرض  ٦٠٠,٠٠٠بقيمة  ٢٠٠١دوالر والذي تم تخفيضه خالل عام 

  .٢٠١٦عام يستحق السداد خالل ھو دوالر فقط و مليون
   
  

  قرض البنك المركزي  .١٠
  
  

ة ـيمث ي بقيم ار  ٤٠,٢٧٥,٤١٢ل ھذا البند القيمة الحالية لسند الدين المحرر ألمر البنك المركزي األردن دين
%  ٥,١٢تستحق فائدة سنوية على سند الدين بمعدل . ٧/٦/٢٠٣٥والذي يستحق السداد دفعة واحدة بتاريخ 

  .تضاف على رصيد القرض بشكل سنوي وتسدد دفعة واحدة مع أصل القرض
 

  
  

  أرصدة دائنة أخرى  .١١
  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
      

  ٦٠٩,٢٤٤   ٥٣٠,٣٧٠   مخصص ضريبة الدخل 
  ٣٥٥,٨٩٣   ٤٢٣,٩٩٠   مخصص مكافأة نھاية الخدمة 

  ٥٥,٠٠٠   ٥٥,٠٠٠   مجلس اإلدارة مكافأة أعضاءمخصص 
  ٧٧,٢٥٢   ٨٥,١٠٠    معالجات طبية مخصص 

  ٢٤,٩٦٤   ٢٤,٩٦٤   مخصص إجازات موظفين
  ٨,٢٥٩   ٥,٠٧٤   مصاريف مستحقة

  ٢٧٧   ـ          مخصص مكافآت وحوافز الموظفين
  ١٠٩   ـ          أمانات موظفين 

   ١,١٣٠,٩٩٨   ١,١٢٤,٤٩٨  

  

   



  المساھمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاريالشركة 
  )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٥كانون األول  ٣١كما في 

- ١٤ - 
  

  
  
  

  حقوق الملكية   .١٢

  المصرح والمكتتب به والمدفوع رأس المال  
ى ) ٥(والمدفوع والمكتتب به بلغ رأس المال المصرح  ي مقسم ال ون سھم ) ٥(مليون دينار أردن ة ملي بقيم
  . ٢٠١٤ و ٢٠١٥كانون األول  ٣١كما في  اسمية دينار واحد للسھم

  
  

  احتياطي إجباري
بة من االرباح ال تمثل المبالغ المتجمعة في ھذا الحساب ما تم تحويله ل الضريبة بنس نوية قب خالل % ١٠س

  .غير قابل للتوزيع على المساھمين السنة والسنوات السابقة وھو
  

  ختياريإاحتياطي 
ل  نوية قب اح الس د عن  الضريبةتمثل المبالغ المتجمعة في ھذا الحساب ما تم تحويله من االرب بة ال تزي بنس

  . وھو قابل للتوزيع على المساھمينخالل السنوات السابقة %  ٢٠
  

  احتياطي خاص
أعد ھذا االحتياطي ألغراض مواجھة مخاطر سعر الفائدة الناتج عن إعادة استثمار قرض البنك المركزي، 

بته  ا نس ام % ٢٠حيث يتم اقتطاع م اراً من ع اح الشركة إعتب ام  ٢٠١٢من أرب ة ع ى نھاي أو  ٢٠١٥وحت
دالً من ) الذي يمثل صافي عائد االستثمار(دينار ) ٢٠٣,٥٠٠(مبلغ  أيھما أقل لحساب االحتياطي الخاص ب

اقتطاعه لحساب االحتياطي االختياري، على أن يعاد النظر بقيمة المبلغ الذي سيتم تحويله إلى ھذا الحساب 
 .٣١/١٢/٢٠١٥للسنوات الالحقة بعد تاريخ 

  
  

  

  أرباح موزعة 
  

ام  - ي ع د ف ذي عق ا ال ي إجتماعھ ى  ٢٠١٥وافقت الھيئة العامة للشركة ف ة عل اح نقدي ع أرب ى توزي عل
  .أردني مليون دينار) ٥(من رأسمال الشركة البالغ % ١٢مساھمي الشركة بواقع 

  
  

ام  - يعقد خالل ع ذي س ا ال ي إجتماعھ  ٢٠١٦سيتقدم مجلس اإلدارة بتوصية للھيئة العامة للمساھمين ف
 .أردني دينار مليون) ٥(البالغ  رأسمال الشركةمن % ١٥بتوزيع أرباح نقدية على المساھمين بنسبة 

  
  
  
  
  
  

  فوائد مقبوضة   .١٣
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
      

  ٨,٤٥١,٠٦١   ٩,٠١٥,٣٥٨   قروض إعادة التمويلفوائد 
  ٤٥٨,٤٥٠   ٢٣٩,٦٦٣   فوائد سندات الخزينة

  ١٧٣,٩٠٩   ٨١٣,٤٦٤   فوائد ودائع 
  ١٣,٦٠٣   ١٦,٥٠٠   فوائد قروض إسكان الموظفين 

   ٩,٠٩٧,٠٢٣   ١٠,٠٨٤,٩٨٥  
  
  

  فوائد مدفوعة   .١٤
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
      

  ٦,٠٦٩,٥١٨   ٦,٨٥٣,٠٢٥   اسناد قرض
  ٧٠٧,٤٨٢   ٧٤٣,٧١٨   قرض البنك المركزي

  ٥٩,٥١٠   ٣٦,١٩١   قرض الحكومة 
  ١٥,٢١٣   ١٥,٣٣١   أخــرى

   ٦,٨٥١,٧٢٣   ٧,٦٤٨,٢٦٥  
  

  

  
  

   



  المساھمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاريالشركة 
  )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٥كانون األول  ٣١كما في 

- ١٥ - 
  

  
  

  

  مصاريف إدارية       .١٥
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
     

  ٤٣٣,٢٠٩   ٤٧٠,٨٩٢   وملحقاتھا رواتب وعالوات
  ٣٠,٨٤٠   ٣٨,٥٢٢   مساھمة الشركة في الضمان االجتماعي
  ٣١,٦٦٩   ٣٤,٦٨٠   مساھمة الشركة في صندوق االدخار

  ١٠٥,٩٣٠   ١٠٥,٩٣٠   بدل تنقالت أعضاء مجلس اإلدارة 
  ١٠٠,٣٧٤   ٦٨,٠٩٧   مكافأة نھاية الخدمة وإجازات مستحقة

  ٦٦,٠٠٠   ٦٨,٠٠٠   تأمين صحي وحياة وحوادث 
  ٢٩,٥٢٩   ٦٦,٠٥٥   مكافآت الموظفين

  ١٤,٥٨٠   ١٤,٣٣٠   أتعاب مھنية
  ٨,٤٧٦   ٨,٨١٢   صيانة 

  ٧,٤٨٨   ٩,٢٢٢   ماء وكھرباء
  ٧,٣٠١   ٦,٠٣٤   سيارات

  ٦,٧٦٦   ٨,٨٨٦   مصاريف المبنى والتأمين
  ٥,٥٩٣   ٥,٧٥٩   رسوم واشتراكات

  ٥,٠٠٥   ٤,٩٣١   قرطاسية ومطبوعات
  ٣,٥٥٢   ٣,٦٥٠   ضيافة

  ٣,١٢٣   ٣,٢٨٠   برق وبريد وھاتف
  ٢,٨٣٢   ٩,٠٥٩   تدريب موظفين 
  ٢,٢٤٦   ٢,٣٥٨   إعالنات وتسويق

  ٥,٠٠٠   ٧,٥٠٠   تبرعات 
  ٦٠٠   ٦٠٠   األتعاب القانونية لمراقب عام الشركات 

  ٢,٢٣٨   ٢,٣٢٦   متنوعة 
   ٨٧٢,٣٥١   ٩٣٨,٩٢٣  

  

  

  

  
  رسوم ومصاريف أخرى   .   ١٦

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
     

  ٥٥,٠٠٠   ٥٥,٠٠٠   مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

  
  
  من ربح السنة  األساسية والمخفضة حصة السھم.      ١٧

  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
     

  ٩٧٢,٦٩٦   ١,٠٧١,٥٦٢    ربح السنة
  ٥,٠٠٠,٠٠٠   ٥,٠٠٠,٠٠٠   المتوسط المرجح لعدد األسھم

   ٠,١٩٥   ٠,٢١٤  
  

  
  
  

    التنفيذية العليااإلدارة  رواتب ومكافآت  .١٨
ب  ت روات الوات بلغ ة وع آت اإلدارة التنفيذي الل ومكاف ا خ امي العلي ه ٢٠١٤و  ٢٠١٥ع ا قيمت  م

  . على التواليدينار  ٣١٤,٣٨٧دينار و ٣٣٣,٣٥٤
  
  
  
  
  
  
  

   



  المساھمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاريالشركة 
  )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٥كانون األول  ٣١كما في 

- ١٦ - 
  

  

  

  

  التحليل القطاعي   .١٩
  

تقوم الشركة بإعادة تمويل القروض السكنية الممنوحة من قبل البنوك، إضافة إلى إعادة تمويل عقود 
  .التأجير التمويلي العقارية الممنوحة من قبل شركات التأجير التمويلي المملوكة من قبل البنوك

  
  

  الوضع الضريبي   .٢٠
  
  

  :إن تفاصيل الحركة التي تمت على مخصص ضريبة الدخل ھي كما يلي
     

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
     

  ٦٢٦,٩٠٤   ٦٠٩,٢٤٤   الرصيد كما في بداية السنة
  ٣٣٥,٥٦٠   ٣٦١,١٨٨   ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة

  )    ٣٥٣,٢٢٠(  )   ٤٤٠,٠٦٢(  ضريبة الدخل المدفوعة
  ٦٠٩,٢٤٤   ٥٣٠,٣٧٠   )١١إيضاح ( في نھاية السنةالرصيد كما 

  

       :تمثل ضريبة الدخل الظاھرة في بيان الدخل ما يلي
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
     

  ٣٣٥,٥٦٠   ٣٦١,١٨٨   ضريبة الدخل المستحقة عن أرباح السنة
  

  

      :ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
     

  ١,٣٠٨,٢٥٦   ١,٤٣٢,٧٥٠   الربح المحاسبي
  )   ٦٥,٩٤٢(  )    ٣٩,١٥٠(  ايرادات غير خاضعة للضريبة
  ١٥٥,٨٥٤   ١١١,٣٥٠   مصاريف غير مقبولة ضريبياً

  ١,٣٩٨,١٦٨   ١,٥٠٤,٩٥٠   الربح الضريبي
  

  %٢٤  %٢٤  نسبة الضريبة القانونية
  %٢٦  %٢٥  نسبة الضريبة الفعلية

      
 

 .٢٠١٤تم تسوية الوضع الضريبي للشركة حتى نھاية عام  -
 

دخل  - ام تم احتساب مخصص ضريبة ال ال الشركة عن ع ائج أعم انون ضريبة  ٢٠١٥عن نت اً لق وفق
 .الدخل وتعديالته الالحقة

  

نتيدائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن  قبل من ٢٠/٣/٢٠١٢للشركة بتاريخ  مطالبة وردت -  ٢٠٠٧ س
إن ) ٢٧٢,١٥٨(بمبلغ  ٢٠٠٨و  دينار، على إعتبار أن الشركة تمارس أعمال الشركات المالية وعليه ف

غ  ريبة تبل ع للض ا الخاض ى دخلھ تحقة عل ريبة المس بة الض ن %) ٣٥(نس دالً م م%)٢٥(ب ث ت  ، حي
راض ل الشركة االعت دة الق من قب ات ضمن الم دخل والمبيع رة ضريبة ال ة دائ ى مطالب دى انونيعل ة ل

ريبة ة الض م . محكم ريبية رق ة الض ة البداي رار محكم در ق د ص ذا وق اريخ  ٦٦٣/٢٠١٢وھ بت
غ  ٢٦/٩/٢٠١٣ ة الشركة بمبل ع مطالب دخل بمن رة ضريبة ال زام دائ رار موظف الضريبة وإل اء ق بإلغ

ار) ٢٧٢,١٥٨( اريخ دين ة  ٢٧/١٠/٢٠١٣، وبت رار محكم تئناف ق ريبي بإس ام الض دعي الع دم الم تق
رد الطلب  البداية ا ب الضريبية المشار إليه لدى محكمة اإلستئناف الضريبية، وأصدرت المحكمة قرارھ

ة  ة البداي رار محكم ز ق ريبي بتميي ام الض دعي الع دم الم د تق ريبي، وق ام الض دعي الع ن الم دم م المق
محكمة  وقد صدر قرار محكمة التمييز بنقض قرار الضريبية المشار إليه لدى محكمة التمييز الضريبية

رار الموظف  االستئناف الضريبية وإعادة الدعوة الى محكمة االستئناف والتي أصدرت قرارھا بتأييد ق
دخل عن السنوات  ة الشركة بضريبة ال دخل بمطالب رة ضريبة ال ام دائ دير ع ، ٢٠٠٧المفوض عن م

ريبية ٢٠٠٨ تئناف الض ة االس رار محكم ز ق ركة بتميي دمت الش ام  وتق ورة أم ية منظ ت القض والزال
أن  وفي رأي المستشار الضريبي فإن القضية ال زالت تسير لصالح الشركة  .محكمة التمييز م ب ع العل م

  .٢٠١١الشركة قامت بأخذ مخصص بقيمة المبلغ أعاله في البيانات المالية لعام 

   



  المساھمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاريالشركة 
  )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٥كانون األول  ٣١كما في 

- ١٧ - 
  

  
             تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات.     ٢١

  :يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقاً للفترة المتوقعة الستردادھا أو تسويتھا          
           

  المجموع  أكثر من سنة  لغاية سنة  ٢٠١٥
       

        الموجودات

  ٢٤,٦٠٣,٤٩٠   ـ  ٢٤,٦٠٣,٤٩٠   النقد وما في حكمه

  ١٤٨,٧٧٩,٧٢٨   ١٠٢,٠٢٥,٤٩٦   ٤٦,٧٥٤,٢٣٢   قروض إعادة تمويل الرھن العقاري

  ٥٨٦,٢٠٧   ٥٤٥,٢٠٧   ٤١,٠٠٠   قروض إسكان الموظفين 

  ٢,٣٨٩,٦٢٨   ـ  ٢,٣٨٩,٦٢٨   فوائد مستحقة وغير مقبوضة 

  ١٢٦,٢٥٠   ١٢٦,٢٥٠   ـ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

  ٢٥,٣٤٥   ـ  ٢٥,٣٤٥   أرصدة مدينة أخرى

  ٤٣٨,١٦٨   ٤٣٨,١٦٨   ـ  ممتلكات ومعدات 

  ١٧٦,٩٤٨,٨١٦   ١٠٣,١٣٥,١٢١   ٧٣,٨١٣,٦٩٥   مجموع الموجودات 
        

        المطلوبات

  ١٤٧,٠٠٠,٠٠٠   ٩٠,٥٠٠,٠٠٠   ٥٦,٥٠٠,٠٠٠   اسناد قرض 

  ١,٢٨٩,٣٠٦   ـ           ١,٢٨٩,٣٠٦   قرض الحكومة 

  ١٤,٨٣١,١٥٦   ١٤,٨٣١,١٥٦   ـ   قرض البنك المركزي

  ٢,٤٤٣,٤٩٤   ـ  ٢,٤٤٣,٤٩٤   فوائد مستحقة الدفع

  ١,١٢٤,٤٩٨   ـ  ١,١٢٤,٤٩٨   أرصدة دائنة أخرى

  ١٦٦,٦٨٨,٤٥٤   ١٠٥,٣٣١,١٥٦   ٦١,٣٥٧,٢٩٨   مجموع المطلوبات
        

  
  

  

  
  

  
  المجموع  أكثر من سنة  لغاية سنة  ٢٠١٤

        

        الموجودات

  ٨,٥٢٦,٦٩٨   ٦,٠٠٠,٠٠٠   ٢,٥٢٦,٦٩٨   النقد وما في حكمه

  ١٢٧,٥٣٣,٩٦٠   ٧١,٢٧٩,٧٢٨   ٥٦,٢٥٤,٢٣٢   تمويل الرھن العقاريقروض إعادة 

  ٥٢٤,٢١٢   ٤٨٨,٣٨٢   ٣٥,٨٣٠   قروض إسكان الموظفين 

  ١,٧٨٥,٠٩١   -  ١,٧٨٥,٠٩١   فوائد مستحقة وغير مقبوضة 

  ٦,٠٠١,٦٢٥   ـ  ٦,٠٠١,٦٢٥   موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  ٦٦,٢٥٠   ٦٦,٢٥٠   ـ  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

  ٩٥,٩٩٢   ـ  ٩٥,٩٩٢   أرصدة مدينة أخرى

  ٤٣٨,٠٧٣   ٤٣٨,٠٧٣   ـ  ممتلكات ومعدات 

  ١٤٤,٩٧١,٩٠١   ٧٨,٢٧٢,٤٣٣   ٦٦,٦٩٩,٤٦٨   مجموع الموجودات 
        

        المطلوبات

  ١١٥,٠٠٠,٠٠٠   ٥٩,٥٠٠,٠٠٠   ٥٥,٥٠٠,٠٠٠   اسناد قرض 

  ٢,٥١٣,٢٥٤   ١,٢٨٩,٣٠٦   ١,٢٢٣,٩٤٨   قرض الحكومة 

  ١٤,١٠٨,٥٣٠   ١٤,١٠٨,٥٣٠   ـ  قرض البنك المركزي

  ٢,٤٩٠,٣١٩   -  ٢,٤٩٠,٣١٩   فوائد مستحقة الدفع

  ١,١٣٠,٩٩٨   ـ  ١,١٣٠,٩٩٨   أرصدة دائنة أخرى

  ١٣٥,٢٤٣,١٠١   ٧٤,٨٩٧,٨٣٦   ٦٠,٣٤٥,٢٦٥   مجموع المطلوبات
        

  
   



  المساھمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاريالشركة 
  )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٥كانون األول  ٣١كما في 

- ١٨ - 
  

  

  فجوة إعادة تسعير الفائدة    .   ٢٢  
  
  

ل الفجوات من خالل  ة االستحقاقات لتقلي ات ومالئم الغ الموجودات والمطلوب تتبع الشركة سياسة التوافق في مب
ل  ا أق دة أيھم تقسيم الموجودات والمطلوبات لفئات اآلجال الزمنية المتعددة أو استحقاقات إعادة مراجعة أسعار الفائ

  .لتقليل المخاطر في أسعار الفائدة ودراسة الفجوات في أسعار الفائدة المرتبطة بھا
  

  .  يتم التصنيف على أساس فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيھما أقرب
  

  :إن فجوة إعادة تسعير الفائدة ھي كما يلي
  

  المجموع  عناصر بدون فائدة  أكثر من سنة  لغاية سنة  ٢٠١٥
         

          الموجودات
  ٢٤,٦٠٣,٤٩٠   ١١٧,٧٠٢   ـ  ٢٤,٤٨٥,٧٨٨   النقد وما في حكمه

  ١٤٨,٧٧٩,٧٢٨   ـ  ١٠٢,٠٢٥,٤٩٦   ٤٦,٧٥٤,٢٣٢   قروض إعادة تمويل الرھن العقاري
  ٥٨٦,٢٠٧   ـ  ٥٤٥,٢٠٧   ٤١,٠٠٠   قروض إسكان الموظفين 

  ٢,٣٨٩,٦٢٨   ٢,٣٨٩,٦٢٨   ـ ـ فوائد مستحقة وغير مقبوضة
  ١٢٦,٢٥٠   ١٢٦,٢٥٠   ـ  ـ  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

  ٢٥,٣٤٥   ٢٥,٣٤٥   ـ  ـ  أرصدة مدينة أخرى
  ٤٣٨,١٦٨   ٤٣٨,١٦٨   ـ  ـ  ممتلكات ومعدات 

  ١٧٦,٩٤٨,٨١٦   ٣,٠٩٧,٠٩٣   ١٠٢,٥٧٠,٧٠٣   ٧١,٢٨١,٠٢٠   مجموع الموجودات 
          

          المطلوبات
  ١٤٧,٠٠٠,٠٠٠   ـ  ٩٠,٥٠٠,٠٠٠   ٥٦,٥٠٠,٠٠٠   اسناد قرض 

  ١,٢٨٩,٣٠٦   ـ  ـ            ١,٢٨٩,٣٠٦   قرض الحكومة 
  ١٤,٨٣١,١٥٦   ـ  ١٤,٨٣١,١٥٦   ـ  قرض البنك المركزي
  ٢,٤٤٣,٤٩٤   ٢,٤٤٣,٤٩٤   ـ  ـ  فوائد مستحقة الدفع
  ١,١٢٤,٤٩٨   ١,١٢٤,٤٩٨   ـ  ـ  أرصدة دائنة أخرى
  ١٦٦,٦٨٨,٤٥٤   ٣,٥٦٧,٩٩٢   ١٠٥,٣٣١,١٥٦   ٥٧,٧٨٩,٣٠٦   مجموع المطلوبات

           
  ١٠,٢٦٠,٣٦٢   )   ٤٧٠,٨٩٩(  )   ٢,٧٦٠,٤٥٣(  ١٣,٤٩١,٧١٤   فجوة إعادة تسعير الفائدة 

  
 

  المجموع  عناصر بدون فائدة  أكثر من سنة  لغاية سنة  ٢٠١٤
         

          الموجودات
  ٨,٥٢٦,٦٩٨   ١٩٠,٥٤٣   ٦,٠٠٠,٠٠٠   ٢,٣٣٦,١٥٥   النقد وما في حكمه

  ١٢٧,٥٣٣,٩٦٠   -  ٧١,٢٧٩,٧٢٨   ٥٦,٢٥٤,٢٣٢   قروض إعادة تمويل الرھن العقاري
  ٥٢٤,٢١٢   -  ٤٨٨,٣٨٢   ٣٥,٨٣٠   قروض إسكان الموظفين 

  ١,٧٨٥,٠٩١   ١,٧٨٥,٠٩١   -  ـ  فوائد مستحقة وغير مقبوضة 
  ٦,٠٠١,٦٢٥   -  -  ٦,٠٠١,٦٢٥   موجودات مالية بالكلفة المطفأة

  ٦٦,٢٥٠   ٦٦,٢٥٠   -  -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 
  ٩٥,٩٩٢   ٩٥,٩٩٢   -  -  أرصدة مدينة أخرى

  ٤٣٨,٠٧٣   ٤٣٨,٠٧٣   -  -  ممتلكات ومعدات 
  ١٤٤,٩٧١,٩٠١   ٢,٥٧٥,٩٤٩   ٧٧,٧٦٨,١١٠   ٦٤,٦٢٧,٨٤٢   مجموع الموجودات 

          
          المطلوبات

  ١١٥,٠٠٠,٠٠٠   -  ٥٩,٥٠٠,٠٠٠   ٥٥,٥٠٠,٠٠٠   اسناد قرض 
  ٢,٥١٣,٢٥٤   -  ١,٢٨٩,٣٠٦   ١,٢٢٣,٩٤٨   قرض الحكومة 

  ١٤,١٠٨,٥٣٠   -  ١٤,١٠٨,٥٣٠   -  قرض البنك المركزي
  ٢,٤٩٠,٣١٩   ٢,٤٩٠,٣١٩   -  ـ  فوائد مستحقة الدفع
  ١,١٣٠,٩٩٨   ١,١٣٠,٩٩٨   -  -  أرصدة دائنة أخرى
  ١٣٥,٢٤٣,١٠١   ٣,٦٢١,٣١٧   ٧٤,٨٩٧,٨٣٦   ٥٦,٧٢٣,٩٤٨   مجموع المطلوبات

          
  ٩,٧٢٨,٨٠٠   )    ١,٠٤٥,٣٦٨(  ٢,٨٧٠,٢٧٤   ٧,٩٠٣,٨٩٤   فجوة إعادة تسعير الفائدة 

  
   



  المساھمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاريالشركة 
  )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٥كانون األول  ٣١كما في 

- ١٩ - 
  

  
  األدوات المالية   .٢٣

  

ة ة األرصدة . تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالي تتضمن الموجودات المالي
الدى البنوك  كنية الممنوحة من قبلھ ل القروض الس  والقروض الممنوحة للمؤسسات المالية إلعادة تموي

وظفين  روض اسكان الم ةوق ناد القرض. واألوراق المالي ة اس ات المالي الصادر عن  وتتضمن المطلوب
  .وقرض الحكومة وقرض البنك المركزي الشركة

  
  القيمة العادلة

ة حيث أن معظم إن القيمة العادلة للموجودات  ا الدفتري اً عن قيمتھ والمطلوبات المالية ال تختلف جوھري
  .األدوات المالية إما قصيرة األجل بطبيعتھا أو يتم إعادة تسعيرھا باستمرار

  

  :تستخدم الشركة الترتيب التالي لغايات تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية
  

  .األسواق النشطة لنفس األدوات المالية األسعار السوقية المعلنة في: المستوى األول
  

اني ا بشكل : المستوى الث ة ويمكن مالحظتھ ة العادل ى القيم ؤثر عل ى مدخالت ت د عل يم تعتم اليب تقي أس
  .مباشر أو غير مباشر في السوق

  

ا      : المستوى الثالث ة ولكن ال يمكن مالحظتھ ة العادل ى القيم ؤثر عل ى مدخالت ت د عل       أساليب تقييم تعتم
  .في السوق

  

٢٠١٥ 
  المستوى 
 األول

  المستوى 
 الثاني

 المستوى 
 المجموع الثالث

    
 ١٢٦,٢٥٠  ـ ـ ١٢٦,٢٥٠ من خالل بيان الدخل الشامل  بالقيمة العادلة موجودات مالية

  

٢٠١٤ 
  المستوى 
 األول

  المستوى 
 الثاني

 المستوى 
 المجموع الثالث

    
 ٦٦,٢٥٠  ـ ـ ٦٦,٢٥٠ موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل 

  
  

  مخاطر االئتمان  
ة عن  ألداة المالي درة أو عجز الطرف اآلخر ل دم ق نجم عن ع د ت ي ق مخاطر االئتمان ھي المخاطر الت

اه ه تج ائر الشركة الوفاء بالتزامات ى حدوث خس ؤدي إل د ي ا ق ل مخاطر . مم ان الشركة بشكل تتمث ائتم
والقروض التي تمنحھا الشركة للمؤسسات المالية إلعادة تمويل القروض الودائع لدى البنوك  أساسي في

ة  ،السكنية الممنوحة من قبلھا د من المخاطر االئتماني ى الح من خالل استخدام حيث تعمل الشركة عل
ايير  راضمع ةو لإلق دود ائتماني ركة  ،وضع ح ان الش اً ب لعلم اطر  التتحم رمخ كنية  تعث روض الس الق
  .  حيث تتحملھا المؤسسة المالية بالكامل تمويلھا من قبل الشركة المعاد

  

رھن دينار من إجمالي رصيد  مليون) ٣٥( ما مجموعه عميليشكل رصيد أكبر  ل ال ادة تموي قروض اع
  .٢٠١٤دينار كما في نھاية عام  مليون )٣٥( مقابل، ٢٠١٥كما في نھاية عام  العقاري

   



  المساھمة العامة األردنية إلعادة تمويل الرھن العقاريالشركة 
  )تتمة( إيضاحات حول البيانات المالية

  ٢٠١٥كانون األول  ٣١كما في 

- ٢٠ - 
  

  
  

  مخاطر السيولة 
ة  الزم لتأدي ل ال وفير التموي ى ت درة الشركة عل دم ق ي ع يولة ف اطر الس ل مخ ا تتمث واريخ التزماتھ ي ت ف

ودات  ل وإدارة الموج ادر التموي ع مص وم اإلدارة بتنوي اطر تق ذه المخ ن ھ ة م تحقاقھا، وللوقاي اس
ا ة آجالھ ات ومواءم اه يلخص الو ،والمطلوب دول أدن ات ج ع المطلوب ة توزي رة المتبقي اس الفت ى أس عل

  :دي كما بتاريخ البيانات الماليةقاعلالستحقاق الت
  

٢٠١٥  
  أقل من
  سنة

  سنة إلى
  سنتين

  أكثر من
  سنتين

  
  المجموع

        
  ١٤٧,٠٠٠,٠٠٠   ١٠,٠٠٠,٠٠٠   ٨٠,٥٠٠,٠٠٠   ٥٦,٥٠٠,٠٠٠   اسناد قرض

  ١,٢٨٩,٣٠٦   ـ  ـ  ١,٢٨٩,٣٠٦   قرض الحكومة 
  ١٤,٨٣١,١٥٦   ١٤,٨٣١,١٥٦   ـ  ـ  قرض البنك المركزي
  ٢,٤٤٣,٤٩٤   ـ  ـ  ٢,٤٤٣,٤٩٤   فوائد مستحقة الدفع
  ١,١٢٤,٤٩٨   ـ  ـ  ١,١٢٤,٤٩٨   أرصدة دائنة اخرى

   ١٦٦,٦٨٨,٤٥٤   ٢٤,٨٣١,١٥٦   ٨٠,٥٠٠,٠٠٠   ٦١,٣٥٧,٢٩٨  
  

٢٠١٤  
  أقل من
  سنة

  سنة إلى
  سنتين

  أكثر من
  سنتين

  
  المجموع

        
  ١١٥,٠٠٠,٠٠٠   ١٥,٠٠٠,٠٠٠   ٤٤,٥٠٠,٠٠٠   ٥٥,٥٠٠,٠٠٠   اسناد قرض

  ٢,٥١٣,٢٥٤   -  ١,٢٨٩,٣٠٦   ١,٢٢٣,٩٤٨   قرض الحكومة 
  ١٤,١٠٨,٥٣٠   ١٤,١٠٨,٥٣٠   -  -  قرض البنك المركزي
  ٢,٤٩٠,٣١٩   -  -  ٢,٤٩٠,٣١٩   فوائد مستحقة الدفع
  ١,١٣٠,٩٩٨   -  -  ١,١٣٠,٩٩٨   أرصدة دائنة اخرى

   ١٣٥,٢٤٣,١٠١   ٢٩,١٠٨,٥٣٠   ٤٥,٧٨٩,٣٠٦   ٦٠,٣٤٥,٢٦٥  
  

  
  

  مخاطر أسعار الفائدة
ودات  ال الموج ي آج ق ف دم التواف د وع عار الفوائ ات أس اطر تقلب عة لمخ ة خاض إن األدوات المالي

ذه المخاطر من خالل . والمطلوبات وتقوم لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات في الشركة بإدارة مثل ھ
ى العمل  على موائمة آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات والقيام بمراجعة مستمرة ألسعار الفائدة عل

ات ودات والمطلوب ة  .الموج ر بالكلف ت وتظھ دة ثاب عر فائ ل س ة تحم م األدوات المالي ث أن معظ وحي
  .ريالمطفأة، فإن حساسية أرباح الشركة وحقوق الملكية للتغير في أسعار الفائدة يعتبر غير جوھ

 
    

  مخاطر أسعار األسھم
ي األسھم تثمارات ف ة لالس ة العادل ي القيم ر ف ى . تنتج مخاطر أسعار األسھم عن التغي تعمل الشركة عل

دى مؤسسات إدارة ھذه المخاطر  ال ول تثمارية مضمونة رأس الم افظ اس ي مح تثمار ف ق االس عن طري
ع   د عن بمالية تتمت ا ال يزي ة وبم ة عالي اً لسياسة % ٢٠مالءه مالي دى الشركة وفق ة ل وق الملكي من حق

دل . استثمار معتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة ر أسعار األسھم المدرجة بمع افتراض تغي %  ١٠وب
يض  ى تخف ؤدي إل ك سوف ي إن ذل ة/ ف ة بقيم وق الملكي ادة حق ام  ١٢,٦٢٥ زي ار لع ل  ،٢٠١٥دين مقاب

 .٢٠١٤دينار لعام  ٦,٦٢٥

  
  

  إدارة رأس المال  .٢٤

يقوم مجلس إدارة الشركة بإدارة ھيكل رأس المال بھدف الحفاظ على حقوق مساھمي الشركة وضمان 
إستمرارية الشركة والوفاء بإلتزاماتھا تجاه الغير وذلك من خالل استثمار موجودات الشركة بشكل 

  .يوفر عائد مقبول لمساھمي الشركة
  
  




